
KULLANMA TALiMATI

LAMiNOX krem %l

Cilt iizerine uygulanrr.

. Etkin madde: Her bi gram kremde 10 mg terbinafin hidrokloriir igerir.

o Yardrmu maddeler: Sodyum hidroksit, benzil alkol, sorbitan monostearat (Span 60), setil
palmitat, setil alkol, stearil alkol, polisorbat 60, izopropil miristat, deiyonize su.

Bu ilacr kullanmaya ba;lamadan iince bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice okuyunuz,
giinkii sizin igin 6nemli bilgiler igermektedir.

o Bu kullanma talimatmr saHrymrz. Daha sonra lekrar okumaya ihliyag duyabilirsiniz.
c EEer ilave sorulanntz olurso" liitfen dokorunuza veya eczacmtza darusmrz
o Bu ilag kisisel olarak sizin iQin reeete edilmi;tir, baskalanna vermeyiniz.
o Bu ilaan kullanmt srosmda, dokora veya hastoneye gittiEinizde dohonmuza bu ilacr

kul I andg m tn sdy I ey in i z.

. Bu talimatta ycz anlara aynen uymuz. ilag hakhnda size anerilen donm drsmda yfrksek veya

d Sfik doz kullanmaytnrz.

Bu Kullanma Talimatlnda:

I. LAMiNOX nedir ve ne igin kullaruhr?
2. LAMINOX'u kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler
3. LAM|NOX nas kullarulr?
4. Olas yan etkiler nelerdir?
5, LAMiNOX'un saklanmost

Baqhklan yer almaktadrr.

\- 1. LAMiNOX nedir ve ne igin kullanrlrr?

LAMINOX kremin etkin maddesi terbinafin hidrokloriirdiir. LAMiNOX kem, mantar
hastahklanna kar$l etkili bir ilagtrr. LAMINOX kem deri sorunlanna yol agan bazr mantarlan
dldiirerek ya da iiremelerini durdurarak etkili olan bir ilagtrr.
LAMINOX krem atlet ayaEr hastahgr (Tinea pedis), kasrk kaqrntrsr (Tinea kruris), sagkrran (Tinea
korporis), isilik (Kandidiasis) ve Pityriazis versicolor gibi mantar enfeksiyonlanmn tedavisinde
kullamlrr.

2. LAMiNOX'u kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

LAMiNOX'u agagdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

E[er:
o Terbinafine ya da LAMiNOX'un diler bilegenlerine kargr agrn duyarhhfirmz (alerjiniz) varsa

kullanmayrmz.



LAMiNOX'u agaErdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ

E[er:
o LAMINOX kem yalmzca harici kullanm igindir.
o LAMNOX kemi yiiziintize uygulamaymz.
o LAMiNOX gdzleri tahri$ edebilir. Krem yanhqhkla gdziiniize geldigi takdirde, kemi siliniz ve
gtiziiniizii akan suyla iyice yrkayrnrz ve herhangi bir belirtinin siirmesi durumunda doktorunuza
danrgrnrz.
. Kremi uyguladrklan soma ellerinizi yrkayrnrz.
. LAMiNOX krem lokal deri reaksiyonlanna yol agabilecek setil alkol ve stearil alkol
igermektedir.
. Mantar ve maya enfeksiyonlan diger kiqilere gegebileceli igin, kendinize ait havlu ve giysiler
kullanmaya dikkat ediniz ve bunlan bagkalanyla paylagmayruz. Yeniden enfeksiyon olugumuna
kargr kendinizi korumak igin, havlu ve giysilerinizin srkga yrkanmasr gereklidir.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse li.itfen doktorunuza
damgrruz.

LAMiNOX'un yiyecek ve igecek ile kullan masr

LAMiNOX'un kullamm ydntemi agrsmdan besinlerle birlikte ya da ag karmna ahnmasrnda sakrnca
yoktur.

Hamilelik

ilact kullanmadan dnce doldorunuza reya eczaaruza dantsmrz.

E[er hamileyseniz ya da hamile olabilece[inizi diigtiniiyorsamz, LAMINOX tedavisine baglamadan

6nce doktorunuza damgrmz. LAMiNOX kem, kesinlikle gerekli olmadrlr stirece hamilelik
srrasrnda kullamlmamahdrr.

Tedaviniz srrasmda hamile oldu{unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacmtza

danrsrnrz.

Emzirme

ilact kullanmadan dnce dohorunuza veya eczaaruza darusmtz.

LAMiNOX kullamyorsamz bebelinizi emzirmeyiniz.

Gd[iisler de dahil olmak iizere, bebeklerin tedavinin uygulan&fir btilgelerle temasrm engelleyiniz.

Arag ve makine kullanrml

LAMiNOX kemin deriye uygulanmasr arag ve makine kullanma yetenelinizi etkilemez.

LAMiNOX'un igerilinde bulunan bazr yardrmcr maddeter hakkrnda 6nemti bitgiler
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LAMiNOX, benzil alkol, setil alkol ve stearil alkol adr verilen maddeleri igerir. Bu maddeler, lokal
deri reaksiyonlanna (dmepin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

Difer ilaqlar ile birlikte kullammr

LAMiNOX krem ile tedavi edilen btilgelere diler trbbi iiriinleri uygulamayrnrz

E{er reqeteli ya da regetesiz herhangi bir ilaa Su anda kullanryorsaruz veya son zamanlarda
kullandmu ise l tfen dokoruntza veya eczaarum bunlar hakhnda bilgi veriniz.

3. LAMiNOX nasrl kultanrlrr?

Uygun kullanrm ve doz/uygulama srklrfr igin talimatlar:

LAMINOX kremi enfeksiyonlu deri bdlgelerine aqalrda belirtildili gibi uygulayrmz:

. Atlet ayagr (Tinea pedis): Bir hafta boyunca giinde bir kere.
\- o Kasrk kagrnfisr (Tinea kruris) ve sagleran (Tinea korporis): Bir hafta boyunca giinde bir kere.

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

Enfeksiyon birkag giin sonunda diizelme gdsterse de, kremi dnerilen tedavi siiresi bolunca
kullanmaya devam ediniz. Krem diizenli siiriilmedi[i ya da erken kesildili takdirde, enfeksiyon
yeniden ortaya grkabilir.

Derinizdeki durum LAMiNOX krem ile tedaviye bagladrktan birkag giin sonra iyileqmeye
baglamahdrr. Fakat enfeksiyon gegtihen sonra hasarh derinin tamamen iyilegmesi daha uzun
si.irecektir. LAMINOX kremin etkileri tedavi d6neminin bitiminden sonra bile devam edecek ve
derinizdeki iyilegme siirecektir.

Tedavinin baglanmasrndan itibaren 2 hafta igerisinde herhangi bir iyilegme belirtisi
gdzlemlemediginiz takdirde, doktorunuza ya da eczacrnza damgrmz.

\, Uygulama yolu ve metodu:

Kremi aqa[rdaki qekilde uygulayrmz:
o Etkilenmi$ deriyi ve etrafindaki alam (alanlan) temizleyiniz ve ellerinizi yrkayruz.
o Tiipii ilk kullandrlrnrzd4 miihiirlii olacaktrr. Kapalrn iistiindeki sivri ucu kullanarak miihrii
deliniz.
c ParmaEnrzz az bir miktar krem srkrmz.
o Tiipiin kapaBrnr kapatrmz.
. Etkilenmii deriye ve do[rudan ehafim saran bdlgeye ince bir tabaka kremi siir0niiz.
. Yava$ga ovarak kremi yediriniz.
o Ellerinizi ykayruz, aksi takdirde enfeksiyonu kendi derinizin diler bdlgelerine ya da diler
ki gilere yayabilirsiniz.

Eger etkilenmig deri el ya da ayak parmaklannrzrn ya da kaba etlerinizin arastnd4 gdliis ya da

koltuk altrnda ya da kasrk bdlgesinde ise, kemi siirdiikten sonra btilgeyi gazh bez ile
kapatabilirsiniz. Bu dzeltikle yatarken dnerilmektedir. Eger gazh bez kullanryorsamz, kremi her
siirdiifiiniizde yeni, temiz bir bez kullantntz.



Tedavinin ba5anh olmasrm sallamak igin, etkilenmiq deri b6lgesini diizenli olarak yrkamak
suretiyle temiz tutunuz. Hafifge dokunarak ve ovalamaksrzrn derinizi kurutunuz. Kaqrnsa bile ilgili
bdlgeyi kagrmayrmz giinkii bu deriye daha fazla hasar verebilir ve iyilegme siirecini yavaqlatabilir
ya da enfeksiyonu yayabilir.

Defigik yag gruplan:
Qocuklarda kullanrm:
Qocuklarda kullanmrnn gtivenilirlili kesin olarak kamtlanmamrgtrr. LAMiNOX kemin 16 yagrn
altrndaki gocuklarda kullamlmasr iinerilmez.

Yagl arda kullammr:
LAMiNOX krem 65 yag iizeri hastalar tarafindan da kullamlabilir.

6zel kullanrm durumhn:

Bdbrek /I(aracifer yetmezlifi:
Bdbrek ve karaciler yetmezlili olan hastalarda doz ayarlanmasr ile ilgili veri bulunmamaktadtr.

Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadrkga, bu talimatlan takip ediniz.

Doktorunuz LAMINOX ile tedavinizin ne kadar siirecefiini size bildireceltir. Tedaviyi erken
kesmeyiniz, giinkii LAMiNOX tedavisini durdurmak hastahlrmzrn daha kdtiiye gitmesine neden
olabilir.

EEer LAMiNOX'un etkisinin qok giiglii veya zay{ olduguna dair bir izleniminiz var ise doldorunuz
veya eczaantz ile konuSunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla LAMiNOX kullandrysanz:

Kazayla derinize size sdylenenden daha fazla kem siirdiiyseniz bunu silmeniz yeterlidir. Bu size
zarar vermeyecektir.

Siz ya da baqka biri, <izellikle de bir qocuk yanhghkla yiiksek mikarda LAMiNOX kem yutarsa,
hemen doktorunuza ya da eczantza dam$rnlz. Onlar size yaprlmasr gerekeni sdyleyecektir.

LAMiNOX'tdn kullanmanrz gerekenden fazlasmt kullanmqsaruz bir dohor veya eczact ile
konusunuz.

LAMiNOX'u kullanmayl unutursanrz

Bir dozu unuttupunuz takdirde, fark etti[inizde hemen kemi uygulaymz ve daha sonra her
zamanki gibi devam ediniz. Eler bir sonraki dozun zamam geldilinde hatrrlarsaruz, normal miktan
uygulayruz ve daha sonra her zamanki gibi devam ediniz.

Kremi bu kullanma talimatrnda belirtildigi gibi kullanrnrz. E[er uygulamalan atlarsaruz, enfeksiyon
yeniden ortaya grkabilir.

Unutulan dozlart dengelemek igin gift doz uygulamaymrz.
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LAMiNOX ile tedavi sonlandrrldr[rndaki olugabilecek etkiler

LAMNOX tedavisini durdurmak hastahgmzrn daha kdtiiye gitmesine neden olabilir. Doklorunuz
tarafindan belirtilmedikge, tedaviyi kesmeyiniz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi LAMNOX'un igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler
olabilir.

LAMiNOX'un kullanrlmasr sonucunda aqalrda belirtilen yan etkiler ortaya grkabilir:

Yan etkiler agalrdaki kategorilerde gdsterildifii gekilde srralanmrgtrr:

Qokyaygrn :10 hastamn en az l'inde gdrtlebilir.
Yaygrn :10 hastamn birinden az, fakat 100 hastanrn birinden fazla gdriilebilir.
Yaygrn olmayan :100 hastamn birinden az, fakat 1.000 hastamn birinden fazla gdrtlebilir.
Seyrek :1.000 hastanrn birinden az gdrtilebilir.

\- Qok seyrek :10.000 hastamn birinden az gdriilebilir.
Srkhlr bilinmeyen :Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada g6riilebilir.

Agafidakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza sdyleyiniz:
Yaygrn:

o Ciltte pullanma veya soyulma (deri eksfoliasyonu)

. Ka$rnn (prurit)

Yaygln olmayan:
o Deri lezyonu

o Kabuklanma

r Deri hastahEr

o Derinin renginde deligiklik (pigmentasyon bozuklulu)

\- o Deride krzankhk (eritem)

o Deride yanma hissi

o AErt

o Uygulama yerinde aln

. Uygulama yerinde tahrig

Seyrek:
o G6zde tahri$

o Cilt kuruluEu
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r Deri d6kiintiisU ve katrntr (temas dermatiti)

o Ka$rntr, krzankhk ve yanma hissiyle birlikte gdriilen deri ddkiinti.isii (egzema)

o Cildinizin durumu kdtiilegebilir.

Srkhg bilinmeyen:
Bu yan etkiler, pazarlama sonrast deneyime dayanmaldadr ve yHtHart mevcut veriler kullarularak
hesaplanamamaldadt.

r Alerjik reaksiyon (agrrr duyarhhk)

o Deri ddkiintiisii

Bunlar LAMINOX'un hafif yan etkileridir.

Eger bu kullanma talimatnda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile karS asrsantz doktorunuzu
\- veya eczacmzt bilgilendiriniz.

5. LAMiNOX'un Saklanmasr

LAMLNOX'u qocuklonn gt)remeyece$i, erisemeyece$i yerlerde ve ambalajmda saklaytntz.

25oC'nin altlndaki oda srcakhlrnda saklayrnrz.

Tiipii srkrca kapah tutunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanlnz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LAMLNOX'u kullanmaymrz.

Eler i.iriinde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz LAMINOX'u kullanmayrmz.

- Ruhsat sahibi:
Abdi ibrahim ilag San. ve Tic. A.g.
Regitpaqa Mahallesi, Eski Biiyiikdere Caddesi No:4
34467 Maslak/Sanyer/i stanbul

0retim yeri:
Abdi ibrahim ilag San. ve Tic. A.$.
Sanayi Mahallesi, Tung Caddesi, No: 3
Esenyurt / istanbul

Bu kullanma talimafi ../../..... tarihinde onaylanmrstr.
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