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Terbinafina 10mg/g, krem, 15g
 

cena: 9,84 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 15 g

Postać krem

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek Ziaja Terbinafina w postaci kremu zawiera substancj? czynn? terbinafiny chlorowodorek. Wykazuje
miejscowe dzia?anie przeciwgrzybicze i jest przeznaczony do stosowania na skór?. Dzia?a grzybobójczo na
grzyby wywo?uj?ce zaka?enia skóry u ludzi, jak dermatofity i ple?nie.

Wskazania
Ziaja Terbinafina stosuje si? przy:
zaka?eniach grzybiczych skóry (np. grzybica stóp, grzybica podeszwowa stóp, grzybica fa?dów skórnych,
grzybica skóry g?adkiej) wywo?anych przez dermatofity Trichophyton, Microsporum canis i Epidermophyton
floccosum.
zaka?eniach dro?d?akowych skóry wywo?anych przez rodzaj Candida (np. C. albicans).
?upie?u pstrym wywo?anym przez Pityrosporum orbiculare (Malassezia farfur).

Stosowanie
 Przed zastosowaniem leku nale?y starannie umy? i osuszy? powierzchni? skóry. Nak?ada? cienk? warstw?
kremu na zmienion? chorobowo skór? i na miejsca bezpo?rednio j? otaczaj?ce, delikatnie wcieraj?c. Je?li
chorobowo zmienione miejsca znajduj? si? w fa?dzie skórnym (pod piersi?, pomi?dzy palcami stóp lub d?oni,
w pachwinie lub pod po?ladkami) na skór? mo?na na?o?y? ja?ow? gaz?, szczególnie na noc.
Po zastosowaniu produktu leczniczego nale?y umy? r?ce, chyba ?e to r?ce s? miejscem leczonym.
Stosowanie u doros?ych i dzieci w wieku powy?ej 12 lat:
Grzybica stóp - raz na dob? przez 1 tydzie?.
Grzybica podeszwowa stóp - 2 razy na dob? przez 2 tygodnie.
Grzybica fa?dów skórnych - raz na dob? przez 1 tydzie?.
Grzybica skóry g?adkiej - raz na dob? przez 1 tydzie?.
Dro?d?yca skóry - raz na dob? przez 1 tydzie?.
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?upie? pstry - raz na dob? przez 2 tygodnie.

Nawet je?eli objawy zaka?enia ust?puj? ju? po kilku dniach od zastosowania leku, leczenie nale?y
kontynuowa?. Zapobiegnie to nawrotowi choroby, co mo?e mie? miejsce, gdy lek nie b?dzie stosowany
regularnie lub b?dzie stosowany przez czas krótszy ni? zalecany.

Sk?ad
 1g kremu zawiera substancj? czynn?: terbinafiny chlorowodorek 10mg
Substancje pomocnicze: izopropylu mirystynian, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, sorbitolu stearynian (typ
50), cetylu palmitynian (15), polisorbat 60, alkohol benzylowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? Ziaja Terbinafina w przypadku nadwra?liwo?ci na substancj? czynn? - terbinafiny
chlorowodorek lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz?.
Unika? kontaktu z oczami.

Podmiot odpowiedzialny
 Ziaja Ltd Zak?ad Produkcji Leków sp. z o.o.,
ul. Jesienna 9,
80-298 Gda?sk

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

