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Terbiderm 10mg/g krem 15 g
 

Cena: 18,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 g

Postać Kremy

Producent GEDEON RICHTER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Terbinafinum

Opis produktu
 

Skład
1 g kremu zawiera jako substancję czynną 10 mg chlorowodorku terbinafiny (co odpowiada 8,89 mg terbinafiny). 1 tuba zawiera 15 g
kremu.

Wskazania i działanie

Terbiderm jest lekiem przeciwgrzybicznym do stosowania na skórę działającym na wiele rodzajów grzybów. Substancja czynna
leku &ndash; terbinafina &ndash; ma działanie grzybobójcze na dermatofity, pleśnie i niektóre grzyby dimorficzne. Ma także
zależnie od gatunku, działanie grzybobójcze lub grzybostatyczne na drożdżaki.
Grzybica międzypalcowa stóp, zwana inaczej stopą atlety, może występować zarówno na jednej, jak i na obu stopach.
Najczęściej rozpoczyna się pomiędzy V i IV oraz III i IV palcem, może również występować na wewnętrznej powierzchni stopy
tzw. podbiciu. Skóra pęka, łuszczy się, jest zaczerwieniona, czasem swędzi. Dolegliwość tę powinno się leczyć jak najszybciej po
zauważeniu pierwszych objawów.
Wskazania do stosowania leku: Zakażenia grzybicze skóry (grzybica stóp, grzybica skóry gładkiej i fałdów skórnych tułowia i
podudzi). Łupież pstry. Zakażenia wywołane przez niektóre drożdżaki.

Dawkowanie
Terbiderm krem można stosować jeden lub dwa razy na dobę. Przed nałożeniem kremu, obszar skóry ze zmianami chorobowymi należy
najpierw dokładnie oczyścić i wysuszyć. Na obszar zmian oraz wokół tego obszaru nakłada się krem cienką warstwą i delikatnie wciera.
W przypadku zakażeń wyprzeniowych (pod sutkami, między palcami, między pośladkami, w pachwinach) należy założyć dodatkowo
opatrunek z gazy, szczególnie na noc. Zazwyczaj czas leczenia wynosi 1 tydzień, w przypadku łupieżu pstrego &ndash; 2 tygodnie. Lek
należy stosować regularnie, gdyż przestrzeganie schematu dawkowania jest podstawą powodzenia terapii i zmniejsza ryzyko
ponownego zakażenia. W przypadku wrażenia, że działanie leku Terbiderm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.W
przypadku pominięcia dawki leku Terbiderm. Należy jak najszybciej zastosować krem, a następnie postępować zgodnie ze schematem
dawkowania. Należy starać się stosować lek regularnie, gdyż przestrzeganie schematu dawkowania jest podstawą powodzenia terapii i
zmniejsza ryzyko ponownego zakażenia. W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana. W razie przypadkowego spożycia
preparatu Terbiderm w postaci kremu należy zwrócić się po poradę do lekarza, który wdroży odpowiednie postępowanie.
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Nie należy stosować leku Terbiderm w przypadku: Nadwrażliwości na substancję czynną albo inne składniki preparatu. Zachować
szczególną ostrożność stosując lek Terbiderm: Krem Terbiderm jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Należy unikać
kontaktu kremu z oczami. W celu zapobiegania ponownemu zakażeniu (np. od bielizny, skarpetek, butów, itp.) niezbędne jest
zachowanie zasad higieny osobistej (regularne mycie, stosowanie własnego ręcznika i ubrań osobistych, częsta zmian skarpetek,
bielizny, ręczników, noszenie przewiewnego obuwia, itp) Zasady te stanowią podstawę zapobiegania chorobom grzybiczym skóry. 
Stosowanie leku Terbiderm u dzieci: Brak danych dotyczących stosowania preparatu Terbiderm u dzieci. Stosowanie leku Terbiderm u
pacjentów w wieku podeszłym: Nie jest konieczna zmiana dawki ani schematu dawkowania. Ciąża - Przed zastosowaniem leku należy
poradzić się lekarza. W okresie ciąży krem Terbiderm można stosować tylko w przypadku zdecydowanej konieczności, po uprzedniej
konsultacji z lekarzem. Okres karmienia piersią: Kobiety karmiące nie powinny stosować preparatu Terbiderm, gdyż terbinafina przenika
do mleka matki. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Brak danych czy terbinafina wpływa na zdolność kierowania pojazdami
mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną. Stosowanie innych leków: Nie są znane oddziaływania kremu Terbiderm
z innymi lekami.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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