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Uputa o lijeku: informacije za korisnika 

 

Aknet 10 mg/ml otopina za kožu 

 

klindamicin 

 

 

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama 

važne podatke. 

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati. 

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku. 

- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su 

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima. 

- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To 

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4. 

 

 

Što se nalazi u ovoj uputi: 

1. Što je Aknet i za što se koristi? 

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Aknet? 

3. Kako primjenjivati Aknet? 

4. Moguće nuspojave 

5. Kako čuvati Aknet? 

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije 

 

 

1. Što je Aknet i za što se koristi? 

 

Aknet spada u skupinu lijekova za liječenje akni. Sadrži djelatnu tvar klindamicin koja je antibiotik te 

djeluje na način da sprječava rast osjetljivih bakterija. 

 

Aknet se primjenjuje u liječenju upalno promijenjenih akni (acne vulgaris). Primjena lijeka osobito je 

učinkovita u slučaju blagih i umjerenih akni, poput akni tijekom puberteta i rane adolescencije te akni 

u odraslih žena. 

 

 

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Aknet? 

 

Nemojte primjenjivati Aknet 

- ako ste alergični na klindamicin, linkomicin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 

6.).  

- ako u povijesti bolesti imate upalne bolesti crijeva (Chronova bolest, ulcerozni kolitis) ili upalu 

crijeva povezanu s primjenom antibiotika. 

 

Upozorenja i mjere opreza 

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Aknet. 

 

Prije primjene Aknet otopine za kožu obavijestite liječnika o svim zdravstvenim problemima koje 

imate ili ste prije imali, kao i o svim alergijama. 

 

Aknet treba s oprezom primjenjivati ako ste skloni alergijama.  

 

Prije primjene ovog lijeka obavijestite Vašeg liječnika ako imate proljev ili u pravilu dobivate proljev 

kod primjene antibiotika. Ako tijekom primjene Aknet otopine za kožu razvijete ozbiljan ili produžen 

ili krvav proljev odmah obavijestite Vašeg liječnika jer će se u tom slučaju prekinuti liječenje. To 

može biti znak upale crijeva (pseudomembranozni kolitis) koji se može pojaviti uz primjenu 

antibiotika. 
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Lokalna primjena klindamicina može uzrokovati rast neosjetljivih mikroorganizama (pojava gram-

negativne infekcije kože, folikulitisa). Stoga se javite Vašem liječniku, ako doĎe do pojave dodatne 

infekcije tijekom liječenja klindamicinom, jer primjenu lijeka u tom slučaju treba obustaviti i započeti 

primjereno liječenje. 

 

Dodatan je oprez potreban pri primjeni otopine u blizini usta i drugih sluznica te oštećene kože. Ako 

doĎe do kontakta s navedenim površinama, treba ih isprati hladnom vodom. 

 

Drugi lijekovi i Aknet 

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje 

druge lijekove. 

 

Prije primjene ovog lijeka obavijestite Vašeg liječnika: 

- ako koristite druge preparate za liječenje akni što sadrže tvari koje će izazvati ljuštenje, 

razmekšavanje ili abraziju kože (npr. benzoil peroksid, tretinoin, rezorcinol, salicilnu kiselinu, 

sumpor). Ne preporučuje se istodobna primjena s klindamicinom zbog mogućeg kumulativnog 

nadražujućeg učinka na kožu. 

- ako uzimate eritromicin (antibiotik). Istodobno ne bi trebalo koristiti klindamicin i eritromicin. 

- ako uzimate lijekove iz skupine neuromuskularnih blokatora (lijekovi za opuštanje mišića tijekom 

anestezije, elektrošokova ili konvulzija). Klindamicin može pojačati učinak ovih lijekova. 

- ako uzimate varfarin ili slične lijekove koji se koriste za sprječavanje nastanka krvnih ugrušaka. 

Možete imati veći rizik od krvarenja. Liječnik Vam može redovito provoditi krvne pretrage da 

provjeri kako Vam se zgrušava krv. 

 

Trudnoća i dojenje 

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem 

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. 

 

Trudnoća 

Aknet otopina za kožu smije se koristiti tijekom trudnoće samo ako Vaš liječnik smatra da je to 

neophodno.  

 

Dojenje 

Obavijestite Vašeg liječnika ako dojite za vrijeme primjene Aknet otopine za kožu jer se klindamicin  

može izlučiti u majčino mlijeko. Vaš liječnik će odlučiti je li ovaj lijek primjeren Vama. Premda nije 

vjerojatno da će dojenče putem majčinog mlijeka unijeti puno klindamicina, ako primijetite u 

dojenčeta krvavi proljev ili ako pokaže bilo kakav znak bolesti, odmah obavijestite Vašeg liječnika. 

Trebali biste u tom slučaju prekinuti s dojenjem.  

 

Upravljanje vozilima i strojevima 
Aknet otopina za kožu ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. 

 

Aknet sadrži propilenglikol 

Aknet sadrži propilenglikol koji može nadražiti kožu.  

 

 

3. Kako primjenjivati Aknet? 

 

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s 

Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni . 
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Aknet otopina za kožu nanosi se u tankom sloju na zahvaćeno područje prethodno oprane i očišćene 

kože, dva puta na dan.  

Poboljšanje najčešće nastupa za otprilike 6 tjedana u većine bolesnika (početno poboljšanje nakon 2 

tjedna, a maksimalna učinkovitost nakon 12 tjedana).  

Liječenje se provodi do željenog odgovora, a bez javljanja nuspojava. 

 

Ako imate osjećaj da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika. 

 

Ako ste primijenili više Akneta nego što ste trebali 

Obavijestite Vašeg liječnika. Ne primjenjujte više Aknet otopine za kožu nego što Vam je liječnik 

propisao. 

 

Ako progutate Aknet 

Odmah se obratite liječniku ako Vi ili netko drugi slučajno progutate Aknet otopinu za kožu.  

 

Ako ste zaboravili primijeniti Aknet 
Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.  

Primijenite lijek što prije i onda nastavite korištenje prema uobičajenom rasporedu.  

 

Ako prestanete primjenjivati Aknet 
Ako prestanete primjenjivati lijek prije vremena,  mogu Vam se simptomi ponovno javiti.  

 

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili 

ljekarniku. 

 

 

4. Moguće nuspojave 

 

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.  

Nuspojave su navedene s obzirom na njihovu učestalost. 

 

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba) 

- suha koža 

 

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba) 

- crvenilo, lokalna iritacija kože, ljuštenje kože, masna koža, svrbež i pečenje kože 

- mučnina, povraćanje, proljev, bolovi u trbuhu, grčevi 

- alergijske reakcije uključuju kontaktni dermatitis, svrbež kože 

 

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba) 

- upala korijena dlake (folikulitis) uzrokovan gram negativnim bakterijama 

 

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba) 

- crijevna upala (pseudomembranozni kolitis) 

- neuromišićna blokada 

 

Prijavljivanje nuspojava 

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To 

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti 

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. 

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka. 

 

 

5. Kako čuvati Aknet? 

 

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. 

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. 
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Lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti koji je otisnut na pakiranju iza oznake 

EXP. 

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.  Pitajte Vašeg ljekarnika kako 

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša. 

 

 

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije  

 

Što Aknet sadrži? 

Djelatna tvar je klindamicin. 1 ml otopine sadrži 10 mg klindamicina u obliku klindamicinklorida. 

Pomoćne tvari su: etanol 96%-tni, propilenglikol (E1520), pročišćena voda.  

 

Kako Aknet izgleda i sadržaj pakiranja? 

Bistra, bezbojna otopina mirisa na etanol. 

30 ml otopine u smeĎoj staklenoj bočici s kapaljkom i plastičnim zatvaračem (PE) na navoj, u kutiji.  

 

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač 

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka  

 

Način i mjesto izdavanja lijeka 

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.  

 

Ova uputa je posljednji put revidirana 03. ožujka 2021. 
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