KT]LLAIIMA TALiMATI

TERItdItt S Krem 7ol
Cilt tlzerine uygulamr.
Etkin nodde: Her bir gram kremde l0 mg terbinafin hidrokloriir (8.8 mg terbinafin baza
egdefer) igerir.

Yardnw noddeler: Sodyum hidroksit, benzil alkol, sorbitan monostearat, setil palmitat, setil
alkol, stearil alkol, polisorbat 60, izopropil miristat ve saf su.
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Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLANMA TALIMATIITII dihkatlice
okuyunuzr gfinkfi sizin igin Dnemli bitgiler igemektedin

o Bu htllanma tolimatmt saklayma. Dalw sonra telvar ohtmaya ihtiyag dryabilirsiniz.
o EPer ilave sorulartnrz olursa, liltfen dofuorurutzaveya eczacmtza daruSmtz.
o Bu ilag HSisel olarak sizin igin regete edilmistir, baskalarma vermeyiniz.
o Bu ilacm kullarum srastnda, dohora veya hastaneye gitti$inizde dofuorurutza bu
ilaq hilandt$trun s ayleyiniz.
o Bu talimatta yaztlanlara 6ynen uyuruE. Ilaq hakhnda size anerilen dozun drymda
yilhsehveya dfrSfrh doz hilonmcymrz

U

Bu kullanma talimatrnda:
1. fiERMINAS nedirve ne i+in hullanthr?
2. TERMINUS'a kullonnadan 6nce dikkat edilmesi gerehenler
3. TERMINUS nasil kullaniltr?
1. Olostyan etkiler nelerdh?
5. IERM1NAS'ut sakhnmost

Baghklanyer almaktadm
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1.

TERIldlruS nedirve ne igin kullanrhr?
TERMINUS kremin etkin maddesi terbinafin hidrokloriirdiir. TERMINUS Ikem, mantar
hastalrklanna kaqr etkili bir ilagtrr. TERMINUS Krem deri sorunlanna yol agan bazr
mantarlan Oldiirerek yadaiiremelerini durdurarak etkili olan bir ilaqtrr.

TERMINUS Krem atlet ayag hastah[r (Tinea pedis), kasrk kaqrntrsr (Tinea kruris),
sagknan (Tinea korporis), isilik (Kandidiasis) ve Pityriazis versicolor gibi mantar
eirfeksiyonlaruun tedavisinde kullarulr.
2.

U

TERIldlruS'u kullanmadan 6nce dihkat edilmesi gerekenler
TERMTNUS'u aga$daki dummlarda KULLANMAYINIZ
E[er;
o Terbinafine ya da TERMiNUS'un di[er bileqenlerine kargr aqrn duyarhh[rnrz (alerjiniz)
varsa kullanmayrnrz.

TERMINUS'u agafrdaki durumlarda DiKKATLI

fuf,f,aXlNlz

EEer;

o TERMINUS Krem yalruz*aharici kullamm igindir.
o TERMh.IUS Kremi yiiziiniize uygulamayrruz.
o TERMINUS gozleri tatuig edebilir. Krem yanhghkla gOziiniize geldili takdirde, kremi
siliniz ve gOziiniizii akan suyla iyice yrkayrruz ve herhangi bir belirtinin stirmesi
durumunda doktorunuza danrguuz.

e
o

Kremi uyguladrlrtan sonra ellerinizi yrkayrmz

TERMINUS Krem lokal deri reaksiyonlanna yol aqabilecek setil alkol ve stearil alkol
igermektedir.
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o Mantar ve rnaya enfeksiyonlan

diper kiqilere gegebilece[i igin, kendinize ait havlu ve
giysiler kullanmaya dikkat ediniz ve bunlan bagkalanyla paylagmayrnrz. Yeniden
enfeksiyon olugumuna kargr kendinizi korumak igin, havlu ve giysilerinizin srkga
yrkanmasr gereklidir.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir dOnemde datri olsa sizin igin gegerliyse liitfen
diktoruntrza danr grmz.

TERMINUS'un yiyecekve igecek ile kullamlmasr
TERMINUS'un kullanrm y6ntemi agrsmdan besinlerle birlikte

ya da ag

karnrna

almmasrnda sakrnca yoktur.

Hamilelik
ilact htllawnadan dnce dohorurutza veyo eczacmtza

daru.1truz.
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E[er hamileyseniz ya da hamile olabilece[inizi diigtiniiyorsantz, TERMiNUS tedavisine
baqlamadan 6nce doktorunuza damgrmz. TERMINUS Krem, kesinlikle gerekli olmadr[r
stirece hamilelik srasmda kullanrlmamahdrr.

Tedwiniz srasmda lwmile oldupunuzufark ederseniz hemen dofuorurutza veya eczacrnaa
daruSma.

Emzime
Ilaa htllanmadan ance dofuorunttzaveya eczacmtza daruyruz.
TERMI{US kullamyorsamz bebe[ini n en:zirneyrnrz.
Gd[tisler de da]ril olmak tlzere, bebeklerin tedavinin uyguland{r b6lgelerle

temasmr

engelleyiniz.
Arag ve makine kullanrmr
TERMINUS Kremin deriye uygulanmasr

U

ara.g ve

makine kullanma yetene[inizi etkilemez.

TERMINUS'un igeri$nde bulunan bazr yardmcr maddeler hakkrnda 6nemli bilgiler
TERIvIINUS, setil alkol ve stearil alkol adr verilen maddeleri igerir. Bu maddeler, lokal
deri reaksiyonlanna (Ome[in, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

Di[er ilaglar ile birlikte kullanrmr
TERMhIUS Krem ile tedavi edilen b0lgelere di[er trbbi iirtinleri uygulamayrmz.
EPer regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilact gu anda htllaruyorsantz veya son
zamanlardo htllan&ru2 ise liltfen doldorurutza vgn eczactruzo bunlw hakhnda bilgi
veriniz.
3.

t/

TERMiITS

nasrl kullanrlrr?

Uygun kullanrm ve doz,/uygulama s*h$ igin talimatlar:
TERMINUS Krem'i enfeksiyonlu deri bdlgelerine aga[rda belirtildipi gibi uygulayrmz:
o Atlet aya$ (Tinea pedis): Bir hafta boyunca giinde bir kere.
o Kasrk kagrntrsr (Tinea kruris) ve saqkrran (Tinea korporis): Bir hafta boyunca giinde bir
kere.

.
o

Isilik @eri kandidiyazisi): Bir hafta boyunca giinde bir ya da iki kere.
Samyeli (Pitiryazis versikolor): iti trafta boyunca gtinde bir ya da iki kere.

Enfeksiyon birkag giin sonunda diizelme g6sterse de, kremi Onerilen tedavi siiresi boyunca
kullanmaya devam ediniz. Krem diizenli sttriilmedi[i ya da erken kesildi[i takdirde,
enfeksiyon yeniden ortaya gkabilir.
Derinizdeki dunrm TERMINUS Krem ile tedaviye bagladrktan birkag giirn sonra
iyilegmeye baglamahdrr. Fakat enfeksiyon gegtikten sonra hasarh derinin tamamen
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iyilegmesi daha uzun stlrecektir. TERMINUS Krem'in etkileri tedavi dOneminin
bitiminden sonra bile devam edecek ve derinizdeki iyilegme stirecektir.
Tedavinin baglanmasrndan itibaren 2 hafta igerisinde herhangi bir iyilegme belirtisi
gOzlemlemedi[iniz takdirde, doktorunuza ya da ecz*rcrrrr?a damgmrz.
Uygulama yolu ve metodu:
Kremi aqaprdaki gekilde uygulayrmz:

o Etkilenmig deriyi ve efiafindaki alam (alanlan) temideyiniz ve ellerinizi yrkayrmz.
o Tiipit ilk kullandr[rnrzda, miihiirlti olacaktr. Kapa[rn tistiindeki sivri ucu kullanarak
mUhrti deliniz.
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o Panna$fizaazbir miktar krem ukrmz.
o Ttiptn kapa[rru kapatrruz.
o Etkilenmig deriye ve do[rudan etafinr saran btilgeye ince bir tabaka kremi stiriiniiz.
o Yava$ga ovarak kremi yediriniz'
o Ellerinizi yrkayrmz, aksi takdirde enfeksiyonu kendi derinizin diler b6lgelerine ya da
di[er kigilere yayabilirsiniz.
E[er etkilenmig deri el ya da ayak parmaklanruzrn ya da kaba etlerinizin arasrnda" g6gus
ya da koltuk altrnda ya da kasrk b0lgesinde ise, kremi stirdii}ten sonra b0lgeyi gazh&zile
kapatabilirsiniz. Bu Ozellikle yatarken Onerilmektedir. E[er gazh &z kullamyorsaruz,
l<remi her siirdtl[ilntizde yeni, temiz bir bez kullanrnrz.
Tedavinin baganh olmasrru sa$lamak igin, etkilenmig deri b0lgesini diizenli olarak
yrkamak suretiyle temiz tutunuz. Hafifge dokunarak ve ovalamaksrzrn derinizi kurutunuz.
Kagrnsa bile ilgili bOlgeyi kagrmayrmz gtlnkU bu deriye daha fazla hasar verebilir ve
iyilegme siirecini yavaglatabilir ya da enfeksiyonu yayabilir.

U

De[igikyag gmplan:
Qocuklarda kullanrm:
-'IERMINUS Krem'in
Qocuklarda kullanrmrnrn gtlvenilirli[i kesin olarak kanrtlanmamr$tr.
16 yagrn altrndaki gocuklarda kullamlmast dnerilmez.
Yaghlarda kullanrm:
TERMINUS Ikem 65 yal iizeri hastalar tarafindan da kullamlabilir.
Ozel krrttanrm durumlan:

B0brek /IGraci[er yetmezli$:
Btibrek ve karaciper yetnezli$ olan hastalarda doz ayarlanmasr

ile ilgili

veri

bulunmamaktadrr.

Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmaftkga, bu talimatlan takip ediniz.
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Doktonuruz TERIVIfNUS ile tedavinizin ne kadar siirece$ni size bildirecektir. Tedaviyi
erken kesmeyiniz, gtinko TERMINUS tedavisini dtrdurmak hastah[rnrzrn datra kotliye
gimesine neden olabilir.
ESer TEfuMNLIS'un etdsinin gok g*glti veya zaytf olduPuna dair bir izleniminiz var ise
doborunuz vq)o eczacmtz ile konuSurun.

Kullanmanu gerekenden daha fazla TERMiXUS kullandrysanrz:
Y.azayla derinize size sOylenenden daha fazla krem siirdiiyseniz bunu silmeniz yeterlidir.
Bu size zarar venneyecektir.
Siz ya da baqka biri, 0zellikle de bir gocuk yanhghkla yilksek miktarda TERMINUS Ikem
yutarsa, hemen doktorunuza ya
eczzctnva damgrmz. Onlar size yaprlmasr gerekeni
sdyleyecektir.

&

,
U

TERMiNUS'tan htllanmaruz gerekenden fazlasmt htllanmqsaruz bir doWor veya eczoct
ile konuguruz.

TERIIdNUS'u kullanmayr unutunanz:
Bir dozu unuttu$unuz takdirde, fark etti[inizde hemen kremi uygulayrruz ve daha sonra her
zamanki gibi devam ediniz. E[er bir sonraki dozun zrrmarn geldi[inde hatrrlarsanrz, normal
miktan uygulayruzve daha sonra her zamanki gibi devam ediniz.
Ikemi bu kullanma talimatrnda belirtildi[i gibi kullammz. E[er uygulamalan atlarsanz,
enfeksiyon yeniden ortaya qrkabilir.
Unutulan dozlarr dengelemek igin gifr doz uygulamaymrz.

TERMiNUS ile tedavi sonlandrnldfurda olugabilecek etkiler:
TERIVIINUS tedavisini durdurmak hastah[rnrzur datra k6tiiye gitnesine neden olabilir.
Doktorunuz tarafindan belirtilmedikge, tedaviyi kesmeyiniz.

U

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Ttlm ilaglar gibi TERMINUS'un igerifinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan
etkiler olabilir.
TERIvITNUS'un kullanrlmasr sonucunda a$a$da belirtilen yan etkiler ortaya grkabilir:
Yan etkiler agagdaki kategorilerde gOsterildi[i gekilde srralanmrytr:
Qok yaygrn:l0 hastamn en az l'inde g6rtilebilir.
Yaygrn:l0 hastamn birinden az,fakat 100 hastailn birinden fazla gOriilebilir.

Yaygrn olmayan:100 hastamn birinden az,fah,at 1.000 hastamn birinden fazla gdriilebilir.
Seyrek 1.000 hastamn birinden az gdriilebilir.
Qok seyrek:10.000 hastamn birinden az g6riilebilir.
Srklrg bilinmeyen:Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar azhastada gOrtilebilir.

517

Agagdakilerden herhangi birini fark edersenia doktorunuzt sdyleyiniz:

Yaygn:

r
o

Ciltte pullanma veya soyulma (deri eksfoliasyonu)
Ka$rnh (pruriO

Yaygn olmayan:

o
o
o
o
o
o

Deri lezyonu
IGbuklanma
Deri hastaft[r
Derinin renginde de[igiklik (pigmentasyon bozuklulu)
Deride krzankhk (eritem)
Deride yanmahissi

.Agn

U

e
.

Uygulama yerinde

aln

Uygnrlama yerinde

talrig

Seyrek:

o
o
o
o
o

G6zde tahrig

Ciltkurulupu
Deri d0kiintiis[ ve kagrntr (temas dermatiti)
Ka$rntr, krzankhk ve yanma hissiyle birlikte g0riilen deri dOkiintiisii (egzema)
Cildinizindurumuk0tillegebilir.

S*hS bilinmeyen:
Buyan etkiler, pazarlama sonroil deneyime dayanmalaadt ve stHtHart tnevcut veriler
htllarularakhesaplanamamofuadr.
o Ale{ik reaksiyon (ayn duyarlilft)

r\./

o

Deri d0klintiisii

Btmlar TERMINUS'un hafif yan etkileridir.

Eper bu htllanma talimatmda bahsi ge7meyen herlwngi bir yan etki ile karylastrsantz
dofuorurutzu v eya e czoctruzt b ilgil endiriniz.
5.

TERMiNUS'un saklanmast

TERMNUS'u gocuHarm gdremeyece$i, erisemeyece{i yerlerde

ve ambalaimda

saHaynu.
2soC'nin alundaki oda srcakhglnda saklayrmz.
Tiip0 srkrca kapah tutunuz.
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Son lmllanma

tarihiyle uyumlu olarak kullanrntz.

Ambalojdaki son htllanma tarihinden sonra TERMNUS'u htllanmayna.

Eger ttrlinde velveya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz

TERMINUS'u

kullanmayrmz.

Ruhsat Sahibi:
Recordati llag San. ve Tic. A.$.
Dogan Arash Cad. No: 219 34510 Esenyurt / ISTAI.IBUL

Oraici:
Recordati ltag San. ve Tic. A.$.

.
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Do[an Arash Cad. No: 219 34510 Esenyurt / ISTA]IBUL

Bukullanmatalimott

_tarihinde onoylanmqtr.

U
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