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Terbinafina 10 mg/g krem 15 g (Ziaja)
 

Cena: 13,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 g

Postać Maści

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Terbinafina w postaci kremu marki Ziaja to produkt przeciwgrzybiczy z chlorowodorkiem terbinafiny, który jest przeznaczony do
miejscowego stosowania na skórę. Wyrób przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Na co jest Terbinafina? Wskazaniem do stosowania leku są infekcje grzybicze skóry, za które odpowiadają dermatofity Trichophyton
(np. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), a także Microsporum canis oraz Epidermophyton floccosum. Lek może
być stosowany między innymi przy grzybicy skóry gładkiej, ale również w celu leczenia grzybicy stóp i fałdów skórnych. Dodatkowo lek
znajduje zastosowanie w przypadku grzybicy podeszwowej stóp. Lek Terbinafina można też zastosować na infekcje drożdżakowe skóry
związane z grzybami Candida. Wskazaniem do stosowania produktu leczniczego Terbinafina jest też łupież pstry wywołany przez
Pityrosporum orbiculare (Malassezia farfur). Składnikiem czynnym kremu jest chlorowodorek terbinafiny, który wykazuje działanie
grzybobójcze w stosunku do dermatofitów i pleśni, a oprócz tego grzybobójcze lub grzybostatyczne na drożdżaki (zależnie od ich
gatunku).
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W opakowaniu znajduje się 15 g kremu Terbinafina. W skład 1 g produktu wchodzi 10 mg chlorowodorku terbinafiny oraz składniki
pomocnicze. Lek należy stosować według zaleceń lekarza lub zgodnie z informacjami podanymi w ulotce dołączonej do opakowania.
Produkt powinien być nakładany na skórę miejscowo. Każdorazowo przed aplikacją kremu na skórę należy umyć i osuszyć miejsce
zmienione chorobowo. Następnie zaleca się nałożenie cienkiej warstwy kremu na skórę. Dodatkowo należy zaaplikować niewielką ilość
produktu również na miejsca, które bezpośrednio otaczają zmienioną chorobowo skórę. Krem Terbinafina należy lekko wetrzeć. W
przypadku stosowania leku na fałdy skórne zaleca się wykorzystanie dodatkowo jałowej gazy – szczególnie na noc. Po nałożeniu kremu
na skórę należy dokładnie umyć ręce (jeśli nie podlegały one leczeniu).

Rekomendowane dawkowanie kremu Terbinafina zależy od leczonej przypadłości. Przy stosowaniu leku na grzybicę stóp zaleca się
aplikację kremu na skórę raz na dobę przez przynajmniej tydzień. Podobnie należy postępować przy grzybicy fałdów skórnych oraz
drożdżycy skóry. Przy łupieży pstrym dawkowanie pozostaje bez zmian, ale terapia powinna trwać 2 tygodnie. Przy grzybicy
podeszwowej stóp należy natomiast aplikować krem Terbinafina dwa razy na dobę i kontynuować terapię przez 2 tygodnie. Podczas
korzystania z produktu należy unikać jego kontaktu z oczami.

Lek Terbinafina może przyczyniać się do wystąpienia u niektórych pacjentów działań niepożądanych, jednak nie występują one u każdej
osoby, stosującej lek. Opisano je w ulotce dołączonej do produktu. Lek Terbinafina ma przeciwwskazania do stosowania – nie wszyscy
pacjenci powinni go używać. Produkt nie powinien być stosowany przez pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek z jego
składników, w tym na składnik aktywny i składniki pomocnicze. Pacjentki spodziewające się dziecka mogą korzystać z leku Terbinafina
wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, który stwierdzi czy jest to konieczne. Nie zaleca się natomiast stosowania produktu
w czasie karmienia piersią, ponieważ chlorowodorek terbinafiny przenika do mleka matki i może trafić do organizmu dziecka.

Skład
Terbinafini hydrochloridum 10 mg/g

Wskazania i działanie
Wskazania do stosowania

Zakażenia grzybicze skóry (np. grzybica stóp, grzybica podeszwowa stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej)
wywołane przez dermatofity Trichophyton (np. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis i
Epidermophyton floccosum.
Zakażenia drożdżakowe skóry wywołane przez rodzaj Candida (np. C. albicans).
Łupież pstry wywołany przez Pityrosporum orbiculare (Malassezia farfur).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na terbinafinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

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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