פברואר 2018
רופא/ה נכבד/ה,
רוקח/ת נכבד/ה,

הנדון:
Canesten Cream
קנסטן קרם
Cream
Clotrimazole 1%
אנו מבקשים להודיעכם שהעלון לרופא והעלון לצרכן של התכשירים עודכנו ,כולל עדכון בהתוויה.
בהודעה זו כלולים העידכונים המהותיים בלבד .בפירוט שלהלן מופיע ,מתוך כל פרק ששונה בעלונים ,רק
המידע שהתעדכן .תוספת טקסט מסומנת בקו תחתון .מחיקת טקסט מסומנת בקו חוצה.
התוויות מאושרות:
For the treatment of skin infections caused by tinea pedia and tinea cruris.
For the treatment of fungal infections of the skin and mucosa caused by dermatophytes, yeasts,
moulds and other fungi such as Malassezia furfur as well as skin infections caused by
Corynebacterium minutissimum. Indicated also for Candida vulvitis and Candida balanitis.

העדכונים בעלון לרופא – אומץ עלון לרופא.
העדכונים בעלון לצרכן
 .1למה מיועדת התרופה?
קנסטן קרם מיועד לטיפול בפטרת כף הרגל ולטיפול בשפשפת .בזיהומי עור ורקמות ריריות הנגרמים על-ידי
סוגים שונים של פטריות .מיועד גם לטיפול בקנדידה של הפות וקנדידה של הפין.

 .2לפני שימוש בתרופה
אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בתרופה:
כמו עם משחות אחרות ,קנסטן קרם עלול להפחית את יעילותם של אמצעי מניעה העשויים מגומי כמו קונדום
או דיאפרגמה .במידה והנך משתמש בתכשיר זה על הפות או הפין ,יש להשתמש באמצעי מניעה חלופיים
למשך לפחות חמישה ימים לאחר שימוש בתכשיר זה.
נהיגה ושימוש במכונות:
לקנסטן קרם אין השפעה על יכולת לנהוג או להשתמש במכונות או השפעה זניחה בלבד.
 .4תופעות לוואי:
לאחר השימוש בתרופה ייתכן ותחוש את אחד מהתסמינים הבאיםיש לפנות לרופא בהקדם האפשרי אם
מופיעות תופעות לוואי הבאות :גרד ,פריחה ,שלפוחיות ,בעירה ,אי נוחות ,התנפחות ,גירוי ,אודם או קילוף של
העורעור מגורה או מקולף

 .5כיצד לאחסן את התרופה?
יש לאחסן בטמפרטורה שאינה עולה על מתחת ל.30°C-
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העלון לרופא והעלון לצרכן נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:
https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/index.asp
ניתן לקבלם מודפסים ע"י פניה לחברת באייר ישראל ,רח' החרש  36הוד השרון ,טלפון.09-7626700 :
בברכה,
ד"ר שלמה בריל
רוקח ממונה

עמוד  2מתוך 2

