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Terbinafina Ziaja krem 0,01 g/g 15 g
 

Cena: 12,31 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 g

Postać krem

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Jeden gram kremu zawiera: substancję czynną: terbinafiny chlorowodorek – 10mg oraz substancje pomocnicze: izopropylu mirystynian,
alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, sorbitolu stearynian (typ 50), cetylu palmitynian (15), polisorbat 60, alkohol benzylowy, sodu
wodorotlenek, woda oczyszczona.

Działanie:
Przeciwgrzybiczy Krem Ziaja Terbinafina przeznaczony do miejscowego aplikowania na skórę zawiera jako substancję czynną
chlorowodorek terbinafiny. Działa on grzybobójczo na dermatofity i pleśnie, a także grzybobójczo lub grzybostatycznie na drożdżaki (w
zależności od gatunku).

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Ziaja Terbinafina wskazany do stosowania w przypadku zakażeń grzybiczych skóry (m.in. grzybica stóp, grzybica
podeszwowa stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej), które wywołane są przez Trichophyton (np. T. rubrum, T.
mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis i Epidermophyton floccosum; zakażeń drożdżakowych skóry, które
wywołane są przez drożdżaki z rodzaju Candida (np. C. albicans); łupieżu pstrego, który wywołany jest przez Pityrosporum orbiculare
(Malassezia farfur).

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Stosowanie u kobiet w okresie ciąży i laktacji
należy skonsultować z lekarzem. Należy unikać kontaktu z oczami.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

Działania niepożądane:
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Podczas stosowania kremu mogą wystąpić objawy niepożądane: (rzadko) zaczerwienienie skóry, świąd, uczucie pieczenia lub kłucia w
miejscu aplikacji. Objawy te rzadko wymagają przerwania leczenia. Nie należy ich jednak mylić z reakcjami alergicznymi
(uczuleniowymi), takimi jak: świąd, wysypka, zapalenie pęcherzykowe i pokrzywka.

Dawkowanie:
Aplikować na umytej i osuszonej skórze. Nakładać w miejscach zmienionych chorobowo i na skórze bezpośrednio je otaczającej,
równomiernie rozprowadzając cienką warstwę kremu. Preparat delikatnie wcierać. Stosując krem w fałdzie skórnym, zaleca się nakładać
w miejscu aplikacji jałową gazę (zwłaszcza na noc). Po aplikacji dokładnie umyć ręce. Preparat należy stosować zgodnie ze schematem
dawkowania: grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej, drożdżyca skóry – raz na dobę przez okres jednego
tygodnia; grzybica podeszwowa stóp – dwa razy na dobę przez okres dwóch tygodni; łupież pstry – raz na dobę przez okres dwóch
tygodni.
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