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TERSILAT 10 mg/g aerozol na skórę 30 ml
 

Cena: 14,75 PLN

Opis słownikowy

Producent SUN-FARM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

TERSILAT 10 mg/g aerozol na skórę 30 ml

Tersilat to lek przeciwgrzybiczy do stosowania na skórę zawierający jako substancję czynną terbinafiny chlorowodorek. Lek działa na
różne gatunki grzybów wywołujących choroby skóry.

 

Skład

Substancją czynną leku jest terbinafiny chlorowodorek. 1 g leku zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku.Pozostałe składniki to: etanol,
glikol propylenowy, makrogolu eter cetostearylowy, woda oczyszczona.

 

Sposób użycia

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza.O ile lekarz nie zaleci
inaczej, Tersilat należy stosować na chorobowo zmienione miejsca w sposób podany poniżej.

Dorośli:

grzybica stóp - raz na dobę przez 1 tydzień,
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grzybica fałdów skórnych - raz na dobę przez 1 tydzień,

grzybica skóry gładkiej - raz na dobę przez 1 tydzień,

łupież pstry - dwa razy na dobę przez 1 tydzień.

Lek należy stosować w zalecanych dawkach przez zalecany okres, nawet jeżeli objawy zakażenia ustępują już po kilku dniach od
zastosowania leku.Zapobiegnie to wystąpieniu nawrotu choroby, co może mieć miejsce, gdy lek nie będzie stosowany regularnie lub
będzie stosowany przez czas krótszy niż zalecany.

Należy postępować dokładnie według poniższej instrukcji:

Umyć i osuszyć ręce oraz chorobowo zmienione miejsca na skórze i miejsca je otaczające.

Rozpylić aerozol na zmienione chorobowo miejsca na skórze i ich okolice, tak aby pokryć je w całości cienką warstwą leku.

Po każdym zastosowaniu leku należy wytrzeć nadmiar roztworu pozostającego na otworze wylotowym butelki czystą, suchą ściereczką.

Po zastosowaniu aerozolu należy umyć ręce.

Podczas leczenia zmienioną chorobowo skórę należy:

utrzymywać w czystości poprzez regularne mycie,

wycierać delikatnie, nie trzeć,

unikać drapania miejsc leczonych, gdyż może spowodować to spowolnienie procesu leczenia lub rozprzestrzenienie się zakażenia.

Podstawą profilaktyki chorób grzybiczych skóry jest stosowanie własnego ręcznika, ubrań osobistych oraz częste mycie.

 

Właściwości

Terbinafina zawarta w leku działa grzybobójczo (powoduje śmierć komórek grzybów) na dermatofity i pleśnie. Na drożdżaki w
zależności od gatunku działa grzybobójczo lub grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów).

 

Wskazania

Tersilat jest wskazany w miejscowym leczeniu:

grzybicy stóp,

grzybicy fałdów skórnych,

grzybicy skóry gładkiej,

łupieżu pstrego.

 

Ważne

Przeciwwskazania

Nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
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Nie stosować u dzieci.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Może wystąpić zaczerwienienie skóry, świąd, pieczenie, objawy podrażnienia skóry w miejscach pokrytych roztworem. Objawów tych nie
należy jednak mylić z reakcjami alergicznymi, takimi jak: świąd,: wysypka, pęcherzyki i pokrzywka, które wprawdzie pojawiają się rzadko,
jeśli jednak wystąpią, należy przerwać stosowanie.Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W okresie ciąży lub karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki - 6 miesięcy.
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