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CANESPOR krem 15 g
 

Cena: 32,50 PLN

Opis słownikowy

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

OpisCANESPOR krem 15 gCanespor Onychoset jest lekiem przeciwgrzybiczym, ma postać maści. Lek zawiera substancję
czynnąbifonazol o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego oraz mocznik, który ułatwia przenikaniebifonazolu do paznokcia i
nasila jego działanie.Lek Canespor Onychoset jest wskazany w miejscowym leczeniu grzybiczych zakażeń paznokci rąk inóg,
obejmującym bezurazowe usuwanie paznokci i jednoczesne leczenie przeciwgrzybicze.Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować
zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwościnależy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Zalecana dawkaLek
CanesporOnychoset stosuje się raz na dobę, nanosząc cienką warstwę maści na całą powierzchnięzmienionego chorobowo
paznokcia.Sposób stosowania1. Stopę lub dłoń umyć w ciepłej wodzie, dokładnie osuszyć.2. Wycisnąć z tuby pasek maści o długości
odpowiedniej dopokrycia dotkniętego grzybicą paznokcia. Nanieść maść nachorobowo zmienione paznokcie. Nie wcierać.3. Połową
plastra pokryć paznokieć. (Rysunki przedstawiająspodnią stronę stopy.) Uwaga! Dla małych paznokci listekplastra można podzielić na
mniejsze części.4. Boczne części plastra pokryte klejem przykleić do dolnejpowierzchni palca.5. Drugą połową plastra pokryć spód
palca.6. W ten sposób paznokieć będzie całkowicie zaklejony. Opatrunekpozostawić na 24 godziny. (Rysunek przedstawia górną
stronęstopy.)7. Po upływie 24 godzin zdjąć plaster po czym dłoń lub stopęmoczyć w ciepłej wodzie przez 10 minut i następnie
dokładnieosuszyć.8. Za pomocą skrobaka ostrożnie usunąć rozmiękczoną warstwęzakażonego paznokcia.9. Następnie paznokcie
należy dokładnie osuszyć i ponownienanieść lek i założyć opatrunek.Lek działa wyłącznie na zakażone powierzchnie paznokcia,
pozostawiając zdrowe części bez zmian.Zazwyczaj nie jest więc konieczne zabezpieczanie przylegających do zakażonego paznokcia
okolic zdrowej skóry. Jeśli jednak wystąpią objawy podrażnienia, należy zabezpieczyć przylegającą skórę, np. smarując pastą cynkową.
Wielkość plastra znajdującego się w zestawie odpowiada rozmiarompaznokci.Czas trwania leczeniaLeczenie lekiem Canespor
Onychoset powinno trwać tak długo, aż wszystkie zakażone warstwy paznokcia zostaną usunięte. Zazwyczaj trwa to od 7 do 14 dni.Po
usunięciu zakażonych warstw paznokcia należy kontynuować leczenie lekiem Canespor w postaci kremu, stosując go raz na dobę przez
następne 4 tygodnie.Ilość maści zawarta w opakowaniu wystarcza na 30-krotne użycie, tzn. można leczyć 3 zakażone paznokcie przez
10 dni. Jeśli plastry zostaną wykorzystane wcześniej niż maśSkładSubstancją czynną leku jest bifonazol oraz mocznik.Pozostałe
składniki to: wosk biały, wazelina biała, lanolina
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