
KULLANMA TALiMATI

TEKFiN 7o I krem

Cilt iizerine uygulanrr.

Etkin madde: Her bir gram krem l0 mg terbinafin hidrokloriir igerir.

Yardrmct madde(ler): Benzil alkol, sodyum hidroksit, sorbitan monostearat, setil palmitat,

setil alkol, stearil alkol, polisorbat 60, isopropil miristat, deiyonize su

EC_KUI!@4-Ta limafi ndq:

I. TEKF|N nedir ve ne igin kullarulr?

2. TEKFIN 'i kullanmadan dnce dikkat edilmesi gerekenler

3. TEKFiN nasil kullan tr?

4. Olat yan etkiler nelerdir?

5. TEKFiN 'in saklanmasr

Baghklarr yer almaktadlr.

1. TEKFiN nedir ve ne igin kullanrhr?

TEKIiN 'in etkin maddesi terbinafin hidrokloriirdtir. TEKFIN, mantar hastahklanna kargt

etkili bir ilagtrr. TEKIiN deri sorunlarrna yol agan bazr mantarlan <ildiirerek ya da

iiremelerini durdurarak etkili olan bir ilaqhr.

Bu ilacr kullanmaya baqlamadan tince bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice

okuyunuz, giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.

o Bu kullanma talimatmt saklaytntz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.

. EEer ilave sorulanruz olursa, l tfen doktorunuza veya eczacmtza darustruz.

o Bu ilaQ kisisel olarak sizin iqin regete edilmistir, baqkalanna vermeyiniz-

o Bu ilaan kullarumt srasmda, doktora veya hastaneye gittiEinizde dohorunuza bu ilact

ka I I an d t lmtz s dy ley i n iz.

o Bu talimatta yaalanlara aynen uyunuz. ilag hakhnda size iinerilen dozun dqmda yiiksek

veya diiSfik doz kullanmaymtz.
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TEKFiN atlet ayaEr hastahlr (Tinea pedis), kasrk kagrntrsr (Tinea kruris), sagkrran (Tinea

korporis), isilik (Kandidiasis) ve Pityriazis versicolor gibi mantar enfeksiyonlanntn

tedavisinde kullamlrr.

2. TEKFiN 'i kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

TEKFiN'i agafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eler:

o Terbinafine ya da TEKFiN 'in diger bilegenlerine kar$r aqtn duyarhhfrnrz (ale{iniz)

varsa kullanmaymz.

TEKfiN'i agalrdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ

\- E!er:

o TEKIN yalruzca harici kullanrm igindir.

. TEKFiN 'i yiizt.iniize uygulamaytntz.

. TEKFjN giizleri tahriq edebilir. Krem yanhghkla g6ziiniize geldili takdirde, kremi siliniz

ve g6ziiniizii akan suyla iyice yrkaymz ve herhangi bir belirtinin siirmesi durumunda

doktorunuza dant gtntz.

r Kremi uyguladrktan sonra ellerinizi ytkaytnrz.

. TEKFiN lokal deri reaksiyonlanna yol agabilecek setil alkol ve stearil alkol igermektedir.

o Mantar ve maya enfeksiyonlan diger kigilere gegebileceli iqin, kendinize ait havlu ve

giysiler kullanmaya dikkat ediniz ve bunlan bagkalarryla paylagmayrntz. Yeniden

enfeksiyon olugumuna kargr kendinizi korumak igin, havlu ve giysilerinizin slkqa

\' ytkanmast gereklidir.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen

doktonrnuza dant gtntz.

TEKFiN 'in yiyecek ve iqecek ile kullanrlmasr

TEKFIN 'in kullanrm y6ntemi agrsrndan besinlerle birlikte ya da a9 kamtna ahnmasrnda

sakrnca yoktur.

Hamilelik

ilact kullanmadan 6nce doktorunuzo veya eczactntza dantsmrz.
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E[er hamileyseniz ya da hamile olabilecelinizi diiqiiniiyorsanrz, TEK-FiN tedavisine

baqlamadan <ince doktorunuza danrgrnrz. TEKFiN, kesinlikle gerekli olmadrlr siirece

hamilelik strastnda kullantlmamaltdtr.

Tedaviniz strastnda hamile oldu[unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczactnrza

danrymtz.

Emzirme

ilact kullanmadan rince dohorunuza veya eczactnua danrymrz

TEKIiN kullanryorsamz bebelinizi emzirmef niz.

G<iliisler de dahil olmak iizere, bebeklerin tedavinin uygulandrlr b<ilgelerle temasrnr

engelleyiniz.

Arag ve makine kullanlml

TEKFIN 'in deriye uygulanmasr arag ve makine kullanma yetenelinizi etkilemez.

TEKF|N ,in iqerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda 6nemli bilgiler

TEKFiN, setil alkol ve stearil alkol adr verilen maddeleri igerir. Bu maddeler, lokal deri

reaksiyonlanna (dmeEin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr

TEKFiN krem ile tedavi edilen btilgelere difer trbbi iriinleri uygulamayrntz'

E[er regeteli ya da reQetesiz herhangi bir ilao Su anda kullanryorsaruz veya son zamanlarda

v kullandmtz ise l tfen doktorunuza veya eczacmua bu konu hakhnda bilgi veriniz.

3. TEKFiN nasrl kultanrlrr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama srkhlt igin talimatlar:

TEKFiN 'i enfeksiyonlu deri b<ilgelerine aqagrda belirtildi[i gibi uygulayrmz:

. Atlet ayagr (Tinea pedis): Bir hafta boyunca giinde bir kere.

o Kasrk kaqrntrsr (Tinea kruris) ve sagkrran (Tinea korporis): Bir hafta boyunca giinde bir

kere.

o isilik (Deri kandidiyazisi): bir hafta boyunca giinde bir ya da iki kere.

. Samyeli (Pitiryazis versikolor): iki hafta boyunca giinde bir ya da iki kere.
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Enfeksiyon birkag giin sonunda diizelme g6sterse de, kremi rinerilen tedavi siiresi boyunca

kullanmaya devam ediniz. Krem diizenli siiriilmedigi ya da erken kesildili takdirde,

enfeksiyon yeniden ortaya grkabilir.

Derinizdeki durum TEKFIN ile tedaviye bagladrktan birkag giin sonra iyilegmeye

baglamahdrr. Fakat enfeksiyon gegtillen sonra hasarh derinin tamamen iyilegmesi daha uzun

siirecekrir. TEKFiN 'in etkileri tedavi d6neminin bitiminden sonra bile devam edecek ve

derinizdeki iyilegme siirecektir.

Tedavinin baglanmasrndan itibaren 2 hafta igerisinde herhangi bir iyilegme belirtisi

96zlemlemediginiz takdirde, doktorunuza ya da eczaanrza damgtntz.

Uygulama yolu ve metodu:

!- K-remi agagrdaki gekilde uygulayrnrz:

. Etkilenmi$ deriyi ve etrafindaki alanr (alanlan) temizlef niz ve ellerinizi ytkaynrz.

. Tiipii ilk kullandr[rmzda, miihiirlii olacaktrr. Kapalrn iistiindeki sivri ucu kullanarak

miihrii deliniz.

r ParmaErnrza az bir miktar krem stktntz.

. Tiipiin kapaEtnt kapatrnlz'

. Etkilenmig deriye ve dofirudan etrafinr saran b<ilgeye ince bir tabaka kremi stiriiniiz.

. YavasEa ovarak kremi yediriniz.

. Ellerinizi ykayrnrz, aksi takdirde enfeksiyonu kendi derinizin diler b6lgelerine ya da

diler kigilere yayabilirsiniz.

\,' Eler etkilenmiq deri el ya da ayak parmaklanruzm ya da kaba etlerinizin arasmda, giipiis ya

da koltuk altrnda ya da kasrk b<ilgesinde ise, kemi siirdtikten sonra btilgeyi gazh bez lle

kapatabilirsiniz. Bu dzellikle yatarken 6nerilmektedir. Eler gazh bez kullanryorsanz, kremi

her siirdii[iiniizde yeni, temiz bir bez kullantmz.

Tedavinin baganh olmasrm sallamak igin, etkilenmiq deri b<ilgesini diizenli olarak ykamak

suretiyle temiz tuhrnuz. Hafifge dokunarak ve ovalamaksrzrn derinizi kurutunuz. Kagrnsa bile

ilgili b<ilgeyi kagrmayrnrz giinkii bu deriye daha fazla hasar verebilir ve iyilegme siirecini

yavaglatabilir ya da enfeksiyonu yayabilir.
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Defigik ya9 gruplarr:

Qocuklarda kullanrml:

Qocuklarda kullanrmmrn giivenilirlili kesin olarak kanrtlanmamrqtrr. TEKfiN 'in 16 yagrn

alnndaki gocuklarda kullanrlmasr 6nerilmez.

Yaghlarda kullanrmr:

TEKFiN 65 yaq iizeri hastalar tarafindan da kullanrlabilir.

6zel kutlanlm durumlarl:

Biibrek /Karacifier yetmezli[i:

B<ibrek ve karaciler yetmezligi olan hastalarda doz ayarlanmasr ile ilgili veri

bulunmamaktadrr.

Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadrkga, bu talimatlan takip ediniz.

\- Doktorunuz TEK-FIN ile tedavinizin ne kadar strecefiini size bildirecektir. Tedaviyi erken

kesmeyiniz, giinkii TEKFiN tedavisini durdurmak hastahlrnrzrn daha k6tiiye gitmesine neden

olabilir.

Eger TEKFiN 'in etkisinin 7ok giiqlii veya qok zayf oldu[una dair bir izleniminiz var ise

dohorunuz veya eczaanz ile konusunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla TEKFiN kullandlysanrz:

Kazayla derinize size s<iylenenden daha fazla krem siirdiiyseniz bunu silmeniz yeterlidir. Bu

size zarar vermeyecektir.

Siz ya da baqka biri, <izellikle de bir qocuk yanhghkla yiiksek miktarda TEKFiN yutarsa,

hemen doktorunu za ya da eczantza danrqrmz. Onlar size yaprlmasr gerekeni sdyleyecektir.

!- TEKF|N 'den kullanmantz gerekenden fazlasmt kullanmrssaruz bir doktor veya eczact ila

konusunuz-

TEKFiN 'i kullanmayr unutursanrz

Bir dozu unuttuEunuz takdirde, fark ettiginizde hemen kremi uygulaynrz ve daha sonra her

zamanki gibi devam ediniz. Eler bir sonraki dozun zamant geldilinde hatrlarsamz, normal

miktan uygulayntz ve daha sonra her zamanki gibi devam ediniz.

Kremi bu kullanma talimatrnda belirtildili gibi kullanrnrz. Eler uygulamalan atlarsantz,

enfeksiyon yeniden ortaya grkabilir.

Unutulan dozlart dengelemek iqin gift doz almaymtz.
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TEKFiN ile tedavi sonlandrrrldrlrnda olugabilecek etkiler

TEKFiN tedavisini durdurmak hastah!rnrzrn daha kcitiiye gitmesine neden olabilir.

Doktorunuz tarafindan belirtilmedikge, tedavif kesmeyiniz.

4. Olasr yan etkileri nelerdir?

Tiim ilaglar gibi TEIGiN 'in igeriginde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler

olabilir.

TEKFIN 'in kullanllmasr sonucunda apglda belirtilen yan etkiler ortaya gtkabilir:

Yan etkiler agalrdaki kategorilerde g6sterildiEi qekilde srralanmrqtrr:

Qokyaygrn : l0 hastanrn en az I 'inde gdriilebilir.

Yaygrn : l0 hastanrn birinden az, fakat 100 hastanrn birinden fazla gtirtilebilir.

\- Yaygrn olmayan :100 hastanrn birinden az, fakat 1,000 hastanrn birinden fazla

g6rtilebilir.

Seyrek :1,000 hastanrn birinden az g<iriilebilir.

Qok sepek :10,000 hastanrn birinden az g<iriilebilir

Agafrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza stiyleyiniz:

Yaygm:

. Ciltte pullanma veya soyulma (deri eksfoliasyonu)

. Kafrntr (prurit)

Yaygln olmayan:

\,- o Deri lezyonu

o Kabuklanma

. Deri hastahlr

o Derinin renginde defigiklik (pigrnentasyon bozuklufu)

o Deride krzankl* (eritem)

. Deride yanma hissi

. AEn

. Uygulama yerinde alrr

. UygPlama Yerinde tahrig
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Seyrek:

o G<izde tatrig

. Cilt kurulugu

. Deri d6kiintiisii ve kaqrntr (temas dermatiti)

. Ka$rntr, krzankhk ve yanma hissiyle birlikte g6rtilen deri dtiktntiisii (egzema)

. Cildinizindurumukiitiileqebilir.

Srkltft bilinmeyen:

Bu yan etkiler, pazarlama sonrasr deneyime dayanmahadrr ve srkl*lan mevcut veriler

kuI\an arak hesap\anamamaktadr.

. Alerjik reaksiyon (agrn duyarhhk)

\.' . Deri dokiintiisii

Bunlar TEKFiN 'in hafif yan etkileridir.

Eler bu kullanma talimannda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile kars asrrsanrz

doktorunuzu veya eczacmzt bilgilendiriniz.

5. TEKFiN 'in saklanmasr

TEKFLN 'i gocuklann gdremeyece{i, eriSemeyece[i yerlerde ve ambalajmda saklaytruz-

25oC'nin altrndaki oda srcakhlrnda saklayntz.

Ttipii srkrca kapah tutunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmrz.

Ambalajdaki son kullanma rarihinden sonra TEKFLN 'i kullanmayrntz.

Ruhsat sahibi:

Deva Holding A.$.

Halkah Merkez Mah.

Basrn Ekspres Cad. 34303 No: I

Kiigiikgekmece/iSf aNSUI-

Tel :0212 692 92 92

Faks:0212 697 0024
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Imal yeri:

Deva Holding A.$.

Organize Sanayi Brilgesi Atatiirk Mah.

Atattirk Cad. No:32 Karaalag-Qerkezkriy/TEKiRDAC

Bu kullanma talimatt .......... taihinde onaylanmtstr.
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