NAVODILO ZA UPORABO
Pred uporabo natan no preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne
podatke!
Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno,
da vam bo kar najbolje koristilo.
• Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
• Posvetujte se s farmacevtom, e potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
Navodilo vsebuje:
1. Kaj je zdravilo Canesten krema in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Canesten krema
3. Kako uporabljati zdravilo Canesten krema
4. Možni neželeni u inki
5. Shranjevanje zdravila Canesten krema
Canesten® krema
clotrimazolum
Zdravilna u inkovina je klotrimazol.
Pomožne snovi so:
benzilalkohol, cetilpalmitat, cetil in stearilalkohol, oktildodekanol, polisorbat 60,
sorbitan stearat, pre iš ena voda
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: Bayer d. o. o., Bravni arjeva 13,
1000 Ljubljana
Izdelovalec: Bayer HealthCare AG, 51368 Leverkusen, Nem ija ali Kern Pharma
S.L., 08228 Terrassa (Barcelona), Španija
1. KAJ JE ZDRAVILO
UPORABLJAMO

CANESTEN

KREMA

IN

ZA

KAJ

GA

Zdravilo Canesten krema je na voljo v škatli z 1 tubo po 15 g ali 20 g kreme.
1 g kreme vsebuje 10 mg klotrimazola.
Klotrimazol, u inkovina Canestena, je imidazolov derivat s širokim spektrom
protimikoznega delovanja.
Klotrimazol deluje na glivice tako, da zavira nastajanje ergosterola. Posledica tega so
strukturne in funkcionalne okvare citoplazemske membrane.
Kremo Canesten uporabljamo za zdravljenje glivi nih okužb, ki jih povzro ajo
dermatofiti, kvasovke, plesni idr. mikroorganizmi.
Take okužbe so: tinea pedum (glivi na okužba stopal), tinea manuum (glivi na
okužba rok), tinea corporis, tinea inguinalis (glivi na okužba kože trupa in udov ter
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kožnih gub), pytiriasis versicolor (okužba rožene plasti kože), eritrazma, (blago,
kroni no, površinsko vnetje kože).
Kremo Canesten uporabljamo tudi za zdravljenje okužb sramnih ustnic in mejnega
predela ter vnetja glavice in kožice moškega uda, ki so ga povzro ile kvasovke
(kandidni vulvitis in kandidni balanitis).
2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO
CANESTEN KREMA
Ne uporabljajte zdravila Canesten krema:
• e ste preob utljivi za klotrimazol, cetil in stearilalkohol ali katerokoli
sestavino zdravila Canesten krema. V tem primeru se pred uporabo zdravila
posvetujte z zdravnikom. V primerih znane preob utljivosti za cetil in
stearilalkohol je priporo ljivo, da namesto kreme Canesten uporabljate
raztopino ali raztopino v dermalnem pršilu.
• Pri kandidnem vulvitisu in kandidnem balanitisu uporaba raztopine ni
dovoljena.
Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Canesten krema:
• Canesten krema lahko zmanjša u inkovitost in varnost izdelkov iz lateksa
(kondomi, diafragme), ko se nanese na obmo je genitalij (ženske: sramne
ustnice in obmo je vulve; moški: glavica in kožica moškega uda). Ta u inek je
kratkotrajen in po koncu zdravljenja izgine.
Nose nost
Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.
e kremo Canesten uporabljate, kot je predpisano v navodilu ali kot vam je naro il
zdravnik ali farmacevt, pojav sistemskih u inkov (u inkov na druge organe) ni
verjeten, ker se klotrimazol ne absorbira skozi nepoškodovano ali vneto podro je kože
v krvni obtok. Kljub temu je njegova uporaba v prvih treh mesecih nose nosti
primerna le, e tako svetuje zdravnik. Raziskav o uporabi kreme Canesten med
nose nostjo še ni.
Dojenje
Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.
Doje e matere naj kreme Canesten ne nanašajo na dojke.
3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO CANESTEN KREMA
Zdravilo morate uporabljati tako, kot je predpisano v tem navodilu (razen e vam je
zdravnik predpisal druga e). e navodil ne boste natan no upoštevali, zdravilo ne bo
pravilno delovalo.
Dva- do trikrat na dan nanesite na prizadete dele kože tanek sloj kreme Canesten in jo
previdno vtrite. Najve krat zadostuje majhna koli ina kreme (½ cm) za površino,
veliko kot dlan. Prizadeto mesto pred nanosom kreme temeljito umijte in posušite.
Trajanje zdravljenja je razli no in odvisno od obsega in lokalizacije bolezni. Za
popolno ozdravitev zdravljenja ne smete kon ati takoj, ko izginejo simptomi okužbe.
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Ponovitev bolezni prepre ite tako, da zdravljenje nadaljujete še dva tedna potem, ko
so izginili vsi bolezenski znaki.
Simptomi obi ajno izginejo, e traja zdravljenje:
dermatomikoze
eritrazme
pityriasis versicolor
kandidnega vulvitisa in kandidnega balanitisa

3 do 4 tedne
2 do 4 tedne
1 do 3 tedne
1 do 2 tedna.

e ste uporabili ve ji odmerek zdravila Canesten krema, kot bi smeli:
Podatkov, da bi uporaba prevelike koli ine kreme Canesten povzro ila neželene
u inke, ni.
e ste pozabili uporabiti zdravilo Canesten krema:
e ste pozabili na odmerek zdravila, naj naslednji odmerek zato ne bo ve ji.
U inki, ko prenehate uporabljati zdravilo Canesten krema:
e želite glivi no okužbo popolnoma pozdraviti in prepre iti njeno ponovitev,
zdravljenja ne smete kon ati brez posvetovanja z zdravnikom. e se za to vseeno
odlo ite, tvegate, da se bo bolezen ponovila. Zdravljenja ne smete kon ati takoj, ko
izginejo simptomi okužbe, ampak ga morate nadaljevati, kot je predpisano v tem
navodilu.
Kaj še lahko naredite za zdravljenje okužbe?
Perilo, obla ila in brisa e, ki pridejo v stik s prizadetim delom, je treba zamenjati vsak
dan. To bo pomagalo pri zdravljenju in prepre ilo okužbo drugih delov telesa in
drugih ljudi.
4. MOŽNI NEŽELENI U INKI
Kot vsa zdravila, ima lahko tudi zdravilo Canesten krema neželene u inke.
Pojavijo se lahko preob utljivostne reakcije, bole ina, srbenje in kožni izpuš aji.
e se našteti neželeni u inki pojavijo prvi ali e se stanje poslabša, kremo Canesten
prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.
e opazite katerikoli neželeni u inek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega
zdravnika ali farmacevta.
5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA CANESTEN KREMA
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.
Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na
ovojnini.
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Na in izdajanja zdravila:
Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.
Navodilo je bilo odobreno: 17.9.2007
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