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Canespor, krem przeciwgrzybiczy, 15 g
 

Cena: 48,71 zł

Opis słownikowy

Dawka 10 mg/ g

Opakowanie 15 g

Postać krem

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Bifonazolum

Opis produktu
 

Opis
Canespor, lek przeciwgrzybiczy w postaci kremu do stosowania miejscowego na skórę.

Wskazania

Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry.

Działanie
Przeciwgrzybiczne.

Dawkowanie
Raz na dobę, przed snem, nanosić cienką warstwę kremu na zmienione chorobowo miejsce i wmasować.

Skład
1 g kremu zawiera:

Substancję czynną: 10 mg bifonazolu,
Substancje pomocnicze: alkohol benzylowy, alkohol cetylostearylowy, cetylu palmitynian, polisorbat 60, oktylododekanol, woda
oczyszczona, sorbitanu stearynian.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek składnik leku.

Przechowywanie
W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania stosowania Canespor, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
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Pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły reakcje nadwrażliwości na inne przeciwgrzybicze pochodne imidazolu (np. ekonazol,
klotrymazol, mikonazol), powinni ostrożnie stosować leki zawierające bifonazol.
Jeżeli objawy choroby utrzymują się lub nie ustępują po przerwaniu leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.
Należy unikać kontaktu leku z oczami. Nie połykać.

Dzieci i młodzież: u niemowląt i małych dzieci lek może być stosowany wyłącznie na zlecenie i pod kontrolą lekarza.
Lek Canespor a inne leki: Stosowanie tego leku z warfaryną, zwiększa ryzyko wystąpienia krwotoku. W przypadku jednoczesnego
stosowania leku Canespor i warfaryny, pacjent powinien być pod ścisłą kontrolą lekarza.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność: jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub
gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować tego leku w pierwszym trymestrze ciąży.
Jeśli lekarz zadecyduje o konieczności zastosowaniu tego leku w okresie karmienia piersią, należy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: lek ten nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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