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ZIAJA TERBINAFINA grzybica stóp skóry lamisilatt 15 g
 

cena: 10,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 10 mg/g

Opakowanie 15 gram

Postać Krem

Producent Ziaja

Rejestracja lek

Substancja
czynna

terbinafinum

Zastosowanie Grzybica

Opis produktu
 

Skład:

Jeden gram kremu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku.

Pozostałe składniki leku to: izopropylu mirystynian, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, sorbitanu stearynian (Typ 50), cetylu
palmitynian (15), polisorbat 60, alkohol benzylowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Zastosowanie:

Lek Terbinafina Ziaja jest kremem, który zawiera substancję czynna terbinafiny chlorowodorek. Lek wykazuje miejscowe działanie
przeciwgrzybicze i jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Terbinafina Ziaja działa grzybobójczo (powoduje śmierć grzybów) na grzyby wywołujące zakażenia skóry u ludzi, jak dermatofity i
pleśnie. Na drożdżaki, w zależności od gatunku, działa grzybobójczo lub grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów).

Wskazania:

grzybica stóp
grzybica podeszwowa stóp
grzybica fałdów skórnych
grzybica skóry gładkiej
łupież pstry
drożdżyca skóry
Dawkowanie:
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 Przed zastosowaniem leku należy starannie umyć i osuszyć powierzchnię skóry. Nakładać cienką warstwę kremu na zmienioną
chorobowo skórę i na miejsca bezpośrednio ją otaczające, delikatnie wcierając. Jeśli chorobowo zmienione miejsca znajdują się w
fałdzie skórnym (pod piersią, pomiędzy palcami stóp lub dłoni, w pachwinie lub pod pośladkami) na skórę można nałożyć jałową gazę,
szczególnie na noc.

Po zastosowaniu produktu leczniczego należy umyć ręce, chyba że to ręce są miejscem leczonym.

Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Grzybica stóp - raz na dobę przez 1 tydzień.
Grzybica podeszwowa stóp - 2 razy na dobę przez 2 tygodnie.
Grzybica fałdów skórnych - raz na dobę przez 1 tydzień.
Grzybica skóry gładkiej - raz na dobę przez 1 tydzień.
Drożdżyca skóry - raz na dobę przez 1 tydzień.
Łupież pstry - raz na dobę przez 2 tygodnie.
Lek należy stosować zgodnie z zalecanym schematem dawkowania.

Nawet jeżeli objawy zakażenia ustępują już po kilku dniach od zastosowania leku, leczenie należy kontynuować. Zapobiegnie to
nawrotowi choroby, co może mieć miejsce, gdy lek nie będzie stosowany regularnie lub będzie stosowany przez czas krótszy niż
zalecany.

Podczas leczenia zmienioną chorobową skórę należy:

utrzymywać w czystości poprzez regularne mycie,
wycierać delikatnie, nie trzeć,
unikać drapania miejsc leczonych, gdyż może spowodować to spowolnienie procesu leczenia lub rozprzestrzenianie się zakażenia.
W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami, należy je przemyć bieżącą wodą.

Przeciwwskazania:

Jeśli pacjent ma uczulenie na terbinafiny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, gdyż substancja czynna leku przenika do mleka matki. Niemowlęta i małe dzieci
nie powinny mieć dostępu do skóry leczonej tym lekiem, w tym piersi.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane:

Ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów) występuje zaczerwienienie skóry, świąd, uczucie pieczenia lub kłucia w
miejscach, gdzie zastosowano lek. Objawy te rzadko wymagają przerwania leczenia. Nie należy ich jednak mylić z reakcjami
alergicznymi (uczuleniowymi), takimi jak: świąd, wysypka, zapalenie pęcherzykowe i pokrzywka.

Lek Terbinafina Ziaja zawiera alkohol cetylowy i alkohol stearylowy, dlatego lek może powodować miejscową reakcję skórna (np.
kontaktowe zapalenie skóry).

Uwagi:

W ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się
lekarza lub farmaceuty.
Lek Terbinafina Ziaja jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.
Przechowywać w miejscu niewidocznym - niedostępnym dla dzieci.
Data ważności:

12.2019
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