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Tersilat krem 15 g
 

Cena: 7,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 g

Postać Kremy

Producent SUN-FARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Terbinafinum

Opis produktu
 

Skład
Substancją czynną leku jest terbinafiny chlorowodorek. 1 g kremu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku.
Ponadto lek zawiera: wodę oczyszczoną, alkohol cetostearylowy, izopropylu mirystynian, cetylu palmitynian, sorbitanu stearynian,
alkohol benzylowy, polisorbat 60, sodu wodorotlenek.

Wskazania i działanie

Tersilat jest stosowany zewnętrznie w celu leczenia grzybiczych lub drożdżakowych zakażeń skóry, takich jak grzybica stóp.

Dawkowanie
Do stosowania tylko na skórę. Zanim zastosuje się krem należy dokładnie umyć i osuszyć skórę. Należy nanieść cienką warstwę kremu
na zakażone miejsca na skórze i nieco wokół nich. Rozetrzeć delikatnie krem. Jeżeli krem nie jest przeznaczony do leczenia rąk, po
nałożeniu kremu należy dokładnie umyć ręce.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Tersilat

Jeżeli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na terbinafinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Tersilat.
Nadwrażliwość może ujawniać się na przykład w postaci czerwonych plam lub obrzęku skóry i (lub) świądu.
Tersilat nie jest zalecany u dzieci poniżej 12 lat. Dane dotyczące stosowania leku u dzieci są ograniczone.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Tersilat jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.
Należy unikać kontaktu leku z oczami.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.
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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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