
500mg  למטופל מידע עלון
Clotrimazoleנרתיקית טבלית )

)קלוטרימזול
.עבורך חשוב מידע מכיל שהוא מכיוון זה במוצר להשתמש שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור•
.הרוקח או הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם•
 שלהם המחלה סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה•

.לשלך זהים
 לוואי תופעות כל כולל זה. שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם•

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות
:זה בעלון יש מה
משמש הוא ולמהClotrimazole  מהו1.
Clotrimazole- ב משתמש שאתה לפני לדעת צריך שאתה מה2.
Clotrimazole- ב להשתמש כיצד3.
אפשריות לוואי תופעות4.
Clotrimazole לאחסן כיצד5.
נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמש הוא ולמהClotrimazole  מהו1
 לטיפול המשמשות, אימידאזולות הנקראות תרופות לקבוצת השייךClotrimazole  מכיל זה תרופתי מוצר

.פטרייתיים בזיהומים

 מוכנס זה). קנדידה נרתיק דלקת( קיכלינרַתְִיקִיעבור טיפול של יחיד קורס היא טבליהנרַתְִיקִי500Clotrimazole  ג"מ
Clotrimazole").- ב להשתמש כיצד"3,  סעיף ראה( הזיהום באתר לטיפולנרַתְִיקלתוך

 מאזן, זאת עם. לזה לב ששמתם מבלי בנרתיק מזיק ללא שחיים) פטריות( שמרים ידי על ונגרם נפוץ זיהום הוא קיכלי
 לגרום יכול זה. הורמונליים שינויים כמו גורמים עקב להשתבש עלול בשליטה השמרים על ששומר הטבעי-pH ה

).פות( שמסביב ובאזור בנרתיק לזיהום ולהתפתח לעלות השמרים לרמת

:הבאים הדברים את לכלול עשויים קיכלי של תסמינים
והפות הנרתיק סביב גירוד או/ו מתמשכת צריבה•
והפות הנרתיק של וכאב נפיחות, אדמומיות•
מהנרתיק ריח ללא לבנה הפרשה•

בקלוטרימזול השימוש לפני לדעת צריך שאתה מה2

:אם בקלוטרימזול להשתמש אין
 אחד לכל או בנרתיק אחרים אנטי-פטרייתיים מוצרים, אימידאזול, לקלוטרימזול) יתר רגיש( אלרגי אתה•

")אחר ומידע החבילה תוכן"6  סעיף ראה( זה תרופתי מוצר של האחרים מהמרכיבים

:הבאים מהתסמינים אחד מכל סובל אתה•
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

סדיר לא נרתיקי דימום
 שלפוחיות, כיבים בדם מוכתמת הפרשה או חריג נרתיקי דימום

.בנרתיק פצעים או
תחתונה בטן כאבי
)דיסוריה( שתן מתן בעת כאב
צמרמורות או חום בטיפול הקשורים נפיחות או גירוי, אדמומיות כגון לוואי אירוע כל

שלשול) הקאה( חולה או) בחילה( חולי הרגשת

מסריחות נרתיקיות הפרשות

זהירות ואמצעי אזהרות
Clotrimazole:- ב השימוש לפני שלך הרופא עם שוחח

קיכלי של תסמינים שחווית הראשונה הפעם זו אם•
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TITLE - CLOTRIMAZOLE / CANDIVA CANESTEN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-clotrimazole-candiva-canesten-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.11464.pdf


האחרונים החודשים-6 ב קיכלי של זיהומים-2 מ יותר לך היו אם•
מין למחלת שנחשפת או מין מחלת של קודמת היסטוריה לך יש אם•

")הריון" סעיף ראה( בהריון שאת חושדת או בהריון את אם•
60 גיל מעל או16  לגיל מתחת אתה אם•

Clotrimazole- ו אחרות תרופות
 תרופות כולל, כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר

.צמחיות תרופות כולל זה. מרשם ללא שהושגו

Clotrimazole: עםאינטראקציה לקיים עשויאשר תרופות
 אנטיביוטיקה( וניסטטין אמפוטריצין כגון פטרייתיים בזיהומים לטיפול המשמשות אחרות תרופות•

)פוליאנית
 מדכאים( טקרולימוס כגון איברים השתלת קבלת בעת הגוף חסינות להפחתת המשמשות תרופות•

)חיסוניים

הריון והנקה הריון

.שכן חושב אתה אם או בהריון אתה אם שלך לרופא לספר עליך
 שאתה לך אומר שלך הרופא אם. מיילדת או רופא בפיקוח רק אך ההריון במהלך בקלוטרימזול להשתמש ניתן
.במוליך שימוש ללא הנרתיקית הטבליה את להחדיר ניתן, ההריון במהלך בקלוטרימזול להשתמש יכול

הנקה
 אם יחליט שלך והרופא היונק לילד סיכון לשלול ניתן לא. להניק להתחיל עומדת או מניקה את אם שלך לרופא ספר

.עבורך הטיפול ובתועלת לילד הנקה של בתועלת התחשבות תוך לא או להניק להמשיך

Clotrimazole לקטוז מכיל
.זו בתרופה השימוש לפני לרופא פנה, מסוימים לסוכרים סבילות אי לך שיש שלך הרופא ידי על לך נאמר אם

בקלוטרימזול להשתמש כיצד3
.בטוח אינך אם הרוקח או הרופא עם בדוק. לך אמר שלך שהרופא כפי בדיוק זה במוצר תמיד השתמש

.בלילההנרתיק לתוךלהכניס יש אותו, טאבלטנרַתְִיקִימאחד מורכב הטיפול•
.המחזור סיום לאחר הטיפול את התחל. במחזור אתה אם זה במוצר תשתמש אל•

 לא לך יעץ שלך הרופא כן אם אלא, הטיפול במהלך מין יחסי לקיים להמשיך עשוי אתה, להימנע שעדיף למרות•
 וכתוצאה) דיאפרגמות או קונדומים כגון( לטקס מניעה לאמצעי נזק לגרום עלול זה מוצר, זאת עם. זאת לעשות
 ימים5  לפחות חלופי מניעה באמצעי להשתמש עליך. כאלה מניעה אמצעי של היעילות את להפחית עשוי מכך

.זה במוצר השימוש לאחר

.זה במוצר השימוש בזמן לנרתיק אחרים מוצרים או) נרתיק ניקוי/שטיפי( שטיפות, בטמפונים להשתמש אין•

Vaginal TabletClotrimazole  להכניס כיצד הוראות
לּוחַנרַתְִיקִיהכנסת ואחרי לפני הידיים את שטפו•
מהאריזה המוליך את הסר•
"B" ( פעמי החד המוליך של הפתוח בקצה בחוזקה אותה והנח האלומיניום מאריזת הטבליה את הסר•

1) תרשים
 מספיק הטבליה של דחיפה כדי תוך, הצדדים משני קלות המוליך את לחץ, המוליך לתוך הטבליה את להכניס כדי•

.ההחדרה במהלך במקומו להיאחז כדי) מ"ס1  בערך( המחזיק לתוך רחוק
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 כפופות הרגליים עם הגב על כששוכבים קל הכי זה. הנוח ככל עמוק הנרתיק לתוך המוליך את בזהירות הכנס•
2) תרשים( מעט

 מונחת הטבליה.הקצה לקצה עד"A"  הפנימית הבוכנה את ובזהירות לאט דחף, במקומו"B"  המוליך את החזק•
3) תרשים(בנרתיק

 ניתן לא. ילדים של ידם מהישג הרחק, בטוח למקום אותו והשליך מהנרתיק פעמי החד המוליך את הסר•
.באסלה המוליך את לשטוף

הטיפול משך
.ימים3  למשך יעילה נשארת אשר, טבליהנרַתְִיקִיאחדClotrimazole - מ מורכב טיפול קורס כל•

.להיעלם צריכים היו') וכו גירוד, הפרשות למשל( הזיהום של החיצוניים הסימפטומים רוב, ימים1-2  לאחר•

, טבליהנרַתְִיקִיClotrimazole- ב משימוש ימים7  תוך חוזר הזיהום אם או הוקלו לא התסמינים אם•
.עצמו על לחזור עשוי הטיפול

שלך הרופא עם להתייעץ עליך, חודשים6  תוך מפעמיים יותר עצמו על חוזר הזיהום אם•

הטאבלט את בלע בטעות מישהו אם
Clotrimazoleבנרתיק רק לשמשצריך טבליותנרַתְִיקִי.

 הקרובה המיון למחלקת או שלך לרופא לפנות עליך, הנרתיקית הטבליה את בטעות בלעת אחר מישהו או אתה אם
.איתך הזה העלון את לקחת זכור. עצה לקבלתמידביותר

.הרוקח או הרופא את שאל, זו בתרופה השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם

אפשריות לוואי תופעות4
.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלול זה מוצר, התרופות כל כמו

:הבאים התסמינים את מפתח אתה אם רפואי לייעוץ מיד פנה
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 גם לכלול עשוי זה( סחרחורת, נשימה קשיי, חום, הלשון או הגרון, הפנים של נפיחות: אלרגיות תגובות•
)צירים של היווצרות בלי או עם בעור פריחות, נמוך דם לחץ, התעלפות

נסבלים בלתי גירוי או צריבה תחושת•

)ידועה לא תדירות( לוואי תופעות
לּוחַנרַתְִיקִיהחדרת לאחר מיד גירוי או קלה צריבה•
המין איברי של קילוף•
)גרד( חמור גירוד•
)אריתמה( פריחות•
)בצקת( הגוף חלקי של נפיחות•
אגן כאבי או גירוי, צריבה תחושת, נוחות אי•
נרתיקי דימום•
בטן כאב•

לוואי תופעות על דיווח
 שאינן אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

(yellowcard/ בכתובת האינטרנט דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות
.(www.mhra.gov.ukמוצר של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על 

.זה תרופתי

Clotrimazole לאחסן כיצד5
.ילדים של וההישג הראייה מטווח זה תרופתי מוצר להרחיק יש•
 מתייחס התפוגה תאריך"EXP".  לאחר המיכל על המצוין התפוגה תאריך לאחר זה בתכשיר להשתמש אין•

.חודש אותו של האחרון ליום
.לחות מפני להגן מנת על המקורית באריזה אחסן. צלזיוס מעלות25  מעל לאחסן אין•
.באסלה אותו לשטוף ניתן לא. פעמי החד המוליך את בבטחה להשליך יש, השימוש לאחר•

Tablets Vaginal  מכיל מה נוסף ומידע האריזה תוכן6
:Clotrimazole ג"מ500  מכילה הטבליהנרַתְִיקִיג"מ500  כל 
.Clotrimazole

:הם המרכיבים שאר
, לקטוז, סטארית חומצה, קרבונט מימן נתרן, מראש לטיני'מג תירס עמילן, מיקרו-גבישית תאית, אדיפית חומצה

קולואידי חמצני דו סיליקון, תירס עמילן, סטארט מגנזיום80,  פוליסורבט

:האריזה ותכולתTablets Vaginal Clotrimazole  נראות איך
Clotrimazoleבצד ופשוט אחד בצד מוטבע"500"  עם טבליותנרַתְִיקִיציפוי ללא מאורכות, לבנות טבליותנרַתְִיקִי 

.השני
.פעמי חד מוליך עם טבליהנרַתְִיקִי1 מכילה החבילה

220  מ"בע טילומד מעבדות :ויצרן שיווק אישור בעל
באטרפילד
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