Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

TERBINAFINA Ziaja krem 10 mg/g, 15 g
Cena: 10,99 PLN

Opis produktu
TERBINAFINA Ziaja krem 10 mg/g, 15 g
Terbinafina Ziaja to lek w formie kremu przeciwgrzybiczego. Krem zawiera chlorowodorek terbinafiny i po zastosowaniu na skórę działa
miejscowo grzybobójczo wobec dermatofitów oraz pleśni. W przypadku drożdżaków może hamować ich wzrost lub działać
grzybobójczo. Lek można stosuje się w grzybicy skóry, między innymi: stóp, fałdów skórnych, łupieżu pstrym czy drożdżycy. Terbinafina
Ziaja jest przeznaczona dla osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.
Terbinafina Ziaja działa grzybobójczo, czyli powoduje śmierć grzybów, które wywołują zakażenia skóry u ludzi przez np. dermatofity i
pleśnie. W przypadku drożdżaków w zależności od gatunku lek wykazuje efekt grzybobójczy lub hamuje wzrost grzybów (działanie
grzybostatyczne).
Wskazaniami do zastosowania kremu Terbinafina Ziaja jest grzybica: stóp czy podeszwowa stóp, fałdów skórnych oraz skóry gładkiej.
Lek stosuje się też w terapii łupieżu pstrego czy drożdżycy skóry.
Skład:
Substancją czynną leku jest terbinafiny chlorowodorek (Terbinafini hydrochloridum).
1 g kremu Terbinafina Ziaja zawiera:
substancję czynną: terbinafiny chlorowodorek 10 mg,
substancje pomocnicze: izopropylu mirystynian, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, sorbitolu stearynian (typ 50), cetylu palmitynian
(15), polisorbat 60, alkohol benzylowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.
Sposób użycia:
Lek podaje się na skórę, wcześniej umytą i osuszoną. Cienką warstwę kremu należy delikatnie wcierać na chorobowo zmienioną skórę i
na miejsca bezpośrednio ją otaczające. W przypadku aplikacji leku na fałdy skórne (pod piersią, pomiędzy palcami stóp lub dłoni, w
pachwinie lub pod pośladkami) można nałożyć jałową gazę, szczególnie na noc. Po zastosowaniu produktu leczniczego należy umyć
ręce, chyba że to ręce są miejscem leczonym.
Lek należy stosować zgodnie z zalecanym schematem dawkowania, także jeśli po kilku dniach objawy ustąpiły. Ma to na zapobiec
nawrotowi grzybicy. W trakcie leczenia należy zakażoną skórę regularnie myć, nie należy jej trzeć ani drapać, aby nie rozprzestrzeniać
choroby.
Przeciwwskazania:
Leku Terbinafina Ziaja nie należy stosować u osób z uczuleniem na terbinafiny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku.
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Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób): łuszczenie skóry, świąd.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób): zmiany skórne, strupy, zaburzenia skóry,
zaburzenia pigmentacji, rumień, uczucie pieczenia skóry, ból, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania.
Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób): podrażnienie oczu, suchość skóry, kontaktowe
zapalenie skóry, wyprysk, nasilenie objawów choroby.
Częstość nieznana ( nie może być określona na podstawie dostępnych danych): nadwrażliwość, wysypka.
W miejscu zastosowania leku mogą wystąpić objawy, takie jak: świąd, łuszczenie skóry, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu
podania, zaburzenia pigmentacji, uczucie pieczenia skóry, rumień, powstawanie strupów itp. Nie należy jednak mylić ich z reakcjami
alergicznymi (uczuleniowymi), takimi jak na przykład wysypka. Jeśli wystąpią reakcje uczuleniowe, należy przerwać leczenie i
skontaktować się z lekarzem.
W razie przypadkowego kontaktu z oczami, lek może powodować podrażnienia oczu.
Ostrzeżenia i środki ostrożności:
W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami, należy je przemyć bieżącą wodą.
Lek Terbinafina Ziaja zawiera alkohol cetylowy i alkohol stearylowy, które mogą powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe
zapalenie skóry).
Ciąża i karmienie piersią:
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.
W okresie ciąży kremu Terbinafina Ziaja można stosować wyłącznie na polecenie lekarza.
W czasie karmienia piersią nie należy stosować leku Terbinafina Ziaja.
Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:
Nie zaleca się stosowania leku Terbinafina Ziaja u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
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