Locasten

Clotrimazole
Antimycotic with fungicidal activity
Composition:

Each 20 gm cream or 20 ml solution contains:
Clotrimazole 		
200 mg
Each 15 gm cream contains:
Clotrimazole 		
150 mg

Properties:

Clotrimazole is a broad spectrum antifungal agent that is used for the treatment of
dermal infections caused by various species of pathogenic dermatophytes, yeasts and
Malassezia furfur. The primary action of clotrimazole is against dividing and growing
organisms.
In vitro, clotrimazole exhibits fungistatic and fungicidal activity against isolates of
Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum,
Microsporum canis and Candida species, including Candida albicans. Strains of fungi
having a natural resistance to clotrimazole are rare. Following topical administration,
however, clotrimazole appears to be minimally absorbed .

Indications & Usage:

Locasten is indicated for topical treatment of: candidiasis due to Candida albicans and
tinea versicolor due to Malassezia furfur.
Dermal infections: tinea pedis, tinea cruris, and tinea corporis due to Trichophyton
rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum and Microsporum
canis.

Contra-Indications:

In individuals who have shown hypersensitivity to Clotrimazole

Side Effects:

Erythema, stinging, blistering, edema, urticaria, burning and general irritation of the skin.

Drug Interactions:

Synergism or antagonism between clotrimazole and nystatin, amphotericin B or
flucytosine against strains of C.albicans has not been reported

Warnings & Precautions:

Locasten products are not for ophthalmic use. If irritation or sensitivity develops with
the use of clotrimazole, treatment should be discontinued and appropriate therapy
instituted.
Information for patients:
Use the medication for the full treatment time even though the symptoms may have
improved. Notify the physician if the area of application shows signs of increased
irritation ( redness, itching, burning, blistering, swelling & oozing ) indicative of possible
sensitization. Avoid sources of infection or reinfection.
Pregnancy: This drug should be used only if clearly indicated during the first
trimester of pregnancy.
Nursing mothers: Because many drugs are excreted in human milk, caution should be
exercised when clotrimazole is used by a nursing woman.
Pediatric use: Safety and effectiveness in children have been established for
clotrimazole when used as indicated and in the recommended dosage.

Dosage & Administration:

As directed by the physician or as follows:
Gently massage sufficient Locasten into the affected and surrounding skin areas twice a
day, in the morning and evening. Clinical improvement,with relief of pruritus, usually occurs within the first week of treatment with Locasten . if the patient shows no clinical improvement after 4 weeks of treatment with Locasten, the diagnosis should be reviewed.

Packing:

- Pack contains collapsible tube of 20 gm cream
- Pack contains 25 collapsible tubes x 15 gm cream
- Pack contains plastic dropper bottle of 20 ml solution

كلوترميازول
مضاد للفطريات
التركيب:

يحتوى كل  20جم كرمي أو  20مللى محلول على :
 200مجم
كلوترميازول
يحتوى كل  15جم كرمي على :
 150مجم
كلوترميازول

اخلواص :

كلوترمي��ازول مض��اد للفطريات واس��ع اجملال ويس��تخدم لعالج اإلصاب��ات اجللدية التى حتدث ع��ن العديد من
الفطري��ات اجللدية  ،اخلمائر وماالس��يزا فرفي��ر .ويكون املفعول األول��ى لكلوترميازول ض��د امليكروبات النامية
واملنقسمة .
التج��ارب املعملية أثبت��ت أن كلوترميازول له مفعول مثبط و قاتل للفطريات ضد س�لاالت منفردة من الش��عور
الفطرية احلمراء اللون  ،الشعور الفطرية املرتبطة بقوباء الذقن  ،الفطر اجللدى الزغبى  ،ميكروسبورم كانس  ،وأنواع
الكانديدا ( املبيضات ) وتشمل الكانديدا البيكانس  .نادرا ً ما تظهر سالالت من الفطريات مقاومة لكلوترميازول .
وجد أن إمتصاص كلوترميازول بعد اإلستعمال املوضعى يكون بكمية ضئيلة .

دواعى اإلستعمال :

يس��تخدم لوكاس�تن ظاهريا ً لعالج  :داء املبيض��ات الناجت عن اإلصابة بكانديدا البيكان��س ( املبيضات البيض )
والتينيا متعددة األلوان الناجتة عن اإلصابة مباالسيزا فيرفير  0لعالج إصابات اجللد  :تينيا بيديس  ,سعفة فخذية
و سعفة جسدية الناجتة عن الشعور الفطرية احلمراء اللون  ،الشعور الفطرية املرتبطة بقوباء الذقن  ،الفطر
اجللدى الزغبى ،ميكروسبورم كانس.

نواهى اإلستعمال :

املرضى املعروف عنهم فرط احلساسية ملادة كلوترميازول.

األعراض اجلانبية :

طفح وردى ،بثور ،لسع ،أودميا ،أرتيكاريا ،حرق و إلتهاب اجللد .

التفاعالت الدوائية :

لم يثبت وجود مؤازرة أو تناقض فى التفاعل بني كلوترميازول ونيستاتني ،امفوتريسني ب أو فلوسيتوسني ضد
سالالت الكانديدا البيكانس .

حتذيرات و إحتياطات :

ال يس��تخدم عقار لوكاس�تن للعني .إذا حدثت تفاعالت فرط حساسية أو إلتهاب عند إستعمال كلوترميازول
يجب وقف العالج ويتم إستبداله بعالج آخر .

معلومات للمرضى:

يجب إستعمال العقار للمدد املقررة حتى عند حدوث حتسن لألعراض املتعلقة باملرض  .يجب إخبار الطبيب إذا
ظهرت فى املنطقة املصابة أى عالمات تدل على زيادة اإللتهاب ( إحمرار ،أكالن ،حرق ،بثور ،أنتفاخ و عرق ) والتى
ميكن أن تكون ناجتة عن فرط حساسية  .يجب جتنب التعرض ملصدر العدوى أو عودة العدوى
احلمل  :يجب إستعمال العقار فقط عند احلاجة املاسة له وخصوصا خالل الثالث شهور األولى من احلمل .
الرضاعة  :العديد من األدوية يتم إفرازها فى لنب الرضاعة ،لذا يجب توخى احلذرعند إستعماله للمرضعات .
األطفال  :ثبت أن كلوترميازول فعال وآمن عند إستعماله لألطفال طبقا ً لإلستعمال واجلرعات املوصى بها

طريقة اإلستعمال واجلرعة :

طبقاً إلرشادات الطبيب أو كما يلى :
يتم عمل مساچ بلطف لعقار لوكاسنت على املنطقة املصابة واجللد احمليط بها مرتني يوميا ً صباحا ً ومساءا ً .
عادة ما يحدث حتس��ن اكلينيكى مع زوال الهرش فى خالل أسبوع من بداية العالج بلوكاسنت  ،وإذا لم يحدث
حتسن ملحوظ خالل  4أسابيع من بداية العالج يجب إعادة تشخيص احلالة .

العبوة :

 عبوة حتتوى على أنبوبة بها  20جم كرمي عبوة  25أنبوبة  15 xجم كرمي -عبوة حتتوى على زجاجة بالستيك بقطارة بها  20مللى محلول

