
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА 
Клотримазол 500 mg вагинална таблетка 
(Клотримазол)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате този лекарствен продукт, тъй като 
тя съдържа важна за Вас информация.
• Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

• Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
• Този лекарствен продукт е предписан само на Вас. Не го предавайте на други. Това може да им навреди, дори ако 

техните признаци на заболяване са същите като вашите.
• Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, 

които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

Какво има в тази листовка:
1Какво представлява Клотримазол и за какво се използва
2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Клотримазол
3.Как да използвате Clotrimazole
4.Възможни странични ефекти
5.Как да съхранявате Клотримазол
6.Съдържание на опаковката и друга информация

1 Какво представлява Клотримазол и за какво се използва
Този лекарствен продукт съдържа Clotrimazole, който принадлежи към група лекарства, наречени 
имидазоли, които се използват за лечение на гъбични инфекции.

Клотримазол 500 mgвагиналнатаблетката е единичен курс на лечение завагиналнамлечница (кандидозен 
вагинит). Вмъква се ввагиназа лечение на мястото на инфекцията (вижте точка 3, “Как да използвате 
Clotrimazole”).

Млечницата е често срещана инфекция и се причинява от дрожди (гъбички), които живеят безобидно във 
влагалището, без дори да го забележите. Въпреки това, естественият баланс на pH, който държи дрождите под 
контрол, може да бъде нарушен поради фактори като хормонални промени. Това може да доведе до повишаване на 
нивото на дрожди и да се развие в инфекция във вагината и околността (вулвата).

Симптомите на млечница могат да включват следното:
• Продължително парене и/или сърбеж около вагината и вулвата
• Зачервяване, подуване и болезненост на вагината и вулвата
• Бяло течение без мирис от влагалището

2 Какво трябва да знаете, преди да използвате Клотримазол

Не използвайте Клотримазол, ако:

• Вие сте алергични (свръхчувствителни) към клотримазол, имидазоли, други вагинални противогъбични продукти или към 
някоя от останалите съставки на този лекарствен продукт (вижте раздел 6 „Съдържание на опаковката и друга 
информация“)

• Вие страдате от някой от следните симптоми:
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о

Нередовно вагинално кървене
Ненормално вагинално кървене или оцветен с кръв секрет, 
вулвални или вагинални язви, мехури или рани
Болка в долната част на корема

Болка при уриниране (дизурия)
Всички нежелани събития като зачервяване, дразнене или подуване, свързани с лечението Треска или 
втрисане
Повръщане (гадене) или гадене (повръщане) 
Диария
Вагинален секрет с неприятна миризма

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате Clotrimazole:

• Ако за първи път имате симптоми на млечница
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• Ако сте имали повече от 2 инфекции на млечница през последните 6 месеца
• Ако имате предишна анамнеза за болести, предавани по полов път или сте били изложени на полово 

предавани болести
• Ако сте бременна или подозирате, че сте бременна (вижте раздел "Бременност")
• Ако сте на възраст под 16 или над 60 години

Други лекарства и Клотримазол
Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други 
лекарства, включително лекарства, отпускани без рецепта. Това включва билкови лекарства.

Лекарства, коитоможе да взаимодействас клотримазол:
• Други лекарства, използвани за лечение на гъбични инфекции, като амфотерицин и нистатин (полиенови 

антибиотици)
• Лекарства, използвани за намаляване на имунитета на организма при трансплантация на органи, като 

такролимус (имуносупресори)

Бременност и кърмене 
Бременност
Трябва да кажете на Вашия лекар, ако сте бременна или ако мислите, че сте бременна.
Клотримазол може да се използва по време на бременност, но само под наблюдението на лекар или акушерка. Ако Вашият 
лекар Ви каже, че можете да използвате Clotrimazole по време на бременност, вагиналната таблетка може да се постави 
без да използвате апликатора.

Кърмене
Кажете на Вашия лекар, ако кърмите или ще започнете да кърмите. Рискът за кърмачето не 
може да бъде изключен и Вашият лекар ще реши дали трябва да продължите да кърмите, 
като вземе предвид ползата от кърменето за детето и ползата от лечението за Вас.

Клотримазол съдържа лактоза
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар преди да 
използвате този лекарствен продукт.

3 Как да използвате Clotrimazole
Винаги използвайте този лекарствен продукт точно както Ви е казал Вашият лекар. Консултирайте се с Вашия лекар 
или фармацевт, ако не сте сигурни.

• Лечението се състои от едновагиналнатаблетка, която трябва да се поставивъв влагалищетопрез нощта.
• Не използвайте този продукт, ако сте на менструация. Започнете лечението, след като цикълът ви 

приключи.
• Въпреки че е най-добре да се избягва, може да продължите да имате сексуален контакт по време на лечението, освен ако 

Вашият лекар не Ви е посъветвал да не го правите. Този продукт обаче може да причини увреждане на латексните 
контрацептиви (напр. презервативи или диафрагми) и следователно може да намали ефективността на такива 
контрацептиви. Трябва да използвате алтернативна контрацепция поне 5 дни след употреба на този продукт.

• Не използвайте тампони, душове (вагинални измивания/почистващи средства) или други вагинални продукти, докато използвате 
този продукт.

Инструкции как да поставите вагинална таблетка Clotrimazole
• Измийте ръцете си преди и след поставяне навагиналнатаблетка
• Извадете апликатора от опаковката
• Извадете таблетката от алуминиевата опаковка и я поставете здраво в отворения край на апликатора за 

еднократна употреба “B” (Диаграма 1)
• За да поставите таблетката в апликатора, притиснете леко апликатора от двете страни, като същевременно натискате 

таблетката достатъчно далеч в държача (около 1 см), за да се държи на място по време на поставяне
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• Внимателно поставете апликатора във влагалището толкова дълбоко, колкото е удобно. Това е най-
лесно, когато лежите по гръб с леко свити крака (Диаграма 2)

• Като държите апликатора “B” на място, бавно и внимателно натиснете вътрешното бутало “A” докрай
таблетката се поставя във влагалището(Диаграма 3)

• Извадете апликатора за еднократна употреба от вагината и го изхвърлете на безопасно място, 
недостъпно за деца. Апликаторът не може да се измие в тоалетната.

Продължителност на лечението

• Всеки курс на лечение се състои от един клотримазолвагиналнатаблетка, която остава ефективна в продължение на 3 
дни.

• След 1-2 дни повечето външни симптоми на инфекцията (напр. секрет, сърбеж и др.) 
трябва да изчезнат.

• Ако симптомите не са облекчени или ако инфекцията се върне в рамките на 7 дни след употреба на 
Clotrimazoleвагиналнатаблетка, лечението може да се повтори.

• Ако инфекцията се повтори повече от два пъти в рамките на 6 месеца, трябва да се консултирате с Вашия лекар

Ако някой случайно погълне таблетката
Клотримазолвагиналнатаблетки трябвада се използва само във вагината.
Ако вие или някой друг случайно сте погълнали вагиналната таблетка, трябва да се свържете с Вашия лекар или най-близкото 
отделение за спешна помощнезабавноЗа съвет. Не забравяйте да вземете тази листовка със себе си.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на този лекарствен продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4 Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, този лекарствен продукт може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Незабавно потърсете лекарска помощ, ако развиете следните симптоми:
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• Алергични реакции: подуване на лицето, гърлото или езика, треска, затруднено дишане, замаяност (това може 
също да включва припадък, ниско кръвно налягане, кожни обриви с или без образуване на кисели петна)

• Непоносимо усещане за парене или дразнене

Странични ефекти (с неизвестна честота)
• Леко парене или дразнене веднага след поставяне навагиналнатаблетка
• Пилинг на гениталиите
• Силен сърбеж (пруритус)
• обриви (еритема)
• Подуване на части от тялото (оток)
• Дискомфорт, усещане за парене, дразнене или болка в таза
• Вагинално кървене
• Стомашни болки

Отчитане на странични ефекти
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са 

изброени в тази листовка. Можете също да докладвате нежелани реакции директно през интернет на адрес (www.mhra.gov.uk/yellowcard). Като 

съобщавате нежелани реакции, можете да помогнете за предоставянето на повече информация относно безопасността на този лекарствен 

продукт.

5 Как да съхранявате Clotrimazole
• Съхранявайте този лекарствен продукт на място, недостъпно за деца.
• Не използвайте този лекарствен продукт след срока на годност, отбелязан върху опаковката след “Годен до”. 

Срокът на годност се отнася до последния ден на този месец.
• Да не се съхранява над 25°C. Да се   съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.
• След употреба апликаторът за еднократна употреба трябва да се изхвърли безопасно. Не може да се пусне в 

тоалетната.

6 Съдържание на опаковката и друга информация Какво 
съдържа Clotrimazole вагинални таблетки: Всеки 500 mg
вагиналнаТаблетката съдържа 500 mg клотримазол.

Другите съставки са:
Адипинова киселина, микрокристална целулоза, предварително желатинизирано царевично нишесте, натриев хидроген карбонат, 
стеаринова киселина, лактоза, полисорбат 80, магнезиев стеарат, царевично нишесте, колоиден силициев диоксид

Как изглеждат вагинални таблетки Клотримазол и какво съдържа опаковката:
Клотримазолвагиналнатаблетките са бели, продълговати без покритиевагиналнатаблетки с вдлъбнато релефно означение “500” от едната страна 

и обикновени от другата.

Опаковката съдържа 1вагиналнатаблетка с апликатор за еднократна употреба.

Притежател на разрешение за употреба и 
производител: Tillomed Laboratories Ltd. 220 Butterfield

Страхотни Марлинги

Лутън
LU2 8DL
Обединеното кралство

Номер на лиценз за 
продукта: PL 11311/0042

Тази листовка е преразгледана последно през декември 2020 г

До 7-ма версия
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