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Pirolam Intima Vag 500 mg x1 tabletka dopochwowa
 

Cena: 17,69 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Polpharma

Postać tabletki dopochwowe

Substancja
czynna

klotrymazol

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, młodzież, od 16 roku życia

Opis produktu
 

Wskazania:

lek stosuje się w leczeniu zakażeń pochwy i sromu (żeńskich zewnętrznych narządów płciowych) wywołanych przez mikroorganizmy,
takie jak grzyby (zazwyczaj Candida), wrażliwe na klotrymazol.

Działanie:

substancją czynną leku Pirolam Intima Vag jest klotrymazol, który należy do grupy leków zwanych imidazolami. Ma szeroki zakres
działania przeciwgrzybiczego, to znaczy niszczy grzyby i hamuje ich wzrost. Jest skuteczny wobec drobnoustrojów takich jak:
dermatofity, drożdżaki i pleśnie.

Sposób użycia:

lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku od 16 lat:

1 tabletka dopochwowa, głęboko dopochwowo, przed snem.

Lek stosuje się w dawce jednorazowej. Tabletka dopochwowa powinna zostać umieszczona tak głęboko w pochwie, jak to możliwe.
Należy zapewnić wilgotne środowisko pochwy, aby tabletka rozpuściła się całkowicie. W przeciwnym wypadku nierozpuszczone części
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tabletki mogą wyślizgnąć się z pochwy. Nie należy stosować leku Pirolam Intima Vag w trakcie miesiączki. Należy zakończyć
stosowanie tego leku przed rozpoczęciem krwawienia miesiączkowego. Partner seksualny powinien jednocześnie zostać poddany
leczeniu przeciwgrzybiczemu. W przypadku braku znaczącej poprawy po 7 dniach od zastosowania, należy skonsultować się z lekarzem
w celu potwierdzenia przyczyny infekcji. W przypadku pogorszenia objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład:

1 tabletka dopochwowa zawiera: substancję czynną: klotrymazol 500mg. Pozostałe substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna,
skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, kwas adypinowy, sodu wodorowęglan, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna
bezwodna, sodu laurylosiarczan.

Przeciwwskazania:

uczulenie (nadwrażliwość) na klotrymazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Nie można stosować leku Pirolam Intima
Vag u dziewcząt w wieku poniżej 16 lat bez konsultacji z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

przed rozpoczęciem stosowania leku Pirolam Intima Vag należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: gdy do zakażeń pochwy doszło
po raz pierwszy; gdy wystąpiły co najmniej 4 przypadki zakażeń w ciągu ostatniego roku; w przypadku gorączki 38°C lub wyższej; gdy
pacjentka odczuwa ból w dolnej części brzucha, ból pleców; w przypadku cuchnących upławów; w przypadku nudności; gdy występuje
krwawienie z pochwy i (lub) ból w ramionach. W trakcie stosowania leku Pirolam Intima Vag nie należy stosować tamponów, płukania
pochwy, środków plemnikobójczych lub innych produktów do stosowania dopochwowego. Podczas stosowania leku należy unikać
stosunków płciowych, ponieważ infekcja może być przeniesiona na partnera seksualnego. Skuteczność antykoncepcyjna lateksowych
środków antykoncepcyjnych, takich jak prezerwatywy i krążki dopochwowe, może być zmniejszona. Leku Pirolam Intima Vag nie należy
połykać.

Interakcje z innymi lekami: należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Należy powiedzieć lekarzowi, gdy pacjent przyjmuje takrolimus lub syrolimus,
leki stosowane w kontroli odpowiedzi immunologicznej po przeszczepieniu organów. Możliwe jest zwiększenie stężenia niektórych
leków we krwi pacjenta, jeżeli stosowane są jednocześnie z lekiem Pirolam Intima Vag. Jednak jest to mało prawdopodobne w
przypadku zastosowania pojedynczej dawki 500 mg. W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania innego leku z lekiem Pirolam
Intima Vag, należy skonsultować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią: jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,
powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Jako środek ostrożności, należy unikać stosowania
klotrymazolu w trakcie pierwszych trzech miesięcy ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Pirolam Intima Vag w trakcie karmienia piersią.
Jako środek ostrożności należy zaprzestać karmienia piersią podczas leczenia. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Skład

1 tabletka dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu.
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