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Pirolam Intima Vag 500 mg x1 tabletka dopochwowa
 

Cena: 25,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 1 tabl.

Postać tabl.dopoch.

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
1 tabletka dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu. Każda tabletka dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu (Clotrimazolum).
Tabletka dopochwowa. Tabletka barwy białej, obustronnie wypukła, kształt wydłużony, z jednej strony zaokrąglony, z drugiej prosty
ścięty. Tabletka o wymiarach: 24,5 mm (długość) x 10,0 mm (szerokość).

Składniki
Clotrimazole

Dawkowanie
Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Należy skonsultować się z lekarzem, w przypadku gdy do zakażenia doszło po raz pierwszy, zakażenia pochwy w pierwszym trymestrze
ciąży, gdy wystąpiły co najmniej 4 zakażenia w ciągu ostatniego roku, gorączki (≥38°C), bólu w dolnej części brzucha, bólu pleców,
cuchnących upławów, nudności, krwawienia z pochwy i (lub) bólu w ramionach. Nie należy stosować produktu leczniczego Pirolam
Intima Vag w trakcie miesiączki. Należy zakończyć stosowanie tego produktu leczniczego przed rozpoczęciem krwawienia
miesiączkowego. Tampony, płukanie pochwy, środki plemnikobójcze lub inne produkty do stosowania dopochwowego nie powinny być
stosowane jednocześnie z tym produktem leczniczym. Podczas stosowania produktu leczniczego Pirolam Intima Vag należy unikać
stosunków płciowych, ponieważ infekcja może być przeniesiona na partnera seksualnego. Partner seksualny również powinien zostać
poddany miejscowemu leczeniu, jeżeli występują u niego
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objawy, takie jak np. świąd, stan zapalny. Leczenie partnerów seksualnych może pomóc w zapobieganiu ponownej infekcji.
Niezawodność i skuteczność antykoncepcyjna środków antykoncepcyjnych, takich jak lateksowe prezerwatywy i krążki dopochwowe,
może być zmniejszona. Tabletek nie należy połykać.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26545
Lek na receptę: Nie
Tekst ulotki z informacjami o produkcie: Data ostatniej aktualizacji ulotki: ChPL: 2022.10.27

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.,
ul. Pelplińska 19,
83-200 Starogard Gdański,
PL
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