BAYER ARTWORK PANEL

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

קנסטן™
קרם

חומר פעיל:
קלוטרימזול Clotrimazole 1%
חומרים בלתי פעילים :ראה סעיף " 2מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של
התרופה" וסעיף " 6מידע נוסף".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה .עלון זה מכיל מידע
תמציתי על התרופה .אם יש לך שאלות נוספות ,פנה אל הרופא או אל הרוקח.
עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה .היוועץ ברוקח אם הנך
זקוק למידע נוסף .עליך לפנות אל הרופא באם תסמיני המחלה )סימפטומים( מחמירים
או אינם משתפרים אחרי  4שבועות.
 (1למה מיועדת התרופה?
קנסטן™ קרם מיועד לטיפול בזיהומי עור ורקמות ריריות הנגרמים על ידי סוגים שונים של
פטריות .מיועד גם לטיפול בקנדידה של הפות וקנדידה של הפין.
קבוצה תרפויטית :חומרים אנטי-פטרייתיים לשימוש מקומי מקבוצת האימידאזולים.
 (2לפני שימוש בתרופה
אין להשתמש בתרופה:
• אם הנך רגיש )אלרגי( לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר
מכילה התרופה ,כולל צטוסטאריל אלכוהול )ראה סעיף " 6מידע נוסף"(.
• לטיפול בפטרת ציפורניים או על הקרקפת.
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
כמו עם קרמים אחרים ,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 .אם לא חל שיפור במצבך תוך  4שבועות ,יש לפנות לרופא.
אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:
אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה ,תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם
ותוספי תזונה ,ספר על כך לרופא או לרוקח.
היריון והנקה:
אם הנך בהיריון ,אם הנך מיניקה או מנסה להרות ,יש להיוועץ ברופא או ברוקח
לפני השימוש בתכשיר.
נהיגה ושימוש במכונות:
לקנסטן™ קרם אין השפעה על היכולת לנהוג או להשתמש במכונות או שהשפעתו
זניחה בלבד.
מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:
תכשיר זה מכיל צטוסטאריל אלכוהול אשר יכול לגרום לגירוי מקומי בעור )פריחה ,גרד
או אודם(.
 (3כיצד תשתמש בתרופה?
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
במידה והתכשיר נרשם לך על-ידי רופא ,עליך להישמע להוראותיו .במידה ורכשת תכשיר
זה ללא מרשם רופא ,עליך להשתמש בתכשיר בהתאם להוראות בסעיף זה.
המינון המקובל בדרך כלל הוא:
טיפול פעמיים עד  3פעמים ביום.
אופן השימוש:
• הוראות פתיחה  -על מנת לפתוח את השפופרת יש להפוך את הפקק ולדקור את
החלק האוטם את השפופרת באמצעות לחיצה של הפקק.
• לטיפול בפטרת כף הרגל :יש לשטוף את כפות הרגליים ולייבשן היטב ,במיוחד בין
האצבעות ,לפני מריחת הקרם.
• יש למרוח שכבה דקה ואחידה על האזורים הנגועים פעמיים עד  3פעמים ביום
ולהחדיר את הקרם לתוך העור על-ידי עיסוי.
• בדרך-כלל תספיק כמות קטנה של ½ ס"מ קרם לטיפול באזור בגודל כף היד.
• משך הטיפול בזיהומי העור הפטרייתיים תלוי בסוג הזיהום .לרוב ,משך הטיפול הינו
לפחות שבועיים ,למרות שייתכן שיידרשו עד  4שבועות של טיפול.
• במידה והנך סובל מפטרת כף הרגל ,מומלץ להשתמש גם באבקה אנטי פטרייתית.
היוועץ ברופא או ברוקח.
• תסמיני הזיהום בעור ,כגון גרד וכאב ,צפויים להשתפר תוך מספר ימים מהתחלת
הטיפול ,אבל ייתכן שתסמינים כגון אדמומיות וקילוף העור עשויים להיעלם לאחר זמן
רב יותר.
• אם לא חל שיפור במצבך תוך  4שבועות ,יש לפנות לרופא.
אין לעבור על המנה המומלצת.
לשימוש חיצוני בלבד.
אין להכניס את התרופה לפה או לבלוע אותה.
• אם בלעת בטעות את התכשיר ,עליך לפנות מיד לרופא או לפנות לחדר מיון בבית
החולים הקרוב ביותר.
• יש להימנע ממגע התכשיר עם העיניים או הפה .במקרה של מגע בעיניים יש
לשטוף היטב עם מים ולפנות לרופא.
• אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר ,אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן
התרופה ,פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה
איתך.
• אם שכחת למרוח את התכשיר בזמן הדרוש
 oמרח מיד כשנזכרת והמשך את יתר הטיפול כרגיל.
• כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?
 oלמרות שהאזור הנגוע מגרד ,יש להימנע מגירוד האזור .הגירוד עלול לגרום
לנזק לפני שטח העור וכך להתפשטות הזיהום.
 oשמור על האזורים הנגועים נקיים.
 oיש לייבש היטב את האזור אך להמנע משפשוף יתר.
 oאל תחלוק עם אנשים אחרים מגבות ,שטיח אמבטיה וכדומה כיוון שהזיהום
עלול לעבור אליהם.
 oהקפד לרחוץ את ידיך לאחר כל טיפול בזיהום על-מנת למנוע את התפשטותו.
• אם הינך סובל מפטרת כף הרגל:
 oהקפד לייבש את העור בין האצבעות ביסודיות.
 oיש לכבס גרביים וגרביונים ביסודיות במים חמים כדי להסיר העור המקולף או נבגי
פטריות.
 oהחלף נעליים כל יום במידת האפשר.
• אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה.
הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
• אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה שאל את הרופא או הרוקח.
 (4תופעות לוואי:
כמו לכל תרופה ,השימוש בקנסטן™ קרם עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק
מהמשתמשים .אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי .ייתכן שלא תסבול מאף אחת
מהן.
כמו בכל תרופה ,ייתכן ויהיו מטופלים בעלי רגישות יתר )אלרגיים( לקרם זה .במידה והנך
אלרגי ,תגובה תתפתח בסמוך לאחר השימוש בתכשיר .יש להפסיק טיפול ולפנות מיד
לרופא או לפנות לחדר מיון בבית חולים הקרוב אליך ביותר אם מתפתחת תגובה
אלרגית .סימני תגובה אלרגית עשויים לכלול:
• פריחה
• בעיות בליעה או נשימה
• התנפחות השפתיים ,הפנים ,הגרון או הלשון
• חולשה ,סחרחורת או עילפון
• בחילה
לאחר השימוש בתרופה ייתכן שתחוש אחד מהתסמינים הבאים :גרד ,פריחה,
שלפוחיות ,בעירה ,אי נוחות ,התנפחות ,גירוי ,אודם או קילוף של העור.
אם הופיעה תופעת לוואי ,אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה ,או אם אתה סובל
מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון ,עליך להתייעץ עם הרופא.
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על
תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות
) (www.health.gov.ilהמפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי ,או ע"י כניסה
לקישור:
https://sideeffects.health.gov.il
 (5איך לאחסן את התרופה?
• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג
ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה .אל תגרום
להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ) (exp. dateהמופיע על גבי
האריזה .תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
• תנאי איחסון:
 oיש לאחסן מתחת ל.30°C-
 oאין להשתמש מעבר ל 3-חודשים לאחר הפתיחה.
 (6מידע נוסף
• נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם מרכיבים בלתי פעילים:
Puriﬁed water, octyldodecanol, cetostearyl alcohol, cetyl palmitate,
benzyl alcohol, sorbitan stearate, polysorbate 60.
ראה פרק "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה" בנוגע לחומר צטוסטאריל
אלכוהול.
• כיצד נראה קנסטן™ קרם ומה תכולת האריזה?
קנסטן™ קרם הינו קרם בצבע לבן ,ארוז בשפופרת המכילה  20או  30גרם .ייתכן
שלא כל גדלי האריזה משווקים.
• בעל הרישום וכתובתו :באייר ישראל בע"מ ,רח' החרש  ,36הוד השרון .45240
• שם היצרן וכתובתו :קרן פארמה ס.ל ,.ברצלונה ,ספרד.
• עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך ינואר ועודכן  2018בהתאם
להוראות משרד הבריאות בתאריך נובמבר .2019
• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
.149-44-33680-00
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה ,עלון זה מנוסח בלשון זכר .על אף זאת ,התרופה
מיועדת לבני שני המינים.

ﻛﺎﻧﺴﺘﻦ

®

َ
)ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات( 1986 -
ﻧﺸﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﯿﺎدﻟﺔ
ﯾُﺴﻮّق اﻟﺪواء ﺑﺪون وﺻﻔﺔ ﻃﺒﯿﺐ

 (2ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪواء
ﯾُﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪواء:
ّ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﻮﯾﮭﺎ اﻟﺪواء،
• إذا وﺟﺪت ﻟﺪﯾﻚ ﺣﺴﺎﺳﯿّﺔ ﻟﻠﻤﺎ ّدة اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ أو ﻷﺣﺪ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﺤﻮل ﺳﯿﺘﻮﺳﺘﯿﺮﯾﻠﻲ )أﻧﻈﺮ اﻟﺒﻨﺪ " 6ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿّﺔ"(.
• ﻟﻌﻼج ﻓﻄﺮﯾﺎت اﻷﻇﺎﻓﺮ أو ﻓﺮوة اﻟﺮأس.
ﺗﺤﺬﯾﺮات ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪواء:
ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﻛﺮﯾﻤﺎت أﺧﺮى ،ﻗﺪ ﯾﻘﻠﻞ ﻛﺎﻧﺴﺘﻦ® ﻛﺮﯾﻢ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ
اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎط ﻣﺜﻞ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي أو اﻟﺤﺠﺎب اﻟﺤﺎﺟﺰ
ّ
ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﮭﺒﻞ أو اﻟﻘﻀﯿﺐ ،ﯾﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ ﺣﻤﻞ ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻟﻤﺪة  5أﯾﺎم
ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻚ ﺧﻼل  4أﺳﺎﺑﯿﻊ،
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ .إذا ﻟﻢ ً
ﯾﻄﺮا ّ
ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﯿﺐ.
ﺗﻔﺎﻋﻼت  /ردود ﻓﻌﻞ ﺑﯿﻦ اﻷدوﯾﺔ:
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻨﺎول أو ﺗﻨﺎوﻟﺖ 
ﻣﺆﺧﺮا ،أدوﯾﺔ أﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷدوﯾﺔ ﺑﺪون وﺻﻔﺔ ﻃﺒّﯿﺔ
اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﺑﺬﻟﻚ.
واﻟﻤﻜﻤّﻼت اﻟﻐﺬاﺋﯿّﺔ ،ﻓﺄﺧﺒﺮ اﻟﻄﺒﯿﺐ أو
ّ
اﻟﺤﻤﻞ واﻹرﺿﺎع:
ً
ً
ﻣﺮﺿﻌﺔ أو ﺗﺤﺎوﻟﯿﻦ أن ﺗﺤﻤﻠﻲ ،ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺸﺎرة ﻃﺒﯿﺐ أو ﺻﯿﺪﻟﻲ
ﺣﺎﻣﻼ ،إذا ﻛﻨﺖ
إذا ﻛﻨﺖ
ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ.
اﻟﺴﯿﺎﻗﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎﻛﯿﻨﺎت:
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻟﻜﺎﻧﺴﺘﻦ® ﻛﺮﯾﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺴﯿﺎﻗﺔ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎﻛﯿﻨﺎت أو ّ
أن ﺗﺄﺛﯿﺮه ﻗﻠﯿﻞ ﺟ ًﺪا،
ﻻ ﯾُﻜﺎد أن ﯾُﺬﻛﺮ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﻋﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒّﺎت اﻟﺪواء:
ﺗﮭﯿﺠﺎ ﻣﻮﺿﻌﯿًﺎ ﻓﻲ
ﯾﺤﺘﻮي ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺤﻮل ﺳﯿﺘﻮﺳﺘﯿﺮﯾﻠﻲ اﻟﺬي ﻣﻤﻜﻦ أن ﯾُﺴﺒّﺐ ً
ّ
ﺟﻠﺪي ،ﺣﻜﺔ أو اﺣﻤﺮار(.
اﻟﺠﻠﺪ )ﻃﻔﺢ
 (3ﻛﯿﻒ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪواء؟
اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ 
ﻣﺘﺄﻛﺪا ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮﻋﺔ وﺑﻄﺮﯾﻘﺔ
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ اﻟﻔﺤﺺ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﯿﺐ أو
ّ
اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ .إذا ﺗ ّﻢ وﺻﻒ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﻟﻚ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﯿﺐ ،ﻓﻌﻠﯿﻚ اﻻﻧﺼﯿﺎع ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎﺗﮫ.
إذا اﺷﺘﺮﯾﺖ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﺑﺪون وﺻﻔﺔ ﻃﺒﯿﺐ ،ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ.
اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌّﺔ ﻋﺎدة ،ھﻲ:
ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﯿﻮم.
ﻋﻼج ﻣﺮﺗﯿﻦ ﺣﺘﻰ ّ 3
ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل:
• ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻔﺘﺢ – ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺒﻮب ،ﯾﺠﺐ ﻗﻠﺐ اﻟﺴﺪادة ووﺧﺰ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﯾﺴﺪ اﻷﻧﺒﻮب
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺿﻐﻂ اﻟﺴﺪادة ﺑﺎﺗﺠﺎھﮫ.
• ﻟﻌﻼج ﻣﺮض ﺳﻌﻔﺔ اﻟﻘﺪم :ﯾﺠﺐ ﻏﺴﻞ اﻟﻘﺪﻣﯿﻦ وﺗﺠﻔﯿﻔﮭﻤﺎ ﺟﯿ ًﺪا ،ﺑﺎﻷﺧﺺ ﺑﯿﻦ اﻷﺻﺎﺑﻊ،
ﻗﺒﻞ دھﻦ اﻟﻜﺮﯾﻢ.
ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﯿﻮم
• ﯾﺠﺐ دھﻦ ﻃﺒﻘﺔ دﻗﯿﻘﺔ وﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤُﺼﺎﺑﺔ ،ﻣﺮﺗﯿﻦ ﺣﺘﻰ ّ 3
وإدﺧﺎل اﻟﻜﺮﯾﻢ إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﺠﻠﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺪﻟﯿﻚ.
• ﺗﻜﻔﻲ ﻋﺎدة ﻛﻤﯿﺔ ﺻﻐﯿﺮة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ½ ﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﻟﻌﻼج ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺠﻢ ﻛﻒ اﻟﯿﺪ.
• ﻣﺪة اﻟﻌﻼج ﺑﻌﺪاوى اﻟﺠﻠﺪ اﻟﻔﻄﺮﯾﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻮع اﻟﻌﺪوى .ﻏﺎﻟﺒًﺎ ،ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻣﺪة اﻟﻌﻼج أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﺤﺘﺎج اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻓﺘﺮة ﺗﺼﻞ ﺣﺘﻰ  4أﺳﺎﺑﯿﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻼج.
• ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮض ﺳﻌﻔﺔ اﻟﻘﺪم ،ﯾﻮﺻﻰ ً
أﯾﻀﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺴﺤﻮق ﻣﻀﺎد
اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ.
ﻟﻠﻔﻄﺮﯾﺎت .اﺳﺘﺸﺮ اﻟﻄﺒﯿﺐ أو
ّ
ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺧﻼل ﺑﻀﻌﺔ أﯾﺎم ﻣﻨﺬ
• أﻋﺮاض اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺣﻜﺔ وأﻟﻢ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن
ّ
ّ
ﺑﺪء اﻟﻌﻼج ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ اﺧﺘﻔﺎء أﻋﺮاض ﻣﺜﻞ اﺣﻤﺮار وﺗﻘﺸﺮ اﻟﺠﻠﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة
زﻣﻨﯿﺔ أﻃﻮل.
ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻚ ﺧﻼل  4أﺳﺎﺑﯿﻊ ،ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﯿﺐ.
• إذا ﻟﻢ ﯾﻄﺮأ ّ
ﯾُﻤﻨﻊ ﺗﺠﺎوز اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﮭﺎ.
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻘﻂ.
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل
ّ
ﯾُﻤﻨﻊ إدﺧﺎل اﻟﺪواء إﻟﻰ اﻟﻔﻢ أو ﺑﻠﻌﮫ.
ﻓﻮرا إﻟﻰ ﻃﺒﯿﺐ أو اﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ
• إذا ﺑﻠﻌﺖ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺨﻄﺄ ،ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻮﺟﮫ ً
اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ أﻗﺮب ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ.
• ﯾﺠﺐ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻼﻣﺲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﻣﻊ اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ أو اﻟﻔﻢ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮل ﺗﻼﻣﺲ ﻣﻊ
اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ ،ﯾﺠﺐ اﻟﻐﺴﻞ ﺟﯿ ًﺪا ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻃﺒﯿﺐ.
• إذا ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺨﻄﺄ ﺟﺮﻋﺔ أﻋﻠﻰ ،إذا ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ أو إذا ﻗﺎم ﻃﻔﻞ ﺑﺎﺑﺘﻼع
ﻓﻮرا إﻟﻰ اﻟﻄﺒﯿﺐ أو إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ
ﻛﻤّﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪواء ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺨﻄﺄ
ﻓﺘﻮﺟﮫً ،
ّ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،وأﺣﻀﺮ ﻋﻠﺒﺔ اﻟﺪواء ﻣﻌﻚ.
• إذا ﻧﺴﯿﺖ دھﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤُﺤﺪد
 oادھﻦ ﻓﻮر ﺗﺬﻛﺮك ذﻟﻚ وﺗﺎﺑﻊ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻌﻼج ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد.
• ﻛﯿﻒ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﻌﻼج؟
 oﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤُﺼﺎﺑﺔ ﺗﺜﯿﺮ اﻟﺤﻜﺔ ،ﺗﺠﻨﺐ ﺣﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .اﻟﺤﻜﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن
ﺿﺮرا ﻟﺴﻄﺢ اﻟﺠﻠﺪ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى.
ﺗﺴﺒﺐ
ً
 oﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤُﺼﺎﺑﺔ ﻧﻈﯿﻔﺔ.
 oﯾﺠﺐ ﺗﺠﻔﯿﻒ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﯿ ًﺪا ﻟﻜﻦ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻔﺮك اﻟﻤُﻔﺮط.
 oﻻ ﺗﺘﺸﺎرك ﻣﻊ أﺷﺨﺎص آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺷﻒ ،ﺳﺠﺎدة ﺣﻮض اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫّ ،
ﻷن
اﻟﻌﺪوى ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﯿﮭﻢ.
 oاﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻏﺴﻞ ﯾﺪﯾﻚ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻋﻼج ﺑﺎﻟﻌﺪوى ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ إﻧﺘﺸﺎرھﺎ.
• إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻌﻔﺔ اﻟﻘﺪم:
 oاﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻔﯿﻒ اﻟﺠﻠﺪ ﺑﯿﻦ اﻷﺻﺎﺑﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ.
 oﯾﺠﺐ ﻏﺴﻞ اﻟﻜﻠﺴﺎت واﻟﺠﻮارب اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ إزاﻟﺔ اﻟﺠﻠﺪ اﻟﻤﺘﻘﺸﺮ أو أﺑﻮاغ ﻓﻄﺮﯾﺔ.
 oﻗﻢ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ اﻷﺣﺬﯾﺔ ﯾﻮﻣﯿًﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜ ًﻨﺎ.
اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ.
ﻓﺎﺳﺘﺸﺮ اﻟﻄﺒﯿﺐ أو
• إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﻚ أﺳﺌﻠﺔ إﺿﺎﻓﯿّﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪواء
ِ
ّ
 (4اﻷﻋﺮاض اﻟﺠﺎﻧﺒﯿّﺔ:
ً
أﻋﺮاﺿﺎ ﺟﺎﻧﺒﯿّﺔ ﻟﺪى ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ.
ﻛﺠﻤﯿﻊ اﻷدوﯾﺔ ،ﻗﺪ ﯾﺴﺒّﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺎﻧﺴﺘﻦ® ﻛﺮﯾﻢ
ﻻ ﺗﺼﺪم ﻋﻨﺪ ﻗﺮاءة ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻋﺮاض اﻟﺠﺎﻧﺒﯿّﺔ .ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ّأﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ٍّ
أي ﻣﻨﮭﺎ.
ﻛﺠﻤﯿﻊ اﻷدوﯾﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﻜﻮن ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﺠﯿﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ )ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ( ﻟﮭﺬا
اﻟﻜﺮﯾﻢ .إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ،ﺳﯿﺘﻄﻮر ﻟﺪﯾﻚ رد ﻓﻌﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﺑﻘﻠﯿﻞ.
ﯾﺠﺐ إﯾﻘﺎف اﻟﻌﻼج واﻟﺘﻮﺟﮫ ً
ﻓﻮرا إﻟﻰ اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﺘﺤﺴﺴﻲ ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ:
ﺗﺤﺴﺴﻲ .أﻋﺮاض رد اﻟﻔﻌﻞ
اﻷﻗﺮب إﻟﯿﻚ إذا ﺗﻄﻮّر ﻟﺪﯾﻚ رد ﻓﻌﻞ
ّ
ّ
• ﻃﻔﺢ ّ
ﺟﻠﺪي
• ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﻠﻊ أو ﺗﻨﻔﺲ
• اﻧﺘﻔﺎخ اﻟﺸﻔﺘﯿﻦ ،اﻟﻮﺟﮫ ،اﻟﺤﻠﻖ أو اﻟﻠﺴﺎن
• ﺿﻌﻒ ،دوار أو إﻏﻤﺎء
• ﻏﺜﯿﺎن
ّ
ﺟﻠﺪي،
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪواء ،ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻋﺮاض اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :ﺣﻜﺔ ،ﻃﻔﺢ
ّ
ﺣﻮﯾﺼﻼت ،ﺣﺮﻗﺔ ،إﻧﺰﻋﺎج ،اﻧﺘﻔﺎخ ،ﺗﮭﯿّﺞ ،اﺣﻤﺮار أو ﺗﻘﺸﺮ اﻟﺠﻠﺪ.
إذا ﻇﮭﺮ ﻋﺮض ﺟﺎﻧﺒﻲ ،إذا ﺗﻔﺎﻗﻢ أﺣﺪ اﻷﻋﺮاض اﻟﺠﺎﻧﺒﯿّﺔ ،أو إذا ﻋﺎﻧﯿﺖ ﻣﻦ أﻋﺮاض ﺟﺎﻧﺒﯿّﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة ،ﻓﻌﻠﯿﻚ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ.
اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻦ أﻋﺮاض ﺟﺎﻧﺒﯿّﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ "اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ وزارة
ّ
ﻋﻦ أﻋﺮاض ﺟﺎﻧﺒﯿّﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﻼج دواﺋﻲ" اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ ) (www.health.gov.ilاﻟﺬي ﯾﺤﻮّﻟﻚ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺎرة ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﺘﺒﻠﯿﻎ ﻋﻦ
ّ
اﻷﻋﺮاض اﻟﺠﺎﻧﺒﯿّﺔ ،أو ﻋﺒﺮ دﺧﻮل اﻟﺮاﺑﻂ:
https://sideeffects.health.gov.il
 (5ﻛﯿﻒ ﯾُﺨﺰن اﻟﺪواء؟
• ﺗﺠﻨّﺐ اﻟﺘﺴﻤّﻢ! ﯾﺠﺐ ﺣﻔﻆ ھﺬا اﻟﺪواءّ ،
وﻛﻞ دواء آﺧﺮ ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻐﻠﻖ ،ﺑﻌﯿ ًﺪا ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول
أﯾﺪي وﻣﺠﺎل رؤﯾﺔ اﻷوﻻد و/أو اﻷﻃﻔﺎل ،وھﻜﺬا ﺗﺘﺠﻨّﺐ اﻟﺘﺴﻤّﻢ .ﻻ ﺗﺴﺒّﺐ اﻟﺗﻘﯿّﺆ ﺑﺪون ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﺻﺮﯾﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﺐ.
• ﯾُﻤﻨﻊ ﺗﻨﺎول اﻟﺪواء ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺼﻼﺣﯿّﺔ ) (exp. dateاﻟﻈﺎھﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﻮّة .ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺼﻼﺣﯿّﺔ ﯾﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﻟﯿﻮم اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﮭﺮ.
• ﺷﺮوط اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ:
 oﯾﺠﺐ اﻟﺨﺰن ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺗﺤﺖ اﻟـ .30°C
 oﯾُﻤﻨﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3أﺷﮭﺮ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ.
 (6ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ
• ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ ،ﯾﺤﺘﻮي اﻟﺪواءً ،
أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﻓﻌّﺎﻟﺔ:
Puriﬁed water, octyldodecanol, cetostearyl alcohol, cetyl palmitate,
benzyl alcohol, sorbitan stearate, polysorbate 60.
أﻧﻈﺮ اﻟﺒﻨﺪ "ﺗﺤﺬﯾﺮات ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪواء" ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺎدة ﻛﺤﻮل ﺳﯿﺘﻮﺳﺘﯿﺮﯾﻠﻲ.
• ﻛﯿﻒ ﯾﺒﺪو ﻛﺎﻧﺴﺘﻦ® ﻛﺮﯾﻢ وﻣﺎذا ﺗﺤﻮي اﻟﻌﺒﻮّة؟
ﻛﺎﻧﺴﺘﻦ® ﻛﺮﯾﻢ ھﻮ ﻛﺮﯾﻢ ذات ﻟﻮن أﺑﯿﺾ ،ﻣﻌﺒﺄ ﻓﻲ أﻧﺒﻮب ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  20أو  30ﻏﺮام.
ﻗﺪ ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﻖ ﻛﺎﻓﺔ أﺣﺠﺎم اﻟﻌﺒﻮّات.
• ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ وﻋﻨﻮاﻧﮫ :ﺑﺎﯾﯿﺮ إﺳﺮاﺋﯿﻞ م.ض ،.ﺷﺎرع ھﺤﯿﺮش  ،36ھﻮد ھﺸﺎرون .45240
• اﺳﻢ اﻟﻤُﻨﺘﺞ وﻋﻨﻮاﻧﮫ :ﻛﯿﺮن ﻓﺎرﻣﺎ ،س.ل ،.ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ.
• ﺗ ّﻢ ﻓﺤﺺ ھﺬه اﻟﻨﺸﺮة واﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،2018وﺗ ّﻢ
ّ
ﺗﺤﺪﯾﺜﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ .2019
• رﻗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺪواء ﻓﻲ ّ
اﻟﺼﺤﺔ.149-44-33680-00 :
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ وزارة
ﺳﺠﻞ اﻷدوﯾﺔ
ّ
ّ
ّ
اﻟﻤﺬﻛﺮ .ﻣﻊ ھﺬا ﻓﺎﻟﺪواء ﻣﻌ ّﺪ ﻟﻜﻼ
اﻟﻨﺺ ﺑﺼﯿﻐﺔ
ﻟﺘﺒﺴﯿﻂ ﻗﺮاءة ھﺬه اﻟﻨﺸﺮة وﺗﺴﮭﯿﻠﮭﺎ ورد
ّ
اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ.
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ﻛﺮﯾﻢ
اﻟﻤﺎدة اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ:

ﻛﻠﻮﺗﺮﯾﻤﺎزول Clotrimazole 1%
اﻟﻤﻮاد ﻏﯿﺮ اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ :أﻧﻈﺮ اﻟﺒﻨﺪ " 2ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﻋﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒّﺎت اﻟﺪواء" واﻟﺒﻨﺪ " 6ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
إﺿﺎﻓﯿّﺔ".
اﻗﺮأ اﻟﻨﺸﺮة ﺑﺘﻤﻌّﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪواء .ﺗﺤﺘﻮي ھﺬه اﻟﻨﺸﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ.
ﻓﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﯿﺐ أو إﻟﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﺰة ﻋﻦ اﻟﺪواء .إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﻚ أﺳﺌﻠﺔ إﺿﺎﻓﯿّﺔ ّ
ّ
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻓﻲ ﺑﻨﺪ اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﺸﺮة.
اﺳﺘﺸﺮ اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ إذا ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿّﺔ .ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ اﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﯿﺐ إذا
ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ أﻋﺮاض اﻟﻤﺮض أو إذا ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  4أﺳﺎﺑﯿﻊ.
 (1ﻟ ّﻢ أﻋ ّﺪ ھﺬا اﻟﺪواء؟
ﻛﺎﻧﺴﺘﻦ® ﻛﺮﯾﻢ ﻣﻌ ّﺪ ﻟﻌﻼج ﺣﺎﻻت ﻋﺪوى ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺪ وأﻧﺴﺠﺔ ﻣﺨﺎﻃﯿﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻦ اﻟﻔﻄﺮﯾﺎت.
ﻣﻌ ّﺪ ً
أﯾﻀﺎ ﻟﻌﻼج داء اﻟﻤﺒﯿﻀﺎت ) (candidaﻓﻲ ﻓﺮج اﻟﻤﺮأة وداء اﻟﻤﺒﯿﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺐ.
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻼﺟﯿّﺔ :ﻣﻮاد ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﻔﻄﺮﯾﺎت ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮﺿﻌﻲ ﻣﻦ ﻓﺼﯿﻠﺔ اﻹﯾﻤﯿﺪازول.
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