
500 كلوتريمازول للمريض معلومات نشرة
)كلوتريمازول( مهبليةأقراص مجم

مهمة معلومات على تحتوي ألنها الطبي المنتج هذا استخدام في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
لك.بالنسبة

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ•

الصيدلي.أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا•

نفس هي مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الطبي المنتج هذا وصف تم•

أعراضك.

مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا•

4.القسم انظر النشرة. هذه في

النشرة:هذه في هو ما
استخدامهدواعي هي وما كلوتريمازول هو ما 1.

كلوتريمازولعقار استخدام قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

كلوتريمازولعقار استخدام كيفية 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

كلوتريمازولعقار تخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما كلوتريمازول هو ما 1
والتي إيميدازول ، تسمى األدوية من مجموعة إلى ينتمي الذي كلوتريمازول على الطبي المنتج هذا يحتوي

الفطرية.االلتهابات لعالج تستخدم

ملففي إدخاله يتم . )الصريحالمهبل التهاب (القالع مهبليلـواحدة عالج دورة هو اللوحي الجهاز مهبليمجم500 كلوتريمازول

.)"كلوتريمازولاستخدام كيفية "3 ، القسم انظر (اإلصابة موقع في العالج لتلقي المهبل

األس توازن فإن ذلك ، ومع تالحظها. أن دون المهبل في تعيش التي  )الفطريات(الخميرة وتسببها شائعة عدوى هو القالع

أن يمكن الهرمونية. التغيرات مثل عوامل بسبب يتعطل قد السيطرة تحت الخميرة يبقي الذي الطبيعي الهيدروجيني

.)الفرج(به المحيطة والمنطقة المهبل في التهاب إلى وتطورها الخميرة مستوى زيادة في هذا يتسبب

يلي:ما القالع مرض أعراض تشمل قد

والفرجالمهبل حول مستمرة حكة أو   /وحرقان•

والفرجالمهبل في وألم وتورم احمرار•

المهبلمن رائحة ذات غير بيضاء إفرازات خروج•

كلوتريمازولاستخدام قبل معرفته إلى تحتاج ما 2

إذا:كلوتريمازول تستخدم ال

أو المهبلية للفطريات المضادة المنتجات من غيرها أو إيميدازول ، كلوتريمازول ، من  )الحساسيةشديدة (حساسية لديك•

)"أخرىومعلومات العبوة محتويات "6 القسم انظر (الطبي المنتج لهذا األخرى المكونات من أي

التالية:األعراض من أي من تعاني•
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منتظمغير مهبلي نزيف

أو بثور أو تقرحات بالدماء ملطخة إفرازات أو طبيعي غير مهبلي نزيف

المهبلأو الفرج في تقرحات

البطنأسفل آالم

)البولعسر (التبول عند ألم
قشعريرةأو حمى للعالج المصاحب التورم أو التهيج أو االحمرار مثل سلبية أحداث أي

اإلسهال ء)القي(المرض أو  )الغثيان(بالغثيان الشعور

الرائحةكريهة مهبلية إفرازات

واإلحتياطاتالمحاذير
كلوتريمازول:استخدام قبل طبيبك إلى تحدث

القالعمرض أعراض من فيها تعاني التي األولى المرة هي هذه كانت إذا•

4من 1 الصفحة

TITLE - CLOTRIMAZOLE / CANDIVA CANESTEN 
MEDICATION PATIENT INFORMATION 
IN ARABIC

Source : Medicines Org UK

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


الماضيةالستة األشهر في القالع مرض من عدوى من بأكثر أصبت قد كنت إذا•

طريق عن ينتقل لمرض تعرضت أو الجنسي االتصال طريق عن تنتقل بأمراض لإلصابة سابق تاريخ لديك كان إذا•

الجنسياالتصال

)"الحمل"قسم أنظري (حامل أنك في تشكين أو حامالً كنت ِإذا•
عاما60ً من أكثر أو عاماً 16 من أقل عمرك كان إذا•

وكلوتريمازولاألخرى األدوية
تم التي األدوية ذلك في بما أخرى ، أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

العشبية.األدوية يشمل وهذا طبية. وصفة بدون عليها الحصول

كلوتريمازول:مع تتفاعلقد التياألدوية

من الحيوية المضادات (والنيستاتين األمفوتريسين مثل الفطرية االلتهابات لعالج المستخدمة األخرى األدوية•

)البوليين
)المناعةمثبطات (تاكروليموس مثل األعضاء زراعة تلقي عند الجسم مناعة لتقليل المستخدمة األدوية•

والرضاعةالحمل

حامل.أنك تعتقد أو حامال ًكنت إذا طبيبك تخبر أن يجب

استخدام يمكنك أنه طبيبك أخبرك إذا قابلة. أو طبيب إشراف تحت فقط ولكن الحمل أثناء كلوتريمازول استخدام يمكن

الوضع.أداة استخدام دون المهبلي القرص إدخال فيمكن الحمل ، أثناء كلوتريمازول

الطبيعيةالرضاعة

وسيقرر الرضيع الطفل على خطر استبعاد يمكن ال الطبيعية. الرضاعة في البدء وشك على أو مرضعة كنت إذا طبيبك أخبر

للطفل الطبيعية الرضاعة فائدة االعتبار في األخذ مع الطبيعية الرضاعة في االستمرار عليك يجب كان إذا ما طبيبك

لك.بالنسبة العالج وفائدة

الالكتوزعلى كلوتريمازول يحتوي
الطبي.المنتج هذا استخدام قبل بطبيبك فاتصل السكريات ، بعض تتحمل ال أنك طبيبك أخبرك إذا

كلوتريمازولاستخدام كيفية 3
متأكداً.تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر طبيبك. أخبرك كما تماماً الطبي المنتج هذا دائماً استخدم

الليل.في المهبلفي إدخالهيجب الذي اللوحي الجهاز مهبليواحدمن العالج يتكون•

الشهرية.دورتك انتهاء بمجرد العالج ابدأ الشهرية. دورتك في كنت إذا المنتج هذا تستخدمي ال•

ومع بذلك. القيام بعدم طبيبك ينصحك لم ما العالج أثناء الجماع في تستمر فقد تجنبه ، األفضل من أنه من الرغم على•

 )األغشيةأو الذكري الواقي مثل (الالتكس مادة من المصنوعة الحمل موانع تلف في المنتج هذا يتسبب قد ذلك ،
على أيام 5 لمدة البديلة الحمل منع وسائل استخدام عليك يجب هذه. الحمل منع وسائل فعالية من يقلل قد وبالتالي

المنتج.هذا استخدام بعد األقل

هذا استخدام أثناء المهبلية المنتجات من غيرها أو  )المهبلمنظفات   /غسوالت(المهبلي الدش أو القطنية السدادات تستخدمي ال•

المنتج.

مهبليةأقراص كلوتريمازول إدخال كيفية تعليمات

لوحمهبليإدخالوبعد قبل يديك اغسل•

العبوةمن المطباق بإزالة قم•

 ("B"للتصرف القابل للقضيب المفتوحة النهاية في بثبات وضعه األلومنيوم عبوة من اللوحي الجهاز بإزالة قم•
)1التخطيطي الرسم

بعيداً اللوحي الجهاز دفع مع الجانبين ، كال على برفق الوضع أداة على اضغط اإلدخال ، أداة في اللوحي الجهاز لتركيب•

اإلدخالأثناء مكانه في تثبيته ليتم  )سم1 حوالي (الحامل في كافية بدرجة
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قليال ًساقيك ثني مع ظهرك على االستلقاء عند أسهل هذا يكون مريح. هو ما بقدر بعمق المهبل في الوضع أداة أدخل•

)2الشكل (

في القرص وضع يتم حدأقصى إلى وبعناية ببطء  "أ"الداخلي المكبس وادفع مكانها ، في  "ب"الوضع أداة أمسك•
)3الشكل (المهبل

غسل يمكن ال األطفال. متناول عن بعيداً آمن ، مكان في منه وتخلصي المهبل من للتصرف القابل المطباق أخرجي•

المرحاض.في المطباق

العالجمدة

أيام.3 لمدة المفعول ساري يظل والذي اللوحي ، الجهاز مهبليكلوتريمازولعقار من عالج دورة كل تتكون•

.)ذلكإلى وما والحكة اإلفرازات مثل (للعدوى الخارجية األعراض معظم تختفي أن يجب يوم ، نصف بعد•

قرص ، مهبليكلوتريمازولاستخدام من أيام 7 غضون في العدوى عادت إذا أو األعراض تخفيف يتم لم إذا•

العالج.تكرار يمكن

طبيبكاستشارة عليك يجب أشهر ، 6 غضون في مرتين من أكثر العدوى تكررت إذا•

الخطأطريق عن اللوحي الجهاز شخص أي ابتلع إذا

.المهبلفي فقط يستخدم أقراصيجب مهبليكلوتريمازول

قسم أقرب أو بطبيبك االتصال عليك يجب الخطأ ، طريق عن المهبلي القرص بابتالع آخر شخص أي أو أنت قمت إذا

معك.النشرة هذه تأخذ أن تذكر للنصيحة. الحالفي طوارئ

الصيدلي.أو طبيبك اسأل الطبي ، المنتج هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

المحتملةالجانبية اآلثار 4
الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

التالية:األعراض عليك ظهرت إذا فوراً الطبية المشورة اطلب
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أيضاً هذا يشمل قد (دوار التنفس ، في صعوبة حمى ، اللسان ، أو الحلق أو الوجه في تورم التحسسية: الفعل ردود•

)البثورتكوين بدون أو مع الجلدي والطفح الدم ، ضغط وانخفاض اإلغماء ،

يطاقال التهيج أو بالحرقان إحساس•

)معروفغير شيوعها (جانبية أعراض
لوحمهبليإدخالهفور تهيج أو خفيف حرق•

التناسليةاألعضاء تقشير•

)حكة(شديدة حكة•
)حمامي(الجلدي الطفح•
)وذمة(الجسم من أجزاء تورم•
الحوضألم أو التهيج أو بالحرقان اإلحساس أو الراحة عدم•

مهبلينزيف•

المعدةفي آالم•

الجانبيةاألعراض عن التبليغ
هذه في مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

خالل من . )yellowcard)/www.mhra.gov.ukعلى اإلنترنت عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة.

الطبي.المنتج هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ

كلوتريمازولتخزين كيفية 5

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الطبي المنتج هذا احفظ•

انتهاء تاريخ يشير . "EXP"بعد الحاوية على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الطبي المنتج هذا تستخدم ال•

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية

الرطوبة.من لحمايته األصلية العلبة في التخزين يجب مئوية. درجة 25 فوق التخزين يجوز ال•

المرحاض.في شطفه يمكن ال بأمان. واحدة لمرة يستخدم الذي المطباق من التخلص يجب االستخدام ، بعد•

أقراص تحتوي ماذا أخرى ومعلومات العبوة محتويات 6
على اللوحي الجهاز يحتوي مهبليمجم500 كل  المهبلية:كلوتريمازول

كلوتريمازول.مجم 500

هي:األخرى المكونات
حامض الصوديوم ، هيدروجين كربونات مسبقاً ، الجيالتينية الذرة نشا الجريزوفولفين ، السليلوز األديبيك ، حمض

الغروانيالسيليكون أكسيد ثاني الذرة ، نشا المغنيسيوم ، ستيرات 80 ، سوربات بولي الالكتوز ، دهني ،

العبوة:محتويات هي وما المهبلية كلوتريمازول أقراص تبدو كيف
من وسهل جانب من منقوشة  "500"ذات اللوحية األجهزة مهبليمغلفةغير مستطيلة بيضاء ، أقراص مهبليكلوتريمازول

اآلخر.الجانب

منه.التخلص يمكن قضيب مع قرص مهبلي1على العبوة تحتوي
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