
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

TERSILAT 10 mg/g krem 30 g
 

Cena: 10,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g/g

Opakowanie 30 g

Postać krem

Producent SUN-FARM SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Terbinafinum

Opis produktu
 

WskazaniaTERSILAT 10 mg/g krem 30 gTersilat jest wskazany w miejscowym leczeniu:grzybicy stóp,grzybicy fałdów skórnych,grzybicy
skóry gładkiej,łupieżu pstrego.Grzybica stóp - występuje na jednej lub dwóch stopach, najczęściej pomiędzy palcami. Pojawia się także
na podeszwie lub bocznych stronach stóp. Zmiany grzybicze między palcami cechuje maceracja, złuszczanie, mogą mieć także
charakter pęcherzykowy. Do nagłych zaostrzeń z wysiewem licznych pęcherzyków i pęcherzy dochodzi przeważnie podczas upałów.
Swędzenie, ból, stan zapalny, wysiew pęcherzyków mogą mieć charakter łagodny lub nasilony. W przypadku długo utrzymującej się
grzybicy stóp może dochodzić do zakażenia paznokci (grzybica na powierzchni lub pod płytkąpaznokciową). Paznokcie stają się
pogrubiałe, matowe, pod wolnym ich brzegiem dochodzi do nagromadzenia mas rogowych. Następuje rozwarstwienie płytki
paznokciowej, paznokieć może zostać zniszczony. W przypadku pojawienia się opisanych powyżej zmian w obrębie paznokci, należy
zwrócić się po poradę do lekarza, gdyż Tersilat nie jest skuteczny w leczeniu grzybicy paznokci. Konieczne jest wówczas przyjmowanie
leków wydawanych z apteki na podstawie recepty lekarskiej.Grzybica fałdów skórnych – może pojawiać się na tych obszarach skóry,
które są pofałdowane i wilgotne, to jest:w pachwinach,na wewnętrznej powierzchni ud (zmiany obustronne, ale także często bardziej
nasilone po jednej stronie; zmiany te mogą rozprzestrzeniać się do pośladków lub ku górze brzucha),pod piersiami,w obrębie
pach.Pojawiające się w tych miejscach na skórze zmiany grzybicze powodują zaczerwienienie, świąd i łuszczenie naskórka.Grzybica
skóry gładkiej – może występować na całym ciele, najczęściej spotykana jest na nieowłosionej skórze głowy, szyi, twarzy, oraz
ramionach. Charakterystyczne są obrączkowate ogniska o zabarwieniu różowym do czerwonego. Pokryte są one grudkami i łuskami,
szerzą się one obwodowo i wykazują skłonność do ustępowania w części środkowej.Łupież pstry – występuje na skórze w postaci
łuszczących się, plackowatych ognisk. Zmiany te mogą uwidaczniać się wyłącznie latem, ponieważ ogniska grzybicy nie brązowieją pod
wpływem opalania się, uwidaczniają się jako różnej wielkości plamy słoneczne. Łupież pstry pojawia się głównie na tułowiu, szyi,
ramionach zwłaszcza podczas upałów, przy wzmożonej potliwości skóry.DziałanieTERSILAT - terbinafiny chlorowodorek. Lek działa na
różne gatunki grzybów wywołujących choroby skóry.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)Sposób użycia

Ten lek nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak opisano w ulotce dla
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pacjenta lub wed?ug zalece?lekarza lub farmaceuty. W razie w?tpliwo?ci
nale?y zwróci? si? do lekarza lub farmaceuty.Tuba jest zamkni?ta szczelnie
przy pomocy aluminiowego zamkni?cia. Zamkni?cie mo?e zosta?przerwane
przez lekkie naci?ni?cie odwrócon? zakr?tk?.Do stosowania tylko na
skór?.Zanim zastosuje si? krem nale?y dok?adnie umy? i osuszy?
skór?.Nale?y nanie?? cienk? warstw? kremu na zaka?one miejsca na
skórze i nieco wokó? nich. Rozetrze?delikatnie krem. Je?eli krem nie jest
przeznaczony do leczenia r?k, po na?o?eniu kremu nale?ydok?adnie umy?
r?ce.

Czas trwania leczenia i cz?sto?? stosowania

Doro?li i dzieci powy?ej 12 lat:

Grzybica stóp:Raz dziennie przez tydzień Grzybica wywołana przez dermatofity (grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej):Raz
dziennie przez tydzień Grzybicze zakażenia skóry (kandydoza skórna):Raz dziennie przez 1-2 tygodnie Łupież pstry:Jeden do dwóch razy
dziennie przez 2 tygodnie 

Na ogó? poprawa objawów jest widoczna w ci?gu kilku dni. Nieregularne
stosowanie lubprzedwczesne przerwanie leczenia zwi?ksza
prawdopodobie?stwo nawrotu objawów. Je?eli poprawaobjawów nie nast?pi
po dwóch tygodniach leczenia, nale?y skonsultowa? si? z lekarzem
lubfarmaceut?.Pacjenci w podesz?ym wiekuBrak danych ?wiadcz?cych o
konieczno?ci zmiany dawkowania u pacjentów w podesz?ym wieku
lubmo?liwo?ci wyst?pienia innych dzia?a? niepo??danych ni? obserwowane
u m?odszych pacjentów.Stosowanie u dzieciZe wzgl?du na ograniczon?
ilo?? dost?pnych informacji dotycz?cych stosowania kremu Tersilat udzieci
poni?ej 12 lat, nie jest zalecane stosowanie tego leku w tej grupie wiekowej.

Zastosowanie wi?kszej ni? zalecana dawki leku TersilatNie s? znane
przypadki przedawkowania leku Tersilat podczas stosowania
zewn?trznego.W przypadku wszelkich w?tpliwo?ci dotycz?cych stosowania
nale?y skontaktowa? si? z lekarzem lubfarmaceut?.
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W przypadku nieumy?lnego po?kni?cia kremu Tersilat, na przyk?ad przez
dziecko, spodziewanedzia?ania niepo??dane b?d? podobne do tych, które
wyst?puj? po przedawkowaniu terbinafiny wpostaci tabletek (takie objawy
mog? obejmowa? ból g?owy, nudno?ci, zawroty g?owy i ból brzucha).W tym
przypadku nale?y skontaktowa? si? z lekarzem lub uda? si? do szpitalnej
izby przyj??.

W razie przypadkowego kontaktu kremu z oczami, nale?y przemy? je
dok?adnie czyst?, bie??c? wod?.

Pomini?cie zastosowania leku TersilatNale?y kontynuowa? leczenie. Nie
nale?y stosowa? dodatkowych aplikacji kremu lub wi?kszychilo?ci kremu ni?
zazwyczaj.

Przerwanie stosowania leku TersilatJe?eli nast?pi przerwanie stosowania
kremu Tersilat przed zako?czeniem okresu leczenia, mog?powróci?
pocz?tkowe objawy.

W razie jakichkolwiek dalszych w?tpliwo?ci zwi?zanych ze stosowaniem
leku nale?y zwróci? si? dolekarza lub farmaceuty.

WażneKiedy nie stosować leku Tersilatjeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6).Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o występowaniu nadwrażliwości na te substancje, gdyżw
takim przypadku nie należy stosować leku Tersilat.Ostrzeżenia i środki ostrożnościLek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na
skórę.Należy unikać kontaktu leku z twarzą i oczami, a także uszkodzoną skórą, ponieważ zawarty w lekualkohol może powodować
podrażnienia. Jeżeli przypadkowo lek dostanie się do oczu, należy jeprzemyć bieżącą wodą.Nie należy wdychać leku. Jeśli po
przypadkowej inhalacji lekiem wystąpią jakiekolwiek niepokojąceobjawy, należy skontaktować się z lekarzem.Tersilat a inne lekiNależy
powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które
pacjent planuje stosować.Nie stosować innych leków czy innych sposobów leczenia na zmienione chorobowo miejsca na skórze (w tym
leków dostępnych bez recepty) podczas leczenia lekiem Tersilat.Dzieci i młodzieżLeku nie należy stosować u dzieci.Ciąża i karmienie
piersiąJeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje miećdziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.W okresie ciąży lek można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.Nie należy
stosować leku Tersilat w czasie karmienia piersią, gdyż terbinafina przenika do mleka ludzkiego.Niemowlęta i małe dzieci nie powinny
mieć dostępu do skóry leczonej tym lekiem, w tym skóry piersi.Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszynLek nie ma wpływu na
zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.Tersilat zawiera glikol propylenowyGlikol propylenowy może powodować
podrażnienie skóry.SkładSubstancją czynną leku jest terbinafiny chlorowodorek.1 g kremu zawiera 10 mg terbinafiny
chlorowodorku.Ponadto lek zawiera:wodę oczyszczoną, alkohol cetostearylowy, izopropylu mirystynian, cetylu palmitynian,
sorbitanustearynian, alkohol benzylowy, polisorbat 60, sodu wodorotlenek.
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