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Terbiderm krem 0,01 g/g 15 g (tuba)
 

Cena: 20,39 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 g (tuba)

Postać krem

Producent GEDEON RICHTER PLC.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

SKŁAD
Substancją czynną leku jest terbinafiny chlorowodrek. 1 g kremu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: sodu wodorotlenek, alkohol benzylowy, alkohol cetylostearylowy, alkohol cetylowy, cetylu palmitynian, izopropylu
mirystynian, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, woda oczyszczona.

WSKAZANIA
Terbiderm jest lekiem przeciwgrzybiczym do stosowania miejscowego w leczeniu następujących zakażeń grzybiczych:
grzybica stóp,
grzybica podeszwowa stóp (grzybica mokasynowa),
grzybica fałdów skórnych i skóry gładkiej,
łupież pstry,
drożdżyca skóry.

DZIAŁANIE
Lek Terbiderm to krem do stosowania na skórę, zawierający substancję czynną – terbinafiny chlorowodorek. Lek ten ma właściwości
przeciwgrzybicze, działa na różnorodne gatunki grzybów wywołujących choroby skóry. Terbinafina zawarta w leku Terbiderm działa
grzybobójczo (powoduje śmierć komórek grzybów) na dermatofity i pleśnie. Na drożdżaki w zależności od gatunku działa grzybobójczo
lub grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów).

DAWKOWANIE
Lek Terbiderm jest przeznaczony do stosowania na skórę tylko u osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.

Sposób stosowania:
otworzyć hermetycznie zamkniętą tubę,
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umyć i osuszyć ręce i chorobowo zmienione miejsca na skórze,
niewielką ilość kremu nanieść na zmienione chorobowo miejsca na skórze, lekko wcierając krem,
po każdorazowym nałożeniu leku należy dokładnie umyć ręce,
w przypadku stosowania leku w fałdach skórnych, miejsca te należy przykryć świeżą i czystą gazą, zwłaszcza używając kremu na noc.
Zaleca się poniższy schemat dawkowania w różnych zakażeniach grzybiczych:

Grzybica stóp (z wyłączeniem podeszwy i bocznych powierzchni stóp): stosować raz na dobę przez 1 tydzień.
Grzybica podeszwowa stóp (grzybica mokasynowa) (obejmująca podeszwy i boczne powierzchnie stóp): stosować przez 2 tygodnie 2
razy na dobę.
Grzybica fałdów skórnych: stosować raz na dobę przez 1 tydzień.
Grzybica skóry gładkiej: stosować raz na dobę przez 1 tydzień.
Drożdżyca skóry: stosować raz na dobę przez 1 tydzień.
Łupież pstry: stosować raz na dobę przez 2 tygodnie.
Lek należy stosować w zalecanych dawkach przez zalecany okres czasu, nawet, jeżeli objawy zakażenia ustępują już po kilku dniach od
zastosowania kremu. Zapobiegnie to wystąpieniu nawrotu choroby, co może mieć miejsce, gdy lek nie będzie stosowany regularnie lub
będzie stosowany przez czas krótszy niż zalecany.

Po zastosowaniu leku Terbiderm poprawa powinna nastąpić w przeciągu kilku dni. Po zakończeniu siedmiodniowej terapii lek nadal
wykazuje działanie grzybobójcze w skórze. W związku z tym nawet po zakończeniu leczenia w dalszym ciągu powinna następować
poprawa.

W razie braku poprawy po 2 tygodniach od rozpoczęcia leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.

PRZECIWWSKAZANIA
Kiedy nie stosować leku Terbiderm
jeśli pacjent ma uczulenie na terbinafinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
u dzieci w wieku poniżej 12 lat
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