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Canesten kapsułka dopochwowa 500 mg, 1 kaps.
 

Cena: 44,50 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 1 kaps.

Postać kaps.dopoch.miękka

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

Lek Canesten stosuje się w leczeniu zakażeń pochwy i żeńskich zewnętrznych narządów płciowych wywołanych przez mikroorganizmy,
takie jak grzyby (zazwyczaj Candida), wrażliwe na klotrymazol. Objawy towarzyszące zakażeniu to swędzenie, pieczenie i upławy. Lek
przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat.

Substancją czynną leku Canesten jest klotrymazol, należący do grupy leków zwanych imidazolami. Ma szeroki zakres działania
przeciwgrzybiczego, to znaczy niszczy grzyby i hamuje ich wzrost. Jest skuteczny wobec drobnoustrojów takich, jak: dermatofity,
drożdżaki i pleśnie. 

Składniki:
Substancja czynna: 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 500 mg klotrymazolu

Substancje pomocnicze: wazelina biała, parafina ciekła, żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E171), żółcień
chinolinowa (E104), żółcień pomarańczowa (E110), lecytyna sojowa, trójglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości
łańcucha

Jak stosować lek Canesten:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

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

Nie należy stosować leku Canesten w trakcie miesiączki. Należy zakończyć stosowanie tego leku przed rozpoczęciem krwawienia
miesiączkowego.

Partner seksualny powinien jednocześnie zostać poddany miejscowemu leczeniu, jeżeli występują u niego objawy zakażenia
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drożdżakami.

Instrukcja użycia:
1. Tłoczek aplikatora wysunąć do oporu. Umieścić kapsułkę dopochwową w aplikatorze.
2. Umieścić kapsułkę dopochwową mocno w uchwycie aplikatora przekręcając ją delikatnie.
3. Aplikator z kapsułką dopochwową ostrożnie umieścić możliwie głęboko w pochwie. Najkorzystniej w pozycji leżącej na plecach z
lekko podciągniętymi nogami. Wcisnąć tłoczek w całości do aplikatora. Wysunąć aplikator z wciśniętym tłoczkiem.

Sposób użycia kapsułek dopochwowych bez aplikatora:
Jeżeli pacjentka jest w ciąży, kapsułkę dopochwową należy umieścić w pochwie przy pomocy palca.

Czas trwania leczenia:
Lek Canesten stosowany jest do leczenia w dawce jednorazowej.
W przypadku braku znaczącej poprawy po 7 dniach od zastosowania, należy skonsultować się z lekarzem w celu potwierdzenia
przyczyny infekcji.
W przypadku pogorszenia objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Środki ostrożności:
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.

Podczas stosowania leku Canesten należy unikać stosunków płciowych, ponieważ infekcja może być przeniesiona na partnera
seksualnego.

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

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 leku Canesten u dziewcząt w wieku poniżej 16 lat bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

Skuteczność antykoncepcyjna lateksowych środków antykoncepcyjnych, takich jak prezerwatywy i krążki domaciczne, może być
zmniejszona.

Leku Canesten nie należy połykać.

Opakowanie: 1 kapsułka dopochwowa

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 23603

Podmiot odpowiedzialny
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
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lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

