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Canespor 10mg/g krem 15 g
 

Cena: 50,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 g

Postać Kremy

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Bifonazolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Canespor 10mg/g w postaci kremu z bifonazolem jest produktem działającym przeciwgrzybiczo, który należy stosować miejscowo.
Lek przenika bez trudu do wszystkich warstw objętych procesem chorobowym, dzięki czemu wykazuje dużą skuteczność działania.
Jednocześnie produkt jedynie w niewielkim stopniu przenika do krwi, przez co jego działanie ogólnoustrojowe jest mało prawdopodobne.

Na co jest Canespor 10mg/g krem? Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie grzybiczych infekcji skóry, które są związane z
zakażeniem dermatofitami, drożdżami, pleśniami i innymi grzybami chorobotwórczymi. Lek może być pomocny w przypadku grzybicy
rąk i nóg, a poza tym znajduje zastosowanie w przypadku grzybicy tułowia. Wskazaniem do stosowania leku Canespor 10mg/g krem
jest też grzybica fałdów skórnych. Poza tym może być stosowany w przypadku wystąpienia łupieżu pstrego. Krem można stosować na
kandydozy powierzchniowe. Znajduje on także zastosowanie przy łupieżu rumieniowym. Składnik czynny leku, bifonazol, jest pochodną
imidazolu, która działa skutecznie w stosunku do dermatofitów, pleśni i drożdżaków, a także innych grzybów chorobotwórczych.
Bifonazol hamuje syntezę ergosterolu, co prowadzi do uszkodzenia błony komórkowej grzybów, a w konsekwencji do ich śmierci. Lek
ma też ograniczone działanie przeciwbakteryjne.

W opakowaniu znajduje się 15 g kremu Canespor 10mg/g. W skład 1 g kremu wchodzi 10 mg bifonazolu oraz składniki pomocnicze.
Przed skorzystaniem z leku należy przeczytać ulotkę dołączoną do jego opakowania. Pacjentom dorosłym zaleca się aplikację cienkiej
warstwy kremu na skórę zmienioną chorobowo oraz lekkie wtarcie preparatu leczniczego. Sugeruje się korzystanie z produktu 1 raz
dziennie, najlepiej w godzinach wieczornych. W przypadku grzybicy stóp i grzybicy międzypalcowej terapia trwa zazwyczaj 3 tygodnie.
Czas jej trwania przy innych wskazaniach może się różnić i należy sprawdzić go w ulotce lub skonsultować z lekarzem. Dane dotyczące
używania u dzieci są ograniczone, dlatego zaleca się stosowanie produktu u małych dzieci wyłącznie pod kontrolą lekarza i zgodnie z
jego zaleceniami.

Lek Canespor 10mg/g krem może powodować działania niepożądane, jednak nie muszą one pojawić się u każdego. Z częstością
nieznaną lek powoduje ból w miejscu podania lub obrzęk obrzeżny. Może też wywoływać alergiczne lub kontaktowe zapalenie skóry, a
poza tym przyczyniać się do wystąpienia wyprysku lub świądu. Pozostałe możliwe skutki uboczne Canespor 10mg/g krem zostały
opisane w dołączonej do opakowania preparatu leczniczego ulotce.
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Nie każdy może stosować lek Canespor 10mg/g krem. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość pacjenta na substancję czynną,
czyli bifonazol, a także nadwrażliwość na którykolwiek ze składników pomocniczych kremu. Produktu nie należy też stosować przy
stwierdzonej nadwrażliwości na którąkolwiek z innych pochodnych imidazolu. Lek nie powinien być poza tym aplikowany na skórę
uszkodzoną oraz na błony śluzowe.

Opis
Bifonazalum krem, 10 mg/g

1 g kremu zawiera:
substancję czynną: 10 mg bifonazolu,
substancje pomocnicze: alkohol benzylowy, alkohol cetylostearylowy, cetylu palmitynian, polisorbat 60, oktylododekanol, woda
oczyszczona, sorbitanu stearynian.

Stosowanie
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent
Bayer Sp. z o.o.

Ważne
OTC - Lek wydawany bez recepty.

Zawartość opakowania
15

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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