
HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ 
Clotrimazol 500mg Vajinal Tablet 
(Klotrimazol)
Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu tıbbi ürünü kullanmaya başlamadan önce bu kullanma 
talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz.
• Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
• Başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
• Bu tıbbi ürün sadece sizin için reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri 

sizinkiyle aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
• Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 

listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

Bu broşürde neler var:
1.Clotrimazole nedir ve ne için kullanılır?
2.Clotrimazole kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3.Clotrimazole nasıl kullanılır
4.Olası yan etkiler
5.Clotrimazole nasıl saklanır
6.Paket içeriği ve diğer bilgiler

1 Klotrimazol nedir ve ne için kullanılır?
Bu tıbbi ürün, mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan imidazol adı verilen bir 
ilaç grubuna ait olan Clotrimazole içerir.

klotrimazol 500 mgvajinaltablet tek bir tedavi yöntemidir.vajinalpamukçuk (kandidal vajinit). İçine 
takılırvajinaenfeksiyon bölgesinde tedavi için (bkz. bölüm 3, "Clotrimazole nasıl kullanılır").

Pamukçuk yaygın bir enfeksiyondur ve siz farkına bile varmadan vajinada zararsız bir şekilde 
yaşayan bir maya (mantar) neden olur. Ancak mayayı kontrol altında tutan doğal pH dengesi, 
hormonal değişiklikler gibi faktörler nedeniyle bozulabilir. Bu, maya seviyesinin artmasına ve vajina 
ve çevresinde (vulva) bir enfeksiyona dönüşmesine neden olabilir.

Pamukçuk belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
• Vajina ve vulva çevresinde kalıcı yanma ve/veya kaşıntı
• Vajina ve vulvada kızarıklık, şişme ve ağrı
• Vajinadan beyaz, kokusuz akıntı

2 Clotrimazole kullanmadan önce bilmeniz gerekenler

Klotrimazol'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Clotrimazole, imidazollere, diğer vajinal mantar önleyici ürünlere veya bu tıbbi ürünün diğer 
bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var (Bkz. Bölüm 6 “Paketin içeriği ve 
diğer bilgiler”)

• Aşağıdaki belirtilerden herhangi birinden muzdaripsiniz:
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Düzensiz vajinal kanama
Anormal vajinal kanama veya kanlı akıntı Vulval veya 
vajinal ülserler, kabarcıklar veya yaralar
Daha az karın ağrısı
İdrar yaparken ağrı (dizüri)
Tedaviyle ilişkili kızarıklık, tahriş veya şişme gibi herhangi bir yan etki Ateş veya titreme

Hasta hissetmek (bulantı) veya hasta olmak 
(kusma) İshal
Kötü kokulu vajinal akıntı

Uyarılar ve önlemler
Clotrimazole kullanmadan önce doktorunuzla konuşun:
• Pamukçuk belirtilerini ilk kez yaşıyorsanız
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• Son 6 ayda 2'den fazla pamukçuk enfeksiyonu geçirdiyseniz
• Daha önce cinsel yolla bulaşan bir hastalık geçmişiniz varsa veya cinsel yolla bulaşan bir hastalığa 

maruz kaldıysanız
• Hamileyseniz veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız (“Hamilelik” bölümüne bakınız)

• 16 yaşın altında veya 60 yaşın üzerindeyseniz

Diğer ilaçlar ve Clotrimazole
Reçetesiz alınan ilaçlar da dahil olmak üzere başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma 
ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Buna bitkisel ilaçlar da dahildir.

Hangi ilaçlaretkileşime girebilirClotrimazole ile:
• Amfoterisin ve nistatin gibi mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan diğer ilaçlar (polien 

antibiyotikler)
• Takrolimus (immünosupresanlar) gibi organ nakli sırasında vücudun bağışıklığını 

azaltmak için kullanılan ilaçlar

Hamilelik ve Emzirme 
Hamileliği
Hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuza söylemelisiniz.
Clotrimazole hamilelik sırasında ancak sadece bir doktor veya ebe gözetiminde kullanılabilir. 
Doktorunuz hamilelik sırasında Clotrimazole kullanabileceğinizi söylerse, aplikatör kullanılmadan 
vajinal tablet yerleştirilebilir.

Emzirme
Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzereyseniz doktorunuza söyleyiniz. Emziren çocuk için 
bir risk göz ardı edilemez ve doktorunuz emzirmenin çocuk için yararını ve tedavinin sizin için 
yararını göz önünde bulundurarak emzirmeye devam edip etmemeye karar verecektir.

Clotrimazole laktoz içerir
Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü kullanmadan 
önce doktorunuzla temasa geçiniz.

3 Clotrimazole nasıl kullanılır
Bu tıbbi ürünü her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde kullanın. Emin değilseniz 
doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Tedavi bir oluşurvajinalyerleştirilmesi gereken tabletvajinayageceleyin.
• Adet dönemindeyseniz bu ürünü kullanmayınız. Adetiniz bittiğinde tedaviye başlayın.

• En iyi şekilde kaçınılmasına rağmen, doktorunuz size önermedikçe, tedavi sırasında cinsel ilişkiye 
devam edebilirsiniz. Bununla birlikte, bu ürün lateks kontraseptiflere (örn. prezervatifler veya 
diyaframlar) zarar verebilir ve sonuç olarak bu tür kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir. Bu ürünü 
kullandıktan sonra en az 5 gün alternatif doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

• Bu ürünü kullanırken tampon, duş (vajinal yıkama/temizleme ürünleri) veya diğer vajinal ürünleri 
kullanmayın.

Clotrimazole Vajinal Tabletin nasıl yerleştirileceğine dair talimatlar
• yerleştirmeden önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.vajinaltablet
• Aplikatörü ambalajından çıkarın
• Tableti alüminyum ambalajından çıkarın ve tek kullanımlık aplikatörün "B" açık ucuna 

sıkıca yerleştirin (Şema 1)
• Tableti aplikatöre yerleştirmek için aplikatörü her iki taraftan hafifçe sıkın ve tableti yerleştirme 

sırasında yerinde tutulacak şekilde tutucuya (yaklaşık 1 cm) yeterince itin.
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• Aplikatörü vajinaya rahat olduğu kadar derine dikkatlice sokun. Bacaklarınız hafifçe bükülmüş 
halde sırt üstü yatarken bu en kolay yoldur (Şema 2)

• Aplikatörü “B” yerinde tutarak, iç piston “A”yı gidebildiği kadar yavaş ve dikkatli bir şekilde itin.
tablet vajinaya yerleştirilir(Şema 3)

• Tek kullanımlık aplikatörü vajinadan çıkarın ve çocukların erişemeyeceği güvenli bir yere atın. 
Aplikatör tuvalete atılamaz.

Tedavi süresi
• Her tedavi kürü bir Clotrimazole içerir.vajinal3 gün boyunca etkili kalan tablet.

• 1-2 gün sonra, enfeksiyonun dış semptomlarının çoğu (örn. akıntı, kaşıntı vb.) ortadan kalkmış 
olmalıdır.

• Semptomlar geçmediyse veya Clotrimazol kullandıktan sonraki 7 gün içinde 
enfeksiyon geri gelirsevajinaltablet, tedavi tekrarlanabilir.

• Enfeksiyon 6 ay içinde ikiden fazla tekrarlarsa doktorunuza danışmalısınız.

Birisi yanlışlıkla tableti yutarsa
klotrimazolvajinaltabletlersadece vajinada kullanılabilir.
Vajinal tableti siz veya bir başkası yanlışlıkla yutmuşsa, doktorunuza veya size en yakın acil servise 
başvurmalısınız.hementavsiye için. Bu broşürü yanınıza almayı unutmayın.

Bu tıbbi ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4 Olası yan etkiler
Tüm ilaçlar gibi, bu tıbbi ürün de yan etkilere neden olabilir, ancak bunlar herkeste görülmez.

Aşağıdaki semptomları geliştirirseniz derhal tıbbi yardım alın:
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• Alerjik reaksiyonlar: yüzde, boğazda veya dilde şişme, ateş, nefes almada zorluk, baş dönmesi 
(buna bayılma, düşük tansiyon, kabarcıklı veya kabarcıklı cilt döküntüleri de dahil olabilir)

• Dayanılmaz yanma hissi veya tahriş

Yan etkiler (sıklığı bilinmiyor)
• yerleştirdikten hemen sonra hafif yanma veya tahrişvajinaltablet
• Cinsel organların soyulması
• Şiddetli kaşıntı (kaşıntı)
• Döküntüler (eritem)
• Vücudun bölümlerinin şişmesi (ödem)
• Rahatsızlık, yanma hissi, tahriş veya pelvik ağrı
• vajinal kanama
• Karın ağrısı

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen 
olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan internet üzerinden de (www.mhra.gov.uk/yellowcard) 
bildirebilirsiniz. Yan etkileri bildirerek, bu tıbbi ürünün güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlanmasına 
yardımcı olabilirsiniz.

5 Clotrimazole nasıl saklanır
• Bu tıbbi ürünü çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.
• Bu tıbbi ürünü, ambalajında   belirtilen “EXP” den sonra belirtilen son kullanma tarihinden sonra 

kullanmayınız. Son kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.
• 25°C'nin üzerinde saklamayın. Nemden korumak için orijinal ambalajında   saklayınız.
• Kullanımdan sonra tek kullanımlık aplikatör güvenli bir şekilde atılmalıdır. Tuvalete atılamaz.

6 Paket içeriği ve diğer bilgiler Clotrimazole Vaginal 
Tablet'in içeriği: Her 500 mgvajinaltablet 500 mg 
Clotrimazol içerir.

Diğer maddeler şunlardır:
Adipik asit, mikrokristal selüloz, önceden jelatinleştirilmiş mısır nişastası, sodyum hidrojen karbonat, 
stearik asit, laktoz, polisorbat 80, magnezyum stearat, mısır nişastası, kolloidal silikon dioksit

Clotrimazole Vajinal Tabletler neye benziyor ve paketin içeriği:
klotrimazolvajinaltabletler beyaz, dikdörtgen şeklinde kaplanmamışvajinalBir yüzünde “500” yazılı, diğer 
yüzünde düz tabletler.
Paket içerir 1vajinaltek kullanımlık aplikatörlü tablet.

Ruhsat Sahibi ve Üretici: Tillomed Laboratories Ltd. 
220 Butterfield

harika marlingler
Luton
LU2 8DL
Birleşik Krallık

Ürün Lisans Numarası: PL 
11311/0042

Bu broşür en son Aralık 2020'de revize edilmiştir.

7'ye Kadar
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