
PATIENTINFORMATIONSBLAD 
Clotrimazole 500mg Vaginal 
Tablett (Clotrimazol)
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel eftersom den 
innehåller viktig information för dig.
• Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
• Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.
• Detta läkemedel har ordinerats endast åt dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, även 

om deras tecken på sjukdom är desamma som dina.
• Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar 

som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

Vad står i denna broschyr:
1.Vad Clotrimazole Sandoz är och vad det används för
2.Vad du behöver veta innan du använder Clotrimazol
3.Hur du använder Clotrimazole
4.Möjliga biverkningar
5.Hur Clotrimazole ska förvaras
6.Förpackningens innehåll och annan information

1 Vad Clotrimazole är och vad det används för
Detta läkemedel innehåller Clotrimazol som tillhör en grupp läkemedel som kallas imidazoler och 
som används för att behandla svampinfektioner.

Clotrimazol 500mgvaginaltablett är en enda behandlingskur förvaginaltrast (candidal vaginit). Den 
sätts in ivaginaför behandling på infektionsstället (se avsnitt 3, ”Hur du använder Clotrimazol”).

Trast är en vanlig infektion och orsakas av en jästsvamp (svamp) som lever ofarligt i slidan utan att 
du ens märker det. Den naturliga pH-balansen som håller jästen under kontroll kan dock störas på 
grund av faktorer som hormonella förändringar. Detta kan göra att nivån av jäst ökar och utvecklas 
till en infektion i slidan och det omgivande området (vulva).

Symtom på trast kan inkludera följande:
• Ihållande sveda och/eller klåda runt slidan och vulvan
• Rodnad, svullnad och ömhet i slidan och vulva
• En vit icke-luktande flytning från slidan

2 Vad du behöver veta innan du använder Clotrimazol

Använd inte Clotrimazole om:
• Du är allergisk (överkänslig) mot Clotrimazole, imidazoler, andra vaginala antisvampprodukter eller 

något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6 "Förpackningens innehåll och övrig 
information").

• Du lider av något av följande symtom:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Oregelbunden vaginal blödning
Onormal vaginal blödning eller blodfläckade flytningar 
Vulval eller vaginala sår, blåsor eller sår
Smärta i nedre delen av magen
Smärta vid urinering (dysuri)
Eventuella biverkningar som rodnad, irritation eller svullnad i samband med behandlingen Feber 
eller frossa
Mår illa (illamående) eller mår illa 
(kräkningar) Diarré
Illaluktande flytningar från slidan

Varningar och försiktighetsåtgärder
Tala med din läkare innan du använder Clotrimazole:
• Om det är första gången du har upplevt symtom på trast
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• Om du har haft mer än 2 infektioner av trast under de senaste 6 månaderna
• om du har en tidigare sexuellt överförbar sjukdom eller har utsatts för en sexuellt överförbar 

sjukdom
• Om du är eller misstänker att du är gravid (se avsnittet "Graviditet")
• Om du är under 16 år eller över 60 år

Andra läkemedel och Clotrimazole
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta 
andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta inkluderar växtbaserade läkemedel.

Läkemedel somkan interageramed Clotrimazol:
• Andra läkemedel som används för att behandla svampinfektioner som amfotericin och nystatin 

(polyenantibiotika)
• Läkemedel som används för att minska kroppens immunitet vid organtransplantation, såsom 

takrolimus (immunsuppressiva)

Graviditet och amning 
Graviditet
Du måste berätta för din läkare om du är gravid eller om du tror att du är det.
Clotrimazol kan användas under graviditet men endast under överinseende av en läkare eller barnmorska. 
Om din läkare säger till dig att du kan använda Clotrimazole under graviditeten, kan vaginaltabletten sättas 
in utan att använda applikatorn.

Amning
Tala om för din läkare om du ammar eller ska börja amma. En risk för det ammande barnet kan 
inte uteslutas och din läkare kommer att avgöra om du ska fortsätta amma eller inte med hänsyn 
till fördelarna med amning för barnet och nyttan av behandlingen för dig.

Clotrimazol innehåller laktos
Om din läkare har sagt till dig att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du 
använder detta läkemedel.

3 Hur du använder Clotrimazol
Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Kontakta din läkare eller 
apotekspersonal om du är osäker.

• Behandlingen består av envaginaltablett, som ska sättas inin i slidanpå natten.
• Använd inte denna produkt om du har mens. Börja behandlingen när din mens har 

avslutats.
• Även om det är bäst att undvika, kan du fortsätta att ha samlag under behandlingen om inte din läkare har 

avrådt dig att göra det. Denna produkt kan dock orsaka skada på latexpreventivmedel (t.ex. kondomer eller 
diafragma) och kan följaktligen minska effektiviteten av sådana preventivmedel. Du bör använda alternativa 
preventivmedel i minst 5 dagar efter att du har använt denna produkt.

• Använd inte tamponger, duschar (vaginaltvättar/rengöringsmedel) eller andra vaginalprodukter när du använder denna 
produkt.

Instruktioner för hur man sätter in Clotrimazol Vaginal Tablet
• Tvätta händerna före och efter insättningenvaginalläsplatta
• Ta bort applikatorn ur förpackningen
• Ta bort tabletten från aluminiumförpackningen och placera den stadigt i den öppna änden av 

engångsapplikatorn "B" (diagram 1)
• För att passa in tabletten i applikatorn, kläm applikatorn lätt på båda sidorna samtidigt som du trycker in tabletten 

tillräckligt långt in i hållaren (ca 1 cm) för att hållas på plats under insättningen
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• För försiktigt in applikatorn i slidan så djupt som det är bekvämt. Detta är lättast när du ligger 
på rygg med lätt böjda ben (diagram 2)

• Håll applikatorn "B" på plats, tryck sakta och försiktigt den inre kolven "A" så långt det går.
tabletten placeras i slidan(Diagram 3)

• Ta bort engångsapplikatorn från slidan och kassera den på en säker plats, utom räckhåll för 
barn. Applikatorn kan inte spolas ner i toaletten.

Behandlingens varaktighet
• Varje behandlingskur består av en Clotrimazolvaginaltablett, som förblir effektiv i 3 dagar.

• Efter 1−2 dagar borde de flesta yttre symtom på infektionen (t.ex. flytningar, klåda etc) ha 
försvunnit.

• Om symtomen inte har lindrats eller om infektionen återkommer inom 7 dagar efter användning av 
Clotrimazolevaginaltablett kan behandlingen upprepas.

• Om infektionen återkommer mer än två gånger inom 6 månader bör du rådfråga din läkare

Om någon av misstag sväljer tabletten
Klotrimazolvaginaltabletter börendast användas i slidan.
Om du eller någon annan av misstag har svalt vaginaltabletten måste du kontakta din läkare eller 
närmaste akutmottagningomedelbartför råd. Kom ihåg att ta med dig denna bipacksedel.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

4 Möjliga biverkningar
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sök omedelbart läkare om du utvecklar följande symtom:
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• Allergiska reaktioner: svullnad av ansikte, svalg eller tunga, feber, andningssvårigheter, yrsel 
(detta kan också inkludera svimning, lågt blodtryck, hudutslag med eller utan bildning av svulster)

• Outhärdlig brännande känsla eller irritation

Biverkningar (frekvens okänd)
• Mild sveda eller irritation omedelbart efter insättningvaginalläsplatta
• Skalning av könsorganen
• Svår klåda (pruritus)
• Utslag (erytem)
• Svullnad av delar av kroppen (ödem)
• Obehag, brännande känsla, irritation eller bäckensmärta
• Vaginal blödning
• Magont

Rapportering av biverkningar
Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar 
som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via internet på 
(www.mhra.gov.uk/yellowcard). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att ge mer information om detta 
läkemedels säkerhet.

5 Hur Clotrimazol ska förvaras
• Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
• Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på förpackningen efter "EXP". 

Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.
• Förvaras inte över 25°C. Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot fukt.
• Efter användning ska engångsapplikatorn kasseras på ett säkert sätt. Det går inte att spola ner i 

toaletten.

6 Förpackningens innehåll och övrig information Innehåller 
Clotrimazol Vaginal Tabletter: Varje 500mgvaginaltabletten 
innehåller 500 mg Clotrimazol.

Övriga ingredienser är:
Adipinsyra, mikrokristallin cellulosa, förgelatinerad majsstärkelse, natriumvätekarbonat, 
stearinsyra, laktos, polysorbat 80, magnesiumstearat, majsstärkelse, kolloidal kiseldioxid

Hur Clotrimazol Vaginal Tabletter ser ut och innehållet i förpackningen:
Klotrimazolvaginaltabletterna är vita, avlånga odrageradevaginaltabletter med "500" präglad på ena sidan och 
släta på den andra.
Paketet innehåller 1vaginaltablett med en engångsapplikator.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare: 
Tillomed Laboratories Ltd. 220 Butterfield

Stora Marlings
Luton
LU2 8DL
Storbritannien

Produktlicensnummer: PL 
11311/0042

Denna broschyr reviderades senast i december 2020

Till-Ver 7
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