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Canesten 500 mg x 1 kaps dopochwowa
 

Cena: 43,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 kaps

Postać Kapsułki

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Canesten w postaci kapsułek dopochwowych z klotrymazolem to środek o szerokim działaniu grzybobójczym, który wykazuje
wysoką skuteczność w stosunku do drożdżaków, dermatofitów oraz pleśni. Wykorzystywany jest w przypadku grzybiczych infekcji
pochwy i żeńskich narządów płciowych. Produkt przeznaczony jest dla kobiet dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 16. roku życia.

Na co jest Canesten? Wskazania do stosowania leku obejmują zakażenia grzybicze pochwy i żeńskich narządów płciowych, które
dotyczą szczepów wrażliwych na klotrymazol, będący składnikiem czynnym kapsułek dopochwowych. Klotrymazol jest lekiem z grupy
imidazoli, który wykazuje działanie przeciwgrzybicze, niszcząc drobnoustroje oraz hamując ich rozwój. Substancja czynna jest
skuteczna wobec drożdżaków, pleśni i dermatofitów – można wykorzystać ją chociażby do walki z infekcjami intymnymi wywołanymi
przez Candida. Alarmujące objawy, które mogą świadczyć o grzybiczym zakażeniu narządów płciowych, to między innymi swędzenie,
zaczerwienienie, pieczenie, obrzęk i bolesność, a także obecność bezwonnych lub przypominających zapach drożdży upławów o
konsystencji podobnej do twarogu i kolorze od białego do żółtego.

W opakowaniu znajduje się 1 kapsułka dopochwowa, zawierająca 500 mg klotrymazolu i substancje pomocnicze. Lek Canesten
powinien być stosowany zgodnie z informacjami zawartymi w dołączonej do niego ulotce lub według wskazań lekarza. Zaleca się
aplikację jednej kapsułki dopochwowej. Dawkę należy zastosować wieczorem, przed spaniem, wprowadzając ją głęboko do pochwy.
Kapsułka dopochwowa jest miękka i ważne, by pamiętać, że powinna znaleźć się tak daleko w pochwie, jak to możliwe. Do opakowania
dołączono praktyczny aplikator, który umożliwia prawidłowe umieszczenie kapsułki. W ulotce dołączonej do opakowania znajduje się
instrukcja korzystania z aplikatora. Kobiety będące w ciąży nie powinny jednak z niego korzystać, by nie uszkodzić szyjki macicy. W ich
przypadku zaleca się aplikację globulki przy pomocy palca. Jeśli mimo zastosowania leku kobieta nie odczuje poprawy po 7 dniach,
zaleca się konsultację z lekarzem. Podobnie należy skonsultować się z lekarzem, jeśli dojdzie do nasilenia objawów.

W czasie stosowania globulek dopochwowych Canesten kobieta nie powinna używać tamponów oraz wykonywać irygacji pochwy. Nie
jest zalecane także jednoczesne stosowanie innych produktów dopochwowych czy też środków plemnikobójczych. Jest to również
czas, gdy zaleca się unikanie współżycia, ponieważ infekcja grzybicza jest zaraźliwa. Zaleca się ponadto, aby leczeniu grzybicy poddał
się dodatkowo partner seksualny – może to zapobiegać infekcji wtórnej. Globulki Canesten mogą zmniejszać skuteczność lateksowej
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antykoncepcji (takich jak np. prezerwatywy lub krążki domaciczne).

U niektórych kobiet Canesten w postaci globulek dopochwowych może powodować działania niepożądane. Często dochodzi do
pieczenia, a niezbyt często do swędzenia, zaczerwienienia skóry lub podrażnienia, a dodatkowo do bólu brzucha. Rzadkie skutki
uboczne Canesten to natomiast reakcje alergiczne, wysypka skórna, obrzęk oraz krwawienie z pochwy. Możliwe są również działania
niepożądane globulek dopochwowych Canesten o częstości nieznanej, której nie da się określić na podstawie aktualnie dostępnych
danych. Wśród nich wymienić należy bóle pochwy i złuszczanie pochwy, wrażenie dyskomfortu w pochwie, upławy, nudności, ból i
pokrzywkę.

Globulki dopochwowe Canesten nie powinny być stosowane przez każdą kobietę z objawami infekcji grzybiczej narządów płciowych,
gdyż mają również przeciwwskazania. Canesten nie jest przeznaczony dla osób z nadwrażliwością na klotrymazol, a także inne
substancje wchodzące w skład kapsułek. Globulki dopochwowe nie powinny być stosowane w czasie miesiączki – z korzystaniem z
nich należy się wstrzymać do czasu zakończenia krwawienia. Produktu nie powinna używać młodzież poniżej 16 lat oraz dzieci. Przed
rozpoczęciem stosowania preparatu zaleca się natomiast wcześniejszy kontakt z lekarzem w sytuacji, kiedy jest to pierwsza infekcja
pochwy, zakażenie pojawiło się w pierwszym trymestrze ciąży, a dodatkowo w sytuacji infekcji o charakterze nawracającym
(przynajmniej 2 na czas 6 miesięcy).

Skład

1 kapsułka dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu oraz substancje pomocnicze.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: 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.

Wskazania i działanie
Lek w formie żelowej kapsułki dopochwowej, stosowany w leczeniu grzybicy pochwy:

Działa na przyczynę infekcji intymnej nawet przez kilka dni
Szeroki zakres działania przeciwgrzybiczego
Bezpieczny dla kobiet w ciąży
Nie wpływa na płodność
Klinicznie potwierdzone działanie

Wskazania:

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

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na klotrymazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku od 16 lat: Jedna kapsułka w dawce jednorazowej, wieczorem. Przy braku poprawy po 7 dniach od
zastosowania, skonsultować się z lekarzem.
Młodzież w wieku od 12 do 15 lat: stosować tylko po konsultacji z lekarzem. U pacjentek po pierwszej miesiączce dawkowanie
jak u dorosłych.
Dzieci: Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu u dzieci poniżej 12 lat.
Sposób podawania: Jedna kapsułka głęboko dopochwowo, w dawce jednorazowej, wieczorem. Kapsułka powinna zostać
umieszczona tak głęboko w pochwie, jak to możliwe, przy użyciu dołączonego do produktu leczniczego aplikatora.
W czasie ciąży nie stosować aplikatora, aby zapobiec urazom szyjki macicy.
Nie stosować w trakcie miesiączki.

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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