
THÔNG TIN BỆNH NHÂN LEAFLET 
Clotrimazole 500mg Vaginal Tablet 
(Clotrimazole)
Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu sử dụng sản phẩm thuốc này vì nó chứa 
thông tin quan trọng đối với bạn.
• Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.
• Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.
• Sản phẩm thuốc này đã được chỉ định cho bạn. Đừng truyền nó cho người khác. Nó có thể gây hại cho họ, 

ngay cả khi dấu hiệu bệnh tật của họ giống như của bạn.
• Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có 

thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

Nội dung trong tờ rơi này:
1.Clotrimazole là gì và nó được sử dụng để làm gì
2.Những điều bạn cần biết trước khi sử dụng Clotrimazole
3.Cách sử dụng Clotrimazole
4.Các tác dụng phụ có thể xảy ra
5.Cách lưu trữ Clotrimazole
6.Nội dung của gói và thông tin khác

1 Clotrimazole là gì và nó được sử dụng để làm gì
Sản phẩm thuốc này chứa Clotrimazole thuộc nhóm thuốc gọi là imidazoles, được sử 
dụng để điều trị nhiễm trùng do nấm.

Clotrimazole 500mgâm đạomáy tính bảng là một quá trình điều trị duy nhất choâm đạotưa miệng (viêm âm đạo do 
nấm candida). Nó được chèn vàoâm đạođể điều trị tại vị trí nhiễm trùng (xem phần 3, “Cách sử dụng Clotrimazole”).

Tưa miệng là một bệnh nhiễm trùng phổ biến và do một loại nấm men (nấm) sống vô hại trong âm đạo 
gây ra mà bạn không hề hay biết. Tuy nhiên, sự cân bằng pH tự nhiên giúp nấm men được kiểm soát có 
thể bị phá vỡ do các yếu tố như thay đổi nội tiết tố. Điều này có thể khiến mức độ nấm men tăng lên và 
phát triển thành nhiễm trùng ở âm đạo và vùng xung quanh (âm hộ).

Các triệu chứng của tưa miệng có thể bao gồm những điều sau:

• Đốt và / hoặc ngứa dai dẳng xung quanh âm đạo và âm hộ
• Đỏ, sưng và đau âm đạo và âm hộ
• Tiết dịch trắng không mùi từ âm đạo

2 Những điều bạn cần biết trước khi sử dụng Clotrimazole

Không sử dụng Clotrimazole nếu:
• Bạn bị dị ứng (quá mẫn cảm) với Clotrimazole, imidazoles, các sản phẩm chống nấm âm đạo khác 

hoặc bất kỳ thành phần nào khác của sản phẩm thuốc này (Xem Phần 6 “Nội dung của bao bì và thông 
tin khác”)

• Bạn mắc phải bất kỳ triệu chứng nào sau đây:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Chảy máu âm đạo bất thường
Chảy máu âm đạo bất thường hoặc tiết dịch có dính máu Vết loét hoặc 
vết loét ở âm đạo, mụn nước hoặc vết loét
Đau bụng dưới
Đau khi đi tiểu (khó tiểu)
Bất kỳ tác dụng phụ nào như mẩn đỏ, kích ứng hoặc sưng tấy liên quan đến việc điều trị Sốt hoặc 
ớn lạnh
Cảm thấy buồn nôn (buồn nôn) hoặc ốm 
(nôn)
Tiết dịch âm đạo có mùi hôi

Cảnh báo và đề phòng
Nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi sử dụng Clotrimazole:

• Nếu đây là lần đầu tiên bạn gặp phải các triệu chứng của bệnh tưa miệng
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• Nếu bạn bị tưa lưỡi nhiều hơn 2 lần trong vòng 6 tháng qua
• Nếu bạn có tiền sử mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc đã từng tiếp xúc với bệnh lây truyền qua 

đường tình dục
• Nếu bạn đang hoặc nghi ngờ mình đang mang thai (xem phần “Mang thai”)
• Nếu bạn dưới 16 tuổi hoặc trên 60 tuổi

Các loại thuốc khác và Clotrimazole
Cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết nếu bạn đang dùng, gần đây đã dùng hoặc có thể dùng bất kỳ loại thuốc nào khác, 
bao gồm cả các loại thuốc mua được mà không cần đơn. Điều này bao gồm các loại thuốc thảo dược.

Thuốc nàocó thể tương tácvới Clotrimazole:
• Các loại thuốc khác được sử dụng để điều trị nhiễm nấm như amphotericin và nystatin (kháng sinh 

polyene)
• Thuốc dùng để giảm khả năng miễn dịch của cơ thể khi cấy ghép nội tạng như 

tacrolimus (thuốc ức chế miễn dịch)

Mang thai và cho con bú Mang 
thai
Bạn phải cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai hoặc nếu bạn nghĩ rằng mình đang có thai.
Clotrimazole có thể được sử dụng trong thời kỳ mang thai nhưng chỉ dưới sự giám sát của bác sĩ hoặc nữ hộ sinh. 
Nếu bác sĩ cho bạn biết rằng bạn có thể sử dụng Clotrimazole trong khi mang thai, thì có thể đặt viên đặt âm đạo 
mà không cần sử dụng dụng cụ bôi.

Cho con bú
Cho bác sĩ biết nếu bạn đang cho con bú hoặc sắp bắt đầu cho con bú. Không thể loại trừ rủi ro đối 
với trẻ đang bú và bác sĩ sẽ quyết định bạn có nên tiếp tục cho trẻ bú hay không, có tính đến lợi ích 
của việc cho trẻ bú mẹ và lợi ích của việc điều trị cho bạn.

Clotrimazole chứa lactose
Nếu bạn được bác sĩ thông báo rằng bạn không dung nạp một số loại đường, hãy liên hệ với bác sĩ trước khi 
sử dụng sản phẩm thuốc này.

3 Cách sử dụng Clotrimazole
Luôn luôn sử dụng sản phẩm thuốc này đúng như bác sĩ của bạn đã nói với bạn. Kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ 
của bạn nếu bạn không chắc chắn.

• Điều trị bao gồm mộtâm đạomáy tính bảng, cần được lắp vàovào âm đạovào ban đêm.
• Không sử dụng sản phẩm này nếu bạn đang trong kỳ kinh nguyệt. Bắt đầu điều trị sau khi kỳ kinh của bạn kết 

thúc.
• Mặc dù tốt nhất nên tránh, bạn vẫn có thể tiếp tục quan hệ tình dục trong thời gian điều trị trừ khi bác sĩ khuyên 

bạn không nên. Tuy nhiên, sản phẩm này có thể gây hư hại cho các biện pháp tránh thai bằng cao su (ví dụ như 
bao cao su hoặc màng ngăn) và do đó có thể làm giảm hiệu quả của các biện pháp tránh thai đó. Bạn nên sử dụng 
biện pháp tránh thai thay thế ít nhất 5 ngày sau khi sử dụng sản phẩm này.

• Không sử dụng băng vệ sinh, thụt rửa (dung dịch rửa / rửa âm đạo) hoặc các sản phẩm âm đạo khác trong khi sử dụng sản phẩm 
này.

Hướng dẫn cách chèn Clotrimazole Vaginal Tablet
• Rửa tay trước và sau khi lắpâm đạomáy tính bảng
• Lấy dụng cụ ra khỏi bao bì
• Lấy máy tính bảng ra khỏi gói nhôm và đặt chắc chắn vào đầu mở của dụng cụ dùng một 

lần “B” (Sơ đồ 1)
• Để vừa khít máy tính bảng vào dụng cụ bôi, hãy bóp nhẹ dụng cụ bôi thuốc ở cả hai bên, đồng thời đẩy máy 

tính bảng đủ xa vào giá đỡ (khoảng 1cm) để giữ cố định trong khi đưa thuốc vào.

Trang 2/4



• Cẩn thận đưa dụng cụ vào âm đạo càng sâu càng tốt. Điều này dễ nhất khi nằm ngửa, chân 
hơi cong (Sơ đồ 2)

• Giữ dụng cụ bôi “B” tại chỗ, từ từ và cẩn thận đẩy pít-tông bên trong “A” đến mức nó sẽ đimáy 
tính bảng được đặt trong âm đạo(Sơ đồ 3)

• Lấy dụng cụ bôi một lần ra khỏi âm đạo và vứt bỏ ở nơi an toàn, ngoài tầm với của trẻ em. 
Thuốc bôi không thể xả xuống bồn cầu.

Thời gian điều trị
• Mỗi đợt điều trị bao gồm một Clotrimazoleâm đạomáy tính bảng, vẫn có hiệu quả trong 3 ngày.

• Sau 1−2 ngày, hầu hết các triệu chứng bên ngoài của nhiễm trùng (ví dụ như tiết dịch, ngứa, v.v.) 
sẽ biến mất.

• Nếu các triệu chứng không thuyên giảm hoặc nếu nhiễm trùng trở lại trong vòng 7 ngày kể từ ngày sử dụng 
Clotrimazoleâm đạomáy tính bảng, điều trị có thể được lặp lại.

• Nếu nhiễm trùng tái phát hơn hai lần trong vòng 6 tháng, bạn nên tham khảo ý kiến   bác sĩ

Nếu ai đó vô tình nuốt phải máy tính bảng
Clotrimazoleâm đạomáy tính bảng nênchỉ được sử dụng trong âm đạo.
Nếu bạn hoặc bất kỳ ai khác vô tình nuốt phải viên đặt âm đạo, bạn phải liên hệ với bác sĩ hoặc 
phòng cấp cứu gần nhấtngay lập tứcđể được tư vấn. Hãy nhớ mang theo tờ rơi này với bạn.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng sản phẩm thuốc này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

4 Tác dụng phụ có thể xảy ra
Giống như tất cả các loại thuốc, sản phẩm thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.

Tìm kiếm lời khuyên y tế ngay lập tức nếu bạn xuất hiện các triệu chứng sau:
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• Phản ứng dị ứng: sưng mặt, cổ họng hoặc lưỡi, sốt, khó thở, chóng mặt (điều này cũng có thể 
bao gồm ngất xỉu, huyết áp thấp, phát ban trên da có hoặc không có váng sữa)

• Cảm giác nóng rát hoặc kích ứng không thể giải quyết được

Tác dụng phụ (không biết tần suất)
• Đốt nhẹ hoặc kích ứng ngay sau khi đưaâm đạomáy tính bảng
• Lột bộ phận sinh dục
• Ngứa dữ dội (ngứa)
• Phát ban (ban đỏ)
• Sưng các bộ phận của cơ thể (phù nề)
• Khó chịu, cảm giác nóng rát, kích ứng hoặc đau vùng chậu
• Chảy máu âm đạo
• Đau bụng

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có 
thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Bạn cũng có thể báo cáo tác dụng phụ trực tiếp qua internet tại (www.mhra.gov.uk/
yellowcard). Bằng cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về sự an toàn của sản phẩm thuốc này.

5 Cách lưu trữ Clotrimazole
• Giữ sản phẩm thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em.
• Không sử dụng sản phẩm thuốc này sau ngày hết hạn được ghi trên bao bì sau “EXP”. Ngày 

hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó.
• Không lưu trữ trên 25 ° C. Bảo quản trong bao bì gốc để tránh ẩm.
• Sau khi sử dụng, thuốc dùng một lần phải được vứt bỏ một cách an toàn. Nó không thể được xả xuống bồn 

cầu.

6 Nội dung của gói và các thông tin khác Viên nén âm 
đạo Clotrimazole chứa gì: Mỗi 500mgâm đạoviên nén 
chứa 500mg Clotrimazole.

Các thành phần khác là:
Axit adipic, xenluloza vi tinh thể, tinh bột ngô hồ hóa trước, natri hydro cacbonat, axit stearic, 
lactose, polysorbate 80, magie stearat, tinh bột ngô, silicon dioxide dạng keo

Viên nén âm đạo Clotrimazole trông như thế nào và nội dung của gói:
Clotrimazoleâm đạomáy tính bảng màu trắng, hình thuôn dài không trángâm đạomáy tính bảng có khắc chữ “500” ở một mặt 
và mặt còn lại bằng phẳng.
Gói chứa 1âm đạomáy tính bảng có bôi một lần.

Nhà sản xuất và chủ sở hữu ủy quyền tiếp thị: 
Tillomed Laboratories Ltd. 220 Butterfield

Marlings tuyệt vời
Luton
LU2 8DL
Vương quốc Anh

Số giấy phép sản phẩm: 
PL 11311/0042

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào tháng 12 năm 2020

Till-Ver 7
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