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Písomná informácia pre používateľov 
 
Clotrimazol AL 200 
(Clotrimazolum) 
vaginálne tablety 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii 
ALIUD PHARMA GmbH 
D-89150  Laichingen 
Nemecko 
 
Výrobca 
STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel 
Nemecko 
  
Zloženie lieku 
Liečivo: 
Clotrimazolum (klotrimazol) 200 mg v 1 vaginálnej tablete 
 
Pomocné látky: 
Maydis amylum (kukuričný škrob), natrii hydrogenocarbonas (hydrogenuhličitan sodný), lactosum 
(laktóza), polysorbatum 80 (polysorbát 80), magnesii stearas (magnéziumstearát), silicii dioxidum 
colloidale (koloidný oxid kremičitý), acidum stearicum (kyselina stearová), acidum adipicum (vyššie 
mastné kyseliny). 
 
Farmakoterapeutická skupina 
Gynekologikum, antimykotikum 
 
Charakteristika 
Klotrimazol je látka s fungistaticky až fungicídne smrtiacim účinkom na nižšie huby určená k 
miestnemu použitiu. Pôsobí na choroboplodné a podmienene choroboplodné huby rodu Candida, 
Torulosis, Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum Aspergillus, Nocardia niektoré ďalšie 
mikromycéty. Pôsobí i na prvoky rodu Trichomonas. 
 
Indikácie 
Liek Clotrimazol AL 200 je určený na liečbu zápalu pošvy spôsobeného nižšími hubami rodu Candida 
a prvokmi rodu Trichomonas; používa sa pri superinfekciách (infekcie, ktoré sa rozvíjajú počas inej, už 
prebiehajúcej nákazy) spôsobených baktériami citlivými na klotrimazol a pri výtoku  
z pošvy spôsobenom hubami (väčšinou rod Candida). 
Liek je určený pre dospelé a mladistvé pacientky, môžu ho používať i dojčiace matky. 
Pri všetkých indikáciách smie pacientka liek užívať len po odporučení lekára. 
 
Kontraindikácie 
Clotrimazol AL 200 sa nesmie používať u pacientiek precitlivených na liečivo alebo pomocné látky. V 
tehotenstve (obzvlášť počas prvých troch mesiacov) musia byť pre použitie lieku zvlášť závažné 
dôvody. 
Liek sa nesmie používať u detí. 
Liečba by nemala prebiehať počas menštruácie, prípadne by mala byť ukončená ešte pred jej 
začiatkom. 
 
Nežiaduce účinky 
Liek Clotrimazol AL 200 sa obvykle dobre znáša. Občas sa môžu vyskytnúť prejavy miestneho 
podráždenia (pálenie, pichanie). 
O výskyte nežiaducich účinkov alebo prípadných ďalších neobvyklých reakcií informujte svojho 
ošetrujúceho lekára. 
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Interakcie 
Účinky lieku Clotrimazol AL 200 a účinky iných súbežne používaných liekov sa môžu navzájom 
ovplyvňovať. Váš ošetrujúci lekár by mal byť preto informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti 
užívate, alebo ktoré začnete užívať, a to na lekársky predpis i bez neho. Ak vám iný lekár bude 
predpisovať alebo odporúčať nejaký ďalší liek, informujte ho, že už používate Clotrimazol AL 200. 
Skôr, ako začnete súbežne s používaním lieku užívať nejaký voľnopredajný liek, poraďte sa so svojím 
ošetrujúcim lekárom. 
Klotrimazol znižuje účinnosť amfotericínu a iných polyénových antibiotík (nystatín, natamycín). 
 
Dávkovanie a spôsob použitia 
Ak lekár neurčil inak, obvykle sa používa nasledujúce dávkovanie: 
Jedenkrát denne (vždy večer) zavádzajte pomocou aplikátora jednu vaginálnu tabletu čo najhlbšie do 
pošvy. 
Dĺžku liečby určuje odborný lekár. Spravidla postačí 3-dňová liečba, ak je to potrebné, je možné liečbu 
opakovať. 
Ak budete na odporúčanie lekára používať liek počas tehotenstva, zavádzajte vaginálne tablety bez 
aplikátora. 
 
Upozornenie 
V záujme predchádzania prípadného návratu infekcie by sa mal zodpovedajúcim vhodným liekom 
súbežne liečiť i sexuálny partner pacientky. 
Pri predávkovaní alebo náhodnom požití lieku dieťaťom sa čo najrýchlejšie poraďte s lekárom. 
 
Varovanie 
Liek uchovávajte pri teplote do 30 °C. 
Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale. 
Liek uchovávajte mimo dosahu detí! 
 
Balenie 
3 vaginálne tablety s aplikátorom. 
 
Dátum poslednej revízie: November  2012 
 
 
 
 


