
LEAFLET NG IMPORMASYON NG 
PASYENTE Clotrimazole 500mg Vaginal 
Tablet (Clotrimazole)
Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang paggamit ng produktong panggamot na ito dahil naglalaman 
ito ng mahalagang impormasyon para sa iyo.

• Panatilihin ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

• Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

• Ang produktong panggamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang 
kanilang mga palatandaan ng karamdaman ay kapareho ng sa iyo.

• Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side 

effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

Ano ang nasa leaflet na ito:
1.Ano ang Clotrimazole at para saan ito ginagamit
2.Ano ang kailangan mong malaman bago mo gamitin ang Clotrimazole
3.Paano gamitin ang Clotrimazole
4.Mga posibleng epekto
5.Paano mag-imbak ng Clotrimazole
6.Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1 Ano ang Clotrimazole at para saan ito ginagamit
Ang produktong panggamot na ito ay naglalaman ng Clotrimazole na kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na 
imidazoles, na ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa fungal.

Clotrimazole 500mgvaginalAng tablet ay isang kurso ng paggamot para savaginalthrush (candidal vaginitis). Ito ay 
ipinasok saaripara sa paggamot sa lugar ng impeksyon (tingnan ang seksyon 3, "Paano gamitin ang Clotrimazole").

Ang thrush ay isang pangkaraniwang impeksiyon at sanhi ng yeast (fungus) na nabubuhay nang hindi nakakapinsala 
sa ari ng hindi mo napapansin. Gayunpaman, ang natural na balanse ng pH na nagpapanatili sa lebadura sa ilalim ng 
kontrol ay maaaring maputol dahil sa mga salik tulad ng mga pagbabago sa hormonal. Ito ay maaaring maging sanhi 
ng pagtaas ng lebel ng yeast at maging impeksyon sa ari at sa paligid (vulva).

Ang mga sintomas ng thrush ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

• Ang patuloy na pagsunog at/o pangangati sa paligid ng ari at puki
• Pamumula, pamamaga at pananakit ng ari at vulva
• Isang puting di-maamoy na discharge mula sa ari

2 Ano ang kailangan mong malaman bago mo gamitin ang Clotrimazole

Huwag gumamit ng Clotrimazole kung:

• Ikaw ay allergic (hypersensitive) sa Clotrimazole, imidazoles, iba pang vaginal na anti-fungal na produkto o alinman sa iba 
pang sangkap ng produktong panggamot na ito (Tingnan ang Seksyon 6 "Mga nilalaman ng pack at iba pang 
impormasyon")

• Nagdurusa ka sa alinman sa mga sumusunod na sintomas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hindi regular na pagdurugo ng ari
Abnormal na pagdurugo ng ari o paglabas na may mantsa ng 
dugo Mga ulser, paltos o sugat sa puki
Sakit sa ibabang bahagi ng tiyan

Sakit kapag umiihi (dysuria)
Anumang masamang pangyayari tulad ng pamumula, pangangati o pamamaga na nauugnay sa paggamot Lagnat o 
panginginig
Pakiramdam ng sakit (pagduduwal) o pagiging may sakit 
(pagsusuka) Pagtatae
Mabahong discharge sa ari

Mga babala at pag-iingat
Makipag-usap sa iyong doktor bago gamitin ang Clotrimazole:

• Kung ito ang unang pagkakataon na nakaranas ka ng mga sintomas ng thrush
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• Kung mayroon kang higit sa 2 impeksyon ng thrush sa nakalipas na 6 na buwan
• Kung mayroon kang nakaraang kasaysayan ng sakit na nakukuha sa pakikipagtalik o nalantad sa isang sakit na nakukuha 

sa pakikipagtalik
• Kung ikaw ay o pinaghihinalaan na ikaw ay buntis (tingnan ang seksyong "Pagbubuntis")

• Kung ikaw ay wala pang 16 taong gulang o higit sa 60 taong gulang

Iba pang mga gamot at Clotrimazole
Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka, kamakailan lamang ay uminom o maaaring umiinom ng anumang iba 
pang mga gamot, kabilang ang mga gamot na nakuha nang walang reseta. Kabilang dito ang mga halamang gamot.

Mga gamot namaaaring makipag-ugnayanmay Clotrimazole:
• Iba pang mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa fungal tulad ng amphotericin at nystatin (polyene 

antibiotics)

• Mga gamot na ginagamit upang mabawasan ang immunity ng katawan kapag tumatanggap ng organ transplant 
tulad ng tacrolimus (immunosuppressants)

Pagbubuntis at Pagpapasuso 
Pagbubuntis
Dapat mong sabihin sa iyong doktor kung buntis ka o kung sa tingin mo ay buntis ka.
Maaaring gamitin ang Clotrimazole sa panahon ng pagbubuntis ngunit sa ilalim lamang ng pangangasiwa ng isang doktor o midwife. Kung 
sasabihin sa iyo ng iyong doktor na maaari mong gamitin ang Clotrimazole sa panahon ng pagbubuntis, maaaring ipasok ang vaginal tablet 
nang hindi gumagamit ng applicator.

pagpapasuso
Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso o malapit nang magsimulang magpasuso. Ang isang panganib sa batang 
sumususo ay hindi maaaring isama at ang iyong doktor ang magpapasya kung dapat mong ipagpatuloy o hindi ang pagpapasuso na 
isinasaalang-alang ang benepisyo ng pagpapasuso para sa bata at ang benepisyo ng paggamot para sa iyo.

Ang Clotrimazole ay naglalaman ng lactose

Kung sinabihan ka ng iyong doktor na mayroon kang hindi pagpaparaan sa ilang mga asukal, makipag-ugnayan sa iyong doktor bago gamitin 
ang produktong panggamot na ito.

3 Paano gamitin ang Clotrimazole
Palaging gamitin ang produktong panggamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Tingnan sa iyong 
doktor o parmasyutiko kung hindi ka sigurado.

• Ang paggamot ay binubuo ng isavaginaltablet, na dapat ipasoksa arisa gabi.
• Huwag gamitin ang produktong ito kung ikaw ay nasa iyong regla. Simulan ang paggamot kapag natapos na ang iyong 

regla.
• Bagama't pinakamainam na iwasan, maaari kang magpatuloy sa pakikipagtalik sa panahon ng paggamot maliban kung pinayuhan 

ka ng iyong doktor na huwag. Gayunpaman, ang produktong ito ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga latex contraceptive (hal. 
condom o diaphragms) at dahil dito ay maaaring mabawasan ang bisa ng mga naturang contraceptive. Dapat kang gumamit ng 
alternatibong pagpipigil sa pagbubuntis nang hindi bababa sa 5 araw pagkatapos gamitin ang produktong ito.

• Huwag gumamit ng mga tampon, douches (vaginal wash/cleansers) o iba pang vaginal products habang ginagamit ang 
produktong ito.

Mga tagubilin kung paano ipasok ang Clotrimazole Vaginal Tablet
• Hugasan ang iyong mga kamay bago at pagkatapos ipasok angvaginaltableta
• Alisin ang applicator mula sa packaging
• Alisin ang tablet mula sa aluminum package at ilagay ito nang mahigpit sa bukas na dulo ng 

disposable applicator na “B” (Diagram 1)
• Upang mailagay ang tablet sa applicator, pisilin ng bahagya ang applicator sa magkabilang gilid, habang itinutulak ang tablet nang 

sapat na malayo sa lalagyan (mga 1cm) upang mahawakan sa lugar habang ipinapasok.
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• Maingat na ipasok ang aplikator sa puki nang kasing lalim ng komportable. Ito ay pinakamadali kapag nakahiga sa 
iyong likod na bahagyang nakayuko ang iyong mga binti (Diagram 2)

• Hawakan ang applicator na "B" sa lugar, dahan-dahan at maingat na itulak ang inner plunger "A" hanggang sa ito 
ay mapupunta.inilalagay ang tableta sa ari(Diagram 3)

• Alisin ang disposable applicator mula sa ari at itapon ito sa isang ligtas na lugar, na hindi maaabot 
ng mga bata. Ang applicator ay hindi maaaring i-flush sa banyo.

Tagal ng paggamot
• Ang bawat kurso ng paggamot ay binubuo ng isang Clotrimazolevaginaltablet, na nananatiling epektibo sa loob ng 3 

araw.
• Pagkatapos ng 1−2 araw, karamihan sa mga panlabas na sintomas ng impeksiyon (hal. paglabas, pangangati atbp) ay 

dapat na nawala.
• Kung ang mga sintomas ay hindi pa naibsan o kung ang impeksyon ay bumalik sa loob ng 7 araw ng 

paggamit ng Clotrimazolevaginaltableta, maaaring ulitin ang paggamot.
• Kung ang impeksyon ay umuulit ng higit sa dalawang beses sa loob ng 6 na buwan, dapat kang kumunsulta sa iyong doktor

Kung ang sinuman ay hindi sinasadyang nakalunok ng tableta

Clotrimazolevaginalang mga tablet ay dapatgamitin lamang sa ari.
Kung ikaw o sinuman ay hindi sinasadyang nakalunok ng vaginal tablet, dapat kang makipag-ugnayan sa iyong doktor o 
pinakamalapit na emergency departmentkaagadpara sa payo. Tandaan na dalhin ang leaflet na ito sa iyo.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng produktong panggamot na ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

4 Mga posibleng epekto
Tulad ng lahat ng mga gamot, ang produktong panggamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Humingi kaagad ng medikal na payo kung magkakaroon ka ng mga sumusunod na sintomas:
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• Mga reaksiyong alerhiya: pamamaga ng mukha, lalamunan o dila, lagnat, kahirapan sa paghinga, pagkahilo 
(maaaring kabilang din dito ang pagkahimatay, mababang presyon ng dugo, mga pantal sa balat na mayroon o 
walang mga wheals)

• Hindi matitiis na nasusunog na pandamdam o pangangati

Mga side effect (hindi alam ang dalas)
• Banayad na pagkasunog o pangangati kaagad pagkatapos ipasok angvaginaltableta
• Pagbabalat ng ari
• Matinding pangangati (pruritus)

• Mga pantal (erythema)
• Pamamaga ng mga bahagi ng katawan (edema)
• Hindi komportable, nasusunog na pandamdam, pangangati o pananakit ng pelvic

• Pagdurugo ng ari
• Sakit sa tyan

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi 

nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng internet sa (www.mhra.gov.uk/yellowcard). Sa 

pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng produktong panggamot 

na ito.

5 Paano mag-imbak ng Clotrimazole
• Panatilihin ang gamot na ito sa labas ng paningin at maabot ng mga bata.
• Huwag gamitin ang produktong panggamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa lalagyan pagkatapos ng 

"EXP". Ang petsa ng pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

• Huwag mag-imbak sa itaas ng 25°C. Mag-imbak sa orihinal na pakete upang maprotektahan mula sa kahalumigmigan.

• Pagkatapos gamitin, ang disposable applicator ay dapat na ligtas na itatapon. Hindi ito maaaring i-flush sa banyo.

6 Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon Ano ang 
nilalaman ng Clotrimazole Vaginal Tablets: Bawat 500mgvaginalAng 
tablet ay naglalaman ng 500mg Clotrimazole.

Ang iba pang mga sangkap ay:
Adipic acid, microcrystalline cellulose, pre-gelatinised maize starch, sodium hydrogen carbonate, 
stearic acid, lactose, polysorbate 80, magnesium stearate, maize starch, colloidal silicon dioxide

Ano ang hitsura ng Clotrimazole Vaginal Tablets at ang mga nilalaman ng pack:
ClotrimazolevaginalAng mga tablet ay puti, pahaba na hindi pinahiranvaginalmga tablet na may "500" na debossed sa isang 
gilid at plain sa kabila.
Ang pakete ay naglalaman ng 1vaginaltablet na may disposable applicator.

May hawak at Tagagawa ng Awtorisasyon sa Marketing: 
Tillomed Laboratories Ltd. 220 Butterfield

Mga Dakilang Marling

Luton
LU2 8DL
UK

Numero ng Lisensya ng 
Produkto: PL 11311/0042

Huling binago ang leaflet na ito noong Disyembre 2020
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