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Canesten, 1 kapsułka dopochwowa miękka i aplikator
 

Cena: 38,64 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 1 kapsułka dopochwowa miękka

Postać kapsułki dopochwowe miękkie

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

Opis
Canesten, lek do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat, którego substancją czynną jest klotrymazol, należący do grupy
leków zwanych imidazolami. Jest skuteczny wobec drobnoustrojów takich, jak: dermatofity, drożdżaki i pleśnie.

Wskazania

Leczenie zakażeń pochwy i żeńskich zewnętrznych narządów płciowych wywołanych przez mikroorganizmy, takie jak grzyby (zazwyczaj
Candida), wrażliwe na klotrymazol.

Działanie
Przeciwgrzybicze. Niszczy grzyby i hamuje ich wzrost.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku od 16 lat: 1 kapsułka dopochwowa, miękka, wprowadzona głęboko dopochwowo, w dawce jednorazowej,
wieczorem.

Skład

Substancja czynna: klotrymazol.
Pozostałe składniki: wypełnienie kapsułki: wazelina biała, parafina ciekła; otoczka kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona,
tytanu dwutlenek (E171), żółcień chinolinowa (E104), żółcień pomarańczowa (E110), lecytyna sojowa, trójglicerydy nasyconych
kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Przeciwwskazania

Uczulenie na klotrymazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Nie należy stosować leku Canesten u dziewcząt w wieku poniżej 16 lat bez konsultacji z lekarzem.
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Działania niepożądane

Często, częściej niż u 1 na 100 osób: pieczenie.
Niezbyt często, częściej niż u 1 na 1000 osób: ból brzucha, swędzenie, zaczerwienienie skóry i (lub) podrażnienie.
Rzadko, częściej niż u 1 na 10000 osób: reakcje alergiczne, obrzęk, wysypka skórna, krwawienie z pochwy.
Częstość nieznana, na podstawie dostępnych danych: złuszczanie w obrębie narządów płciowych, uczucie dyskomfortu, bóle w
obrębie miednicy.

Przechowywanie
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku Canesten należy unikać stosunków płciowych, ponieważ infekcja może być przeniesiona na partnera
seksualnego.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Canesten należy omówić to z lekarzem: gdy do zakażeń pochwy doszło po raz pierwszy,
gdy wystąpiły co najmniej 4 przypadki zakażeń w ciągu ostatniego roku, w przypadku gorączki 38°C lub wyższej, gdy pacjentka
odczuwa ból w dolnej części brzucha, ból pleców, w przypadku cuchnących upławów, w przypadku nudności, gdy występuje
krwawienie z pochwy i (lub) jednoczesny ból w ramionach.
W trakcie stosowania leku Canesten nie należy stosować tamponów, płukania pochwy, środków plemnikobójczych lub innych
produktów do stosowania dopochwowego.
Nie należy stosować leku w trakcie miesiączki. Należy zakończyć stosowanie tego leku przed rozpoczęciem krwawienia
miesiączkowego.

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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