
PROSPECT DE INFORMAȚII PENTRU 
PACIENȚ Clotrimazol 500 mg comprimat 
vaginal (Clotrimazol)
Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține 
informații importante pentru dumneavoastră.
• Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

• Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

• Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l transmite altora. Le poate dăuna, chiar dacă 
semnele lor de boală sunt aceleași cu ale dumneavoastră.

• Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice reacții adverse posibile 

care nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

Ce este în acest prospect:
1.Ce este Clotrimazol și pentru ce se utilizează
2.Ce trebuie să știți înainte să utilizați Clotrimazol
3.Cum să utilizați Clotrimazol
4.Reacții adverse posibile
5.Cum se păstrează Clotrimazol
6.Conținutul ambalajului și alte informații

1 Ce este Clotrimazolul și pentru ce se utilizează
Acest medicament conține clotrimazol, care aparține unui grup de medicamente numite imidazoli, 
care sunt utilizate pentru tratarea infecțiilor fungice.

Clotrimazol 500 mgvaginaletableta este un singur curs de tratament pentruvaginaleafte (vaginită 
candidoză). Este introdus învaginpentru tratamentul la locul infecției (vezi pct. 3, „Cum să utilizați 
Clotrimazol”).

Afdul este o infecție comună și este cauzată de o drojdie (ciupercă) care trăiește inofensiv în vagin fără ca tu să 
observi. Cu toate acestea, echilibrul natural al pH-ului care ține drojdia sub control poate fi perturbat din cauza 
unor factori precum modificările hormonale. Acest lucru poate face ca nivelul de drojdie să crească și să se 
dezvolte într-o infecție în vagin și în zona înconjurătoare (vulva).

Simptomele aftelor pot include următoarele:
• Arsuri persistente și/sau mâncărimi în jurul vaginului și vulvei
• Înroșirea, umflarea și durerea vaginului și a vulvei
• O scurgere albă, fără miros, din vagin

2 Ce trebuie să știți înainte să utilizați Clotrimazol

Nu utilizați Clotrimazol dacă:
• Sunteți alergic (hipersensibil) la clotrimazol, imidazoli, alte medicamente antifungice vaginale sau la 

oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (vezi pct. 6 „Conținutul ambalajului și alte 
informații”).

• Suferiți de oricare dintre următoarele simptome:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sângerări vaginale neregulate
Sângerare vaginală anormală sau scurgere pătată de sânge 
Ulcere, vezicule sau răni vulvare sau vaginale
Dureri abdominale inferioare
Durere la urina (disurie)
Orice reacții adverse, cum ar fi roșeața, iritația sau umflarea asociate cu tratamentul Febră 
sau frisoane
Senzație de rău (greață) sau rău (vărsături) 
Diaree
Secreții vaginale urât mirositoare

Avertismente și precauții
Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a utiliza Clotrimazol:

• Dacă aceasta este prima dată când aveți simptome de afte
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• Dacă ați avut mai mult de 2 infecții cu afte în ultimele 6 luni
• Dacă aveți antecedente de boli cu transmitere sexuală sau ați fost expus la o boală cu 

transmitere sexuală
• Dacă sunteți sau bănuiți că sunteți gravidă (vezi secțiunea „Sarcina”)
• Dacă aveți vârsta sub 16 ani sau peste 60 de ani

Alte medicamente și Clotrimazol
Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte 
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală. Aceasta include medicamente pe bază de plante.

Medicamente carepoate interacționacu clotrimazol:
• Alte medicamente utilizate pentru tratarea infecțiilor fungice, cum ar fi amfotericina și nistatina (antibiotice 

poliene)
• Medicamente utilizate pentru reducerea imunității organismului atunci când primesc transplant de organ, 

cum ar fi tacrolimus (imunosupresive)

Sarcina și alăptarea Sarcina

Trebuie să spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau dacă credeți că sunteți gravidă.
Clotrimazolul poate fi utilizat în timpul sarcinii, dar numai sub supravegherea unui medic sau a moașei. Dacă 
medicul dumneavoastră vă spune că puteți utiliza Clotrimazol în timpul sarcinii, comprimatul vaginal poate fi 
introdus fără a utiliza aplicatorul.

Alăptarea
Spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați sau pe cale să începeți alăptarea. Nu poate fi exclus un risc pentru 
copilul care alăptează, iar medicul dumneavoastră va decide dacă trebuie sau nu să continuați alăptarea, luând în 
considerare beneficiul alăptării pentru copil și beneficiul tratamentului pentru dumneavoastră.

Clotrimazolul conține lactoză
Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveți intoleranță la unele zaharuri, adresați-vă medicului dumneavoastră 
înainte de a utiliza acest medicament.

3 Cum să utilizați Clotrimazol
Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Consultați medicul sau 
farmacistul dacă nu sunteți sigur.

• Tratamentul constă dintr-un singurvaginaletabletă, care trebuie introdusăîn vaginnoaptea.
• Nu utilizați acest produs dacă aveți menstruație. Începeți tratamentul după terminarea 

menstruației.
• Deși cel mai bine este evitat, puteți continua să aveți relații sexuale în timpul tratamentului, cu excepția cazului în care 

medicul dumneavoastră v-a sfătuit să nu faceți acest lucru. Cu toate acestea, acest produs poate afecta contraceptivele din 
latex (de exemplu prezervative sau diafragme) și, în consecință, poate reduce eficacitatea acestor contraceptive. Trebuie să 
utilizați contracepție alternativă timp de cel puțin 5 zile după utilizarea acestui produs.

• Nu utilizați tampoane, dușuri (spălaturi vaginale/de curățare) sau alte produse vaginale în timp ce utilizați acest 
produs.

Instrucțiuni despre cum se introduce Clotrimazol Vaginal Tablet
• Spălați-vă mâinile înainte și după introducereavaginalecomprimat
• Scoateți aplicatorul din ambalaj
• Scoateți tableta din ambalajul de aluminiu și puneți-o ferm în capătul deschis al aplicatorului 

de unică folosință „B” (Diagrama 1)
• Pentru a fixa tableta în aplicator, strângeți ușor aplicatorul pe ambele părți, în timp ce împingeți tableta suficient 

de mult în suport (aproximativ 1 cm) pentru a fi ținută pe loc în timpul introducerii.
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• Introduceți cu grijă aplicatorul în vagin cât de adânc este confortabil. Acest lucru este cel mai ușor atunci 
când stați pe spate cu picioarele ușor îndoite (Diagrama 2)

• Ținând aplicatorul „B” în poziție, împingeți încet și cu atenție pistonul interior „A” până la capăt, astfel 
încâttableta este plasată în vagin(Diagrama 3)

• Scoateți aplicatorul de unică folosință din vagin și aruncați-l într-un loc sigur, la îndemâna 
copiilor. Aplicatorul nu poate fi aruncat în toaletă.

Durata tratamentului
• Fiecare curs de tratament constă dintr-un clotrimazolvaginalecomprimat, care rămâne eficient timp de 3 

zile.
• După 1-2 zile, majoritatea simptomelor externe ale infecției (de exemplu, secreții, mâncărimi etc) ar fi 

trebuit să dispară.
• Dacă simptomele nu au fost ameliorate sau dacă infecția revine în decurs de 7 zile de la utilizarea 

Clotrimazolvaginalecomprimat, tratamentul poate fi repetat.
• Dacă infecția reapare de mai mult de două ori în decurs de 6 luni, trebuie să consultați medicul dumneavoastră

Dacă cineva înghite accidental tableta
Clotrimazolvaginaletabletele ar trebuipoate fi folosit numai în vagin.
Dacă dumneavoastră sau altcineva ați înghițit accidental comprimatul vaginal, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră sau 
celui mai apropiat departament de urgență.imediatpentru sfat. Nu uitați să luați acest prospect cu dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4 Reacții adverse posibile
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Solicitați imediat sfatul medicului dacă prezentați următoarele simptome:
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• Reacții alergice: umflarea feței, gâtului sau limbii, febră, dificultăți de respirație, amețeli (acestea pot 
include, de asemenea, leșin, tensiune arterială scăzută, erupții cutanate cu sau fără formare de roci)

• Senzație de arsură sau iritație intolerabilă

Reacții adverse (frecvență necunoscută)
• Arsuri ușoare sau iritații imediat după introducereavaginalecomprimat
• Peelingul organelor genitale
• Mâncărime severă (prurit)
• Erupții cutanate (eritem)
• Umflarea unor părți ale corpului (edem)
• Disconfort, senzație de arsură, iritație sau durere pelvină
• Sângerare vaginală
• Dureri de stomac

Raportarea efectelor secundare
Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice reacții adverse 
posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin internet, la adresa 
(www.mhra.gov.uk/yellowcard). Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații despre siguranța 
acestui medicament.

5 Cum se păstrează Clotrimazol
• Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.
• Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după „EXP”. Data 

de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
• A nu se păstra la temperaturi peste 25°C. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.
• După utilizare, aplicatorul de unică folosință trebuie aruncat în siguranță. Nu poate fi aruncat în 

toaletă.

6 Conținutul ambalajului și alte informații Ce conține 
clotrimazol comprimate vaginale: Fiecare 500 mgvaginale
comprimatul conține clotrimazol 500 mg.

Celelalte ingrediente sunt:
Acid adipic, celuloză microcristalină, amidon de porumb pregelatinizat, carbonat acid de sodiu, acid 
stearic, lactoză, polisorbat 80, stearat de magneziu, amidon de porumb, dioxid de siliciu coloidal

Cum arată comprimatele vaginale de Clotrimazol și conținutul ambalajului:
Clotrimazolvaginalecomprimatele sunt albe, alungite, neacoperitevaginaletablete cu „500” gravat pe o parte și 
netede pe cealaltă.
Pachetul contine 1vaginaletableta cu un aplicator de unica folosinta.

Deținătorul autorizației de introducere pe piață și producătorul: 
Tillomed Laboratories Ltd. 220 Butterfield

Mari Marlings
Luton
LU2 8DL
Regatul Unit

Numărul licenței produsului: 
PL 11311/0042

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în decembrie 2020

Până la versiunea 7
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