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Terbiderm krem 0,01 g/g 15 g
 

Cena: 25,91 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Kraj produkcji Węgry

Opakowanie 15 g (tuba)

Postać krem

Producent/
Dystrybutor

GEDEON RICHTER PLC.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Terbinafinum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład ( 1gram): 10 mg chlorowodorku terbinafiny oraz substancje pomocnicze: wodorotlenek sodu, alkohol benzylowy, stearynian
sorbitanu, palmitynian cetylu, alkohol cetylowy, alkohol cetylostearylowy, Polisorbat 60, mirystynian izopropylu, woda oczyszczona.  
Wskazania Zakażenia grzybicze skóry (grzybica stóp, grzybica skóry gładkiej, fałdów skórnych tułowia i pachwin) łupież pstry.   
Działanie Substancja czynna leku – terbinafina – ma działanie grzybobójcze na dermatofity, pleśnie i niektóre grzyby dimorficzne. Ma
także zależnie od gatunku, działanie grzybobójcze lub grzybostatyczne na drożdżaki.Grzybica międzypalcowa stóp, zwana inaczej stopą
atlety, może występować zarówno na jednej, jak i na obu stopach. Najczęściej rozpoczyna się pomiędzy V i IV oraz III i IV palcem, może
również występować na wewnętrznej powierzchni stopy tzw. podbiciu. Skóra pęka, łuszczy się, jest zaczerwieniona, czasem swędzi.
Dolegliwość tę powinno się leczyć jak najszybciej po zauważeniu pierwszych objawów.  Dawkowanie Wyłącznie do stosowania na
skórę.Lek należy stosować raz lub dwa razy na dobę. Przed nałożeniem leku, skórę ze zmianami chorobowymi należy najpierw dokładnie
oczyścić i wysuszyć. Następnie na obszar zmian chorobowych oraz wokół nich, należy nałożyć cienką warstwę leku i delikatnie wcierać
go w skórę.  Przeciwwskazania Nie stosować leku jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którykolwiek składnik leku.  Działania
niepożądane Sporadycznie w miejscu zastosowania leku może wystąpić lekkie zaczerwienienie, pieczenie, świąd. Tych objawów nie
należy mylić z reakcjami uczulenia (wystąpienie obrzęku, bólu, wysypki w miejscu stosowania), które rzadko, lecz jeśli wystąpią- należy
zaprzestać stosowania leku.  Uwagi Ciąża:W okresie ciąży lek można stosować tylko po uprzedniej konsultacji z lekarzem, gdy w opini
lekarza potencjalne korzyści przewyższają ryzyko.Karmienie piersią:Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, gdyż
terbinafina przenika do mleka matki.  Informacja Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania ,bądż skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą ,gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  
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