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Canespor 10 mg/g (1%), krem,15 g grzybica
 

cena: 42,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 10 mg/g

Opakowanie 15 g

Postać Krem

Producent Bayer

Rejestracja lek

Substancja
czynna

bifonazol

Zastosowanie Grzybica

Opis produktu
 

Substancja czynna: bifonazolum

Skład

Substancją czynną leku jest bifonazol.

Pozostałe składniki to: alkohol benzylowy, alkohol cetylostearylowy, cetylu palmitynian, polisorbat 60, oktylododekanol, woda
oczyszczona, sorbitanu stearynian.

Dawkowanie

Lek należy stosować raz na dobę, najlepiej wieczorem, przed snem. Niewielka ilość leku jest zazwyczaj wystarczająca do pokrycia skóry
ze zmianami chorobowymi wielkości dłoni.

Sposób stosowania

Należy nanieść cienką warstwę leku na obszar objęty zmianami chorobowymi i delikatnie wmasować.

Czas leczenia lekiem ustala lekarz.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

U niemowląt i małych dzieci lek może być stosowany wyłącznie na zlecenie i pod kontrolą lekarza.
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 Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną - bifonazol - lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Zawartość:

Tuba aluminiowa zawierająca 15 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PHARMAPOINT

Pozwolenie: MZ 116/20

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

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.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować leku Canespor w pierwszym trymestrze ciąży.

Jeśli lekarz zadecyduje o konieczności zastosowaniu leku Canespor w okresie karmienia piersią, należy przerwać karmienie piersią.

Interakcje z innymi lekami

Stosowanie leku Canespor z warfaryną, zwiększa ryzyko wystąpienia krwotoku. W przypadku jednoczesnego stosowania leku Canespor i
warfaryny, pacjent powinien być pod ścisłą kontrolą lekarza.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Canespor może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość wystepowania nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

ból w miejscu podania, obrzęk obrzeżny (w miejscu podania), kontaktowe zapalenie skóry, alergiczne zapalenie skóry, rumień, świąd,
wysypka, pokrzywka, pęcherzyki, łuszczenie skóry, wyprysk, suchość skóry, podrażnienie skóry, maceracja skóry, uczucie pieczenia na
skórze.

Objawy niepożądane zwykle ustępują po zakończeniu leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
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