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Canespor 10 mg/g krem 15 g (delfarma)
 

Cena: 36,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 g

Postać Kremy

Producent DELFARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Bifonazolum

Opis produktu
 

Skład

1 g kremu zawiera 10 mg bifonazolu;
substancje pomocnicze: alkohol benzylowy, alkohol cetylostearylowy, palmitynian cetylowy, polisorbat 60, oktylododekanol,
woda oczyszczona, monostearynian sorbitanu.

Wskazania i działanie

Substancją czynną preparatu jest bifonazol, pochodna imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym. Skuteczny wobec wielu
gatunków dermatofitów i drożdżaków oraz pleśni i innych grzybów chorobotwórczych. Działanie bifonazolu prowadzi do
zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu,
czego konsekwencją jest śmierć komórki grzyba. Bifonazol blokuje dwa etapy syntezy ergosterolu, w odróżnieniu od innych
pochodnych imidazolu blokujących tylko jeden z etapów. Bifonazol wykazuje także ograniczone działanie przeciwbakteryjne.
Bardzo dobrze przenika do wszystkich warstw naskórka i skóry objętych zakażeniem i tylko w nieznacznym stopniu jest
wchłaniany do krwi. Nie ma podstaw, by po podaniu miejscowym spodziewać się wystąpienia działania ogólnoustrojowego.
Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu grzybiczych zakażeń skóry (wywołanych przez dermatofity, drożdże, pleśnie
oraz inne grzyby chorobotwórcze), takich jak:

grzybica rąk i nóg,
grzybica tułowia,
grzybica fałdów skórnych,
łupież pstry,
kandydozy powierzchniowe,
łupież rumieniowy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na biofonazol, alkohol cetylostearylowy lub którąkolwiek substancje pomocniczą.
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Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na inne związki pochodne imidazolu (klotrymazol, ekonazol, mikonazol).
Stosowanie na błony śluzowe i uszkodzoną skórę.

Dawkowanie
Preparat ma postać kremu i przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.
Dorośli: na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry nałożyć cienką warstwę kremu i wetrzeć. Stosować 1 raz na dobę, najlepiej
wieczorem. Leczenie trwa 3 tygodnie w grzybicy stóp i grzybicy międzypalcowej stóp, 2–3 tygodni w grzybicy tułowia, rąk i fałdów
skórnych, 2 tygodnie w łupieżu pstrym i łupieżu rumieniowym, 2–4 tygodni w powierzchniowych kandydozach skórnych.
Dzieci: doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania preparatu u dzieci jest ograniczone. U małych dzieci preparat może być
stosowany wyłącznie pod kontrolą lekarza.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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