
Package Leaflet: Information for The User  

Clotrimazole 1% w/w cream 

Clotrimazole 100 mg pessary* 

 
         What is in this leaflet 

 

 

1. What Clotrimazole s and what it is used for 

2. What you need to know before you use Clotrimazole 

3. How to use Clotrimazole 

4. Possible side effects 

5. How to store Clotrimazole 

 

1.What Clotrimazole is and what it is used for 

It is used to treat fungal skin infections such as ringworm, athlete’s foot, fungal nappy rash and fungal 

sweat rash. It is also used to relieve irritation of the vulva (external thrush) or the end of the penis, 

which may be associated with thrush. 

If you are unsure whether you (or your baby if treating nappy rash) have one of these fungal skin 

infections, seek the advice of your doctor or pharmacist. Clotrimazole belongs to a group of medicines 

called imidazoles and is an antifungal agent which fights the cause of fungal skin infections. 

 

                   General information 

 

A fungal infection, also called mycosis, is a skin disease caused by a fungus. 

There are millions of species of fungi. They live in the dirt, on plants, on household surfaces, and on your 

skin. Sometimes, they can lead to skin problems like rashes or bumps. 

Fungal Infection Symptoms: A fungal skin infection might cause: 

 Irritation 

 Scaly skin 

 Redness 

 Itching 

 Swelling 

 Blisters 

Types of Fungal Infections: Fungal skin infections can happen anywhere on your body. Some of the most 

common are athlete's foot, jock itch, ringworm, and yeast infections. 



2.What you need to know before you use Clotrimazole 

Do not use Clotrimazole 

If you (or your baby if treating nappy rash) are allergic (hypersensitive) to clotrimazole or any of the 

other ingredients, including cetostearyl alcohol. 

 

                    Warnings and precautions 

 

 

As with other creams, Clotrimazole Antifungal Cream may reduce the effectiveness of rubber 

contraceptives, such as condoms or diaphragms. Consequently, if you are using this cream on the vulva 

or penis, you should use alternative precautions for at least five days after using this product. 

 

                    Other medicines and Clotrimazole 

 

 

Not available. 

 

                 Pregnancy and breastfeeding 

 

If you are pregnant, breast-feeding or trying for a baby, tell your doctor or midwife before using 

Clotrimazole Antifungal Cream. If you have informed your doctor or midwife already, follow his/her 

instructions carefully. 

 

Driving and using machines 

Not available. 

                       3.How to use Clotrimazole 

 

 

If Clotrimazole Antifungal Cream has been prescribed for you by your doctor, follow any instructions 

he/she may have given you. If you purchased this product without a prescription, follow these directions 

closely: 



• Before use, pierce the tube seal by inverting the cap over the end of the tube and press. 

• If the feet are infected, they should be washed and dried thoroughly, especially between the 

toes, before applying the cream. 

• Clotrimazole Antifungal Cream should be applied thinly and evenly to the affected areas two or 

three times daily and rubbed in gently. 

• A strip of cream (1/2 cm long) is enough to treat an area of about the size of the hand. 

• The duration of the treatment depends upon the type of infection. Generally, a minimum of two 

weeks is required, although up to four weeks may be necessary. 

• If you have athlete’s foot, it may help to use an antifungal dusting powder as well. Ask your 

doctor or pharmacist to recommend one. 

 

If you use more Clotrimazole than you should  

If the cream is swallowed accidentally, tell your doctor straight away or contact the Accident and 

Emergency Department of your nearest hospital. If you accidentally get cream in your eyes or mouth, 

wash immediately with water and contact your doctor. 

 

If you forget to use Clotrimazole 

Apply the cream as soon as possible and then continue the rest of your treatment as usual. 

 

                         4.Possible side effects 

 

 

Like all medicines, Clotrimazole cream can cause side effects, although not everybody gets them. 

As with all medicines, some people may be allergic to the cream. If you or your baby are allergic, a 

reaction will occur soon after you start using it. If you or your baby experience an allergic reaction, stop 

using Clotrimazole cream and tell your doctor straight away or contact the Accident and Emergency 

Department of your nearest hospital.  

Signs of an allergic reaction may include: 

• Rash. 

• Swallowing or breathing problems. 

• Swelling of your lips, face, throat or tongue. 

• Weakness, feeling dizzy or faint. 

• Nausea. 

After you apply the cream you might experience: 

• Itching, rash, blisters, burning, discomfort, swelling, irritation, redness or peeling of skin. 



                        5.How to store Clotrimazole 

 

 

Keep out of the reach and sight of children. 

This product should be stored in the original carton. 

Do not store above 25°C. 

Do not use it after the expiry date which is stated at one end of the carton and on the end of the tube of 

cream. The expiry date refers to the last day of that month. 

Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. 

* Dosage form and route of administration of Clotrimazole 100 mg pessary should be prescribed 

according to therapeutic indication and disease severity of each individual patient. 

Contact with Saudi Food Drugs Authority 

Call Center                   19999 

Phone                           0118806000-0112038222 

Free Phone                  8002490000 

Email: webmaster@sfda.gov.sa 

Postal address 

Saudi Food & Drugs Authority 

(3292) North Road – Al Nafal 

        Unit (1) 

        Riyadh 13312 – 6288 

       Saudi Arabia 
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 النشرة الدوائية، معلومات للمريض

 كلوتريمازول 1٪ مع كريم

  كلوتريمازول 100 مجم تحاميل مهبلية*

 

  ماذا في هذه النشرة؟           

 

 وما هو استخدامه  كلوتريمازول ما هو. 1

 كلوتريمازولما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام . 2

 كلوتريمازولكيفية استخدام . 3

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4

 كلوتريمازولكيفية تخزين . 5

 

 

 وما هو استخدامه كلوتريمازول ما هو. 1

 أنه كما. الفطري العرق وطفح الفطري الحفاض طفح ، الرياضي قدم ، السعفة مثل الفطرية الجلدية االلتهابات لعالج يستخدم

 .القالع مرض مع تترافق قد والتي ، القضيب نهاية أو( الخارجي القالع) الفرج تهيج لتخفيف يستخدم

 ، الفطرية الجلدية االلتهابات هذه بإحدى مصابًا( الحفاض طفح تعالجين كنت إذا طفلك أو) كنت إذا مما متأكًدا تكن لم إذا

 مضاد عامل وهو إيميدازول تسمى األدوية من مجموعة إلى كلوتريمازول ينتمي. الصيدلي أو طبيبك نصيحة فاطلبي

 .الفطرية الجلدية االلتهابات مسببات يحارب للفطريات

 

 معلومات عامة 

 

 .الفطريات تسببه جلدي مرض هي ، الفطريات أيًضا وتسمى ، الفطرية العدوى

 بعض في. بشرتك وعلى المنزلية األسطح وعلى النباتات وعلى األوساخ في يعيشون إنهم. الفطريات أنواع من الماليين هناك

 .النتوءات أو الجلدي الطفح مثل جلدية مشاكل إلى تؤدي أن يمكن ، األحيان

 :الفطرية الجلد عدوى تسبب قد: الفطرية العدوى أعراض

 تهيج •

 الجلد تقشر •

 احمرار •

 للحكة مثير •

 تورم •

 بثور •

 قدم هي شيوًعا أكثرها بعض. جسمك في مكان أي في الفطرية الجلد التهابات تحدث أن يمكن: الفطرية العدوى أنواع

 .الخميرة وعدوى والسعفة اللعب وحكة الرياضي

 



 

 كلوتريمازولقبل استخدام ما تحتاج إلى معرفته . 2

 كلوتريمازول تستخدم ال

 المكونات من أي أو كلوتريمازول لمادة( الحساسية شديدة) حساسية( الحفاض طفح تعالجين كنت إذا طفلك أو) أنت كنت إذا

 .سيتوستيريل كحول ذلك في بما ، األخرى

 

 المحاذير واإلحتياطات

 

 مثل ، المطاطية الحمل موانع فعالية من للفطريات المضاد كلوتريمازول كريم يقلل قد ، األخرى الكريمات مع الحال هو كما

 احتياطات استخدام عليك فيجب ، القضيب أو الفرج على الكريم هذا تستخدم كنت إذا ، وبالتالي. األغشية أو الذكري الواقي

 .المنتج هذا استخدام بعد األقل على أيام خمسة لمدة بديلة

 

 

 

 كلوتريمازول أدوية أخرى و              

 

 

للتطبيق قابل غير  

 

 والرضاعةالحمل 

 المضاد كلوتريمازول كريم استخدام قبل التوليد ممرضة أو طبيبك أخبري ، اإلنجاب تحاولين أو مرضعة أو حامالً  كنت إذا

 .بعناية تعليماتها/  تعليماته فاتبع ، بالفعل التوليد ممرضة أو طبيبك أبلغت قد كنت إذا. للفطريات

 

 

 القيادة واستخدام اآلالت

 للتطبيق قابل غير

 

 

         

 كلوتريمازولاستخدام كيفية . 3              

 

 المنتج هذا اشتريت إذا. لك أعطاها قد يكون قد تعليمات أي فاتبع ، للفطريات المضاد كلوتريمازول كريم طبيبك لك وصف إذا

 :بدقة التالية اإلرشادات فاتبع ، طبية وصفة بدون

 .واضغط األنبوب نهاية فوق الغطاء بقلب األنبوب سدادة بثقب قم ، االستخدام قبل •

 .الكريم وضع قبل ، القدم أصابع بين خاصةً  ، جيًدا وتجفيفها غسلها يجب ، بالعدوى القدمين إصابة حالة في •



 يوميًا مرات ثالث أو مرتين المصابة المناطق على متساو   وبشكل برفق للفطريات المضاد كلوتريمازول كريم يوضع أن يجب •

 .برفق ويفرك

 .تقريبًا اليد بحجم منطقة لمعالجة يكفي( سم 1/2 طوله) الكريم من شريط •

 أربعة إلى يصل ما يلزم قد أنه من الرغم على ، أسبوعين عن يقل ال ما يلزم ، عام بشكل. العدوى نوع على تعتمد العالج مدة •

 .أسابيع

 الصيدلي أو طبيبك من اطلب. للفطريات مضاد مسحوق استخدام أيًضا المفيد من يكون فقد ، الرياضي بقدم مصابًا كنت إذا •

 .بواحد يوصيك أن

  

 

 أكثر مما يجب كلوتريمازولإذا كنت تستخدم 

 حصلت إذا. مستشفى أقرب في والطوارئ الحوادث بقسم اتصل أو الفور على طبيبك أخبر ، الخطأ طريق عن الكريم ابتلع إذا

 .بطبيبك واتصل بالماء فوراً  اغسل ، بالخطأ فمك أو عينيك في كريم على

 

 

 كلوتريمازولإذا نسيت استخدام 

 .كالمعتاد العالج بقية استكمل ثم ممكن وقت أسرع في الكريم ضع

 

 

 

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4             

 

 

 .الجميع لدى حدوثها عدم من الرغم على ، جانبية آثاًرا كلوتريمازول كريم يسبب أن يمكن ، األدوية جميع مثل

 مصابين طفلك أو أنت كنت إذا. الكريم تجاه حساسية من األشخاص بعض يعاني قد ، األدوية جميع مع الحال هو كما

 ، تحسسي فعل رد من طفلك أو أنت تعاني كنت إذا. استخدامه في البدء من قصير وقت بعد فعل رد فسيحدث ، بالحساسية

 .لك مستشفى أقرب في والطوارئ الحوادث بقسم اتصل أو الفور على طبيبك وأخبر كلوتريمازول كريم استخدام عن فتوقف

 :يلي ما التحسسي الفعل رد عالمات تشمل قد

 .جلدي طفح •

 .التنفس أو البلع في مشاكل •

 .لسانك أو حلقك أو وجهك أو شفتيك في تورم •

 .اإلغماء أو بالدوار والشعور الضعف •

 .الغثيان •

 :تواجه قد الكريم وضع بعد

 .الجلد في تقشر أو احمرار ، تهيج ، تورم ، انزعاج ، حرقة ، بثور ، جلدي طفح ، حكة •

 

 

 

 



 كلوتريمازولكيفية تخزين .  5 

 

 .األطفال وبصر متناول عن بعيدا تبقي

 .األصلي الكرتون في المنتج هذا تخزين يجب

 .مئوية درجة 25 فوق التخزين يجوز ال

 الصالحية انتهاء تاريخ يشير. الكريم أنبوب نهاية وفي العلبة طرفي أحد في المذكور الصالحية انتهاء تاريخ بعد تستخدميه ال

 .الشهر نفس من األخير اليوم إلى

 .المنزلية النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من التخلص ينبغي ال

 

، حسب الداللة العالجية وشدة المرض  مهبلية تحاميل مجم 100 كلوتريمازوليجب وصف شكل الجرعة وطريقة استخدام *  

 .لكل مريض على حدة

 

 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
19999                   الرقم الموحد  

0112038222 - 0118806000                      هاتف رقم   
8002490000                 الهاتف المجاني  

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني 
  

 العنوان البريدي للهيئة العامة للغذاء والدواء
حي النفال –الطريق الدائري الشمالي   (3292)  

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض   

 المملكة العربية السعودية
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