
KTTLLANMA TALiMATI

TERIlth{US Demal Sprey % I
Cilt iizerine uygulamr.

Erhk nudde: Her bir gram solosyon l0 mg terbinafin hidroklortir igerir.

Yar&nct nuddeler: Setomakrogol 1000, propilen glikol, etanol 0/o96, saf su.

(rr

Bu kullenma telimahnda:
1. TERIIIhI/US nedbve ne ick hullCInLr?

' 2. TERfuIINUS'v hullanrudan Ance dihhat edilmesi gerehenler

r 3. TERMIIWS nostl kullaruhr?v 
1. Ohvyanethilcr nelerdir?

5. TERMILIAS'ua saklanmost

Baghklan yer almaktadrn

Bu itacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLAI\IMA TALIMATINI dihkatlice

okuyunuzr gf,nkfi sizin igin Onemli bilgiler igermektedir.

o Bu htllanma talimatmt saHayruz. Dalw sonra tebar olatmoya ihtiyag

dwabilirsiniz.

o EEer ilave sorulartntz olursa, llitfen dohorurutza veya eczocmtza daruStna.

o Bu ilag kisisel olarak sizin igin regete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.

o Bu ilacm kullaruru srasrnda, doWora veya hastaneye gittisinizde doWorurutza bu

ilaq hrllandtptrun s Dyleyiniz.

o Bu talimatta yaztlanlara oynen uyuntz. ilag hakhnda size anerilen dozun &\mda

ylikseh veya dilSilh doz htllanmoymz.
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1. TERMiITS nedirye ne igin kullamhr?

TERMINUS Dermal Spreyin etkin maddesi terbinafin hidroklortirdiir. TERMINUS Dermat

Sprey, mantar hastahklanna kargr etkili bir ilagtr. TERMh.IUS Dermal Sprey deri sorunlanna
yol agan bazr mantarlan Oldtrerek yadatiremelerini durdurarak etkili olan bir ilagtrr.

TERIVIINUS Dermal Sprey, atlet ayag hastah[r (Tinea pedis), kasik kagrntrsr (Tinea kruris),
sagkran (Tinea korporis), isilik (Kandidiasis) ve Pityrimis versicolor glbi mantar

enfeksiyonlaruun tedavisinde kullamlr.

2. TERIdI\IUS'u kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

TERIVfrNUS'u agagdaki dummlarda KULLAIIMAYIMZ
E[er;
o Terbinafine ya da TERMn\fUS'un diler bilegenlerine kargr agrn duyarhhlrruz (alerjiniz)

varsa kullanmayrmz.

TERMTNUS'uaga[rdakidurumlardaDIK(ATLif Uf,f,^lIYfXf Z
EEer;

o TERMh.IUS Dermal Sprey yahrz*aharici kullamma y6neliktir.
. Spreyr yuzrinuze uygulamayrruz.

. Spley yanlryl*la g0ziiniDle temas etti$i takdirde, g6zflnilzti akan suyla iyice yrkayrlnlrz ve

herhangi bir belirtinin stirmesi dunrmturda doktorunuza damgrmz.

Yanhghkla teneffiis edilmesi dtrrumunda" herhangi bir belirti geli$i$ ve devam etti$
takdirde, doktorunuza damgrruz.

TERI\dht{US Dermal Sprey, lokal deri tatrigine yol agabilecek propilen glikol igermektedir.

IgeriginaeH alkol nedeniyle, TERMINUS Dermal Sprey yaralar iizerinde tatuig edici etkiye

sahip olabilir.

Toksik epidermal nelaolize neden olabilir. Aynca deride iritasyon ve hassasiyet

g0zlenebilir.

o lvlantar ve maya enfeksiyonlan di[er kigilere gegebilecepi igin, kendinize ait havlu ve

giysiler kullanmaya dikkat ediniz ve bunlan bagkalanyla paylagmayrmz. Yeniden

enfeksiyon olugumuna kar$r kendinizi korumak igin, havlu ve giysilerinizin srkga

yrkanmasr gereklidir.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir d6nemde datri olsa sizin igin gegerliyse ltttfen

doktorunuza danrgrmz.

TERMh{US'un yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr

o

o

(/
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TERMh{US'un kullamm yOntemi agrsrndan besinlerle birlikte ya M a9 kamrna almmasmda

saktnca yoktur.

Hamilelik
Ilaq htllanmadan dnce dolctorunuza veya eczactntza daruStruz.

ESer hamileyseniz ya da hamile olabilece[inizi diigiiniiyorsamz, TERIvIINUS tedavisine

baqlamadan 6nce doktonrnuza damgrmz. TERMTNUS Derrnal Sprey, kesinlikle gerekli

olmaft$ silrrece hamilelik srasrnda kullamlmamahdrr.

Tedaviniz srasmda hamile oldu$urunu fark ederseniz hemen doldorumtza vqlo eczactn za

daruStna.

Emzime
Ilaa hilanmadan 6nce doboruntaa veya eczactntza darugtruz.

TERMh.IUS kullamyonamz bebe[inizi emzirmeyiniz.

U GOS[sler de datril olmak iizere, bebeklerin tedavinin uygulandr[r b6lgelerle temasmr

engelleyiniz.

Arag ve makine kullanrmr
TERMh.IUS Dermal Sprey'in deriye uygulanmasr arag ve makine kullanma yetene[ini

etkilemez.

TERMINUS'un igeri[inde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda dnemli bilgiler
TERIVIh{US, propilen glikol adr verilen bir madde igerir. Bu madde, ciltte iritasyona neden

olabilir.

Di[er ilaglar ile birlikte kullanrmr
TERIVIh{US Dermal Sprey ile tedavi edilen b0lgelere di[er trbbi iiriinleri uygulamayrruz.

E$er regeteli ya do regetesiz herhangi bir ilact Su anda hrllanryorsan z veyo son zamanlarda
l'/ fuilm&na ise ttttfen dofuortmuza vElo eczacmaa bunlu lakhnda bilgi veriniz.

3. TERIdNUS nasil }nrllamhr?

Uygun kullrnm ve doz./uygulama ukh$ igin talimatlar:
TERMh{US Dermal Sprey'i enfeksiyonlu deri bOlgelerine aga[rda belirtildili gibi

uygulayrnrz:

o Atlet ayaElt (Tinea pedis): Bir hafta boyunca gttnde bir kere.

o Kasrk kagrntrsr (Tinea knris) ve sagkrran (Tinea korporis): Bir hafta boyunca giinde bir
kere.

o Isitik (Deri kandidiyazisi): Bir hafta boyunca giinde bir veya iki kere.

o Samyeli (Pitiryazis versikolor): Bir hafta boyunca giinde iki kere.
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Enfeksiyon birkag giin sonunda daha iyi gibi gOriinse de, spreyi Onerilen tedavi siiresi boyunca

kullanmaya devam ediniz. Sprey dtzenli uygulanmadr$ ya da erken kesildigi takdirde,

enfeksiyon yeniden ortaya grkabilir.

Tedavinin uygulanmasrm takiben t hafta igerisinde herhangi bir iyilegme belirtisi
gOzlemlemedigintz takdirde, dok:torunuza ya da eczactruza damgrnrz.

Uygulama yolu ve metodu:
Spreyr aqagdaki gekilde uygulayrruz:

o Etkilenmi$ deriyr ve etrafindaki alam (alanlan) temideyiniz, ktrrulayrmz ve ellerinizi
pkayuuz.

o $igeninkapagm agtnlz.

o Sprey gigesini ilk kez kullamrkerL etkin bir piiskiirtne elde edene kadar pompaya birkag

. kere basmrz.\/ o Sprey pompasuun kullamlabilmesi igin, gigeyi dik veya bq apEr pozisyonda tutabilirsiniz.

o Etkilenmi$ deriyt ve hemen etafindaki b6lgeyi iyice rslatnak iizere yeterince sprey

uygulayrmz.

o $igeninkapaEm takrmz.

o Ellerinizi ykayrruz, aksi takdirde enfeksiyonu kendi derinizin di[er b6lgelerine ya da di[er
kigilere yayabilirsiniz.

Tedavinin baqanh olmasrnr sa$amak igin, etkilenmig deri bOlgesini duzenli olarak ykamak

suretiyle terniz tutunuz. Hafifge dokunarak ve ovalamaksrzrn derinizi ktrrutunuz. Kaqrnsa bile

ilgili bolgeyr kagmayrmz gtnk0 bu deriye dal:n fazla hasar verebilir ve iyilegme siirecini

yavaglatabilir ya da enfeksiyonu yayabilir.

D€$kyag gruplan:

t/
Qocuklarda kullantmr:

Qocuklarda lullanrmrmn giivenilirligi kesin olarak kanrtlanmamrgtrr.

TERMI{US Dermal Sprey'in gocuklarda ve adolesanlarda (16 yag altr) kullanrlmasr Onerilmez.

Yaghlarda kullrrnlm:
TERMI{US Dermal Sprey 65 yag iizeri hastalar tarafindan da kullanrlabilir.

Ozel kullanrm durumlan:

B0bnek /Karaci[er yetmezli[i:
Bobrek ve karaci[er yefrnezli[i olan hastalardadozayarlamasr ile ilgili veri bulunmamaktadrr.

Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadrkga, bu talimatlan takip ediniz.
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Doktonrruz TERMINUS ile tedavinizin ne kadar siirece[ini size bildirecektir. Tedaviyi erken

kesmeyiniz, giinkii TERMINUS tedavisini durdurmak hastahlrman datra kOttiye gitnesine

neden olabilir.

EEer TERh[INUS'wn etkisinin gok SttClii veya zoyrf olduguna dair bir izleniminiz var ise

dofuorurutz veya eczactruz ile konusumtz.

Kullanmanrz gerekenden daha fazla TERMiIYUS kullandrysanrz!
Siz ya da bagka biri, 0zellikle de bir gocuk yanhqhkla yiiksek miktarda TERMh.IUS Dermal

Sprey yutarsq hemen doktorunuza ya da ec?flfiva danrgrruz. Onlar size yaprlmasr gerekeni

s6yleyecektir.

fERMNW'tan htllanmaruz gerekcnden fazlasmt htllanmqsana bir doldor veya eczaa ile

konusumu.

t/ TERMTNUS'u kullanmryr unutursanrz:
Bir dozu unuthr$unuz takdirde, fark etti[inizde hemen spreyi uygulayrmz ve daha sonra her

zamanki gibi devam ediniz. Eger bir sonraki dozun zamaru geldi$nde hatrlarsamz, normal

miktan uygulayrmzve dalnsonra her zanranki gibi devam ediniz.

Spreyr bu lorllanma talimatmda belirtildili gibi kullanmz. ESer uygulamalan atlarsamz,

enfeksiyon yeniden ortaya g*abilir.
Unutulan dozlm dengelemek igin gift doz uygulamayruz.

TERilfrNUS ile tedavi sonlandrnldr$nda olugabilecek etkiler:
TERMh{US tedavisini durdurmak hastah[rmzrn datra kOttiye gimesine neden olabilir.

Doktorunuz tarafindan belirtilmedikge, tedaviyi kesmeyiniz.

' 
4. Olasr yan etkiler nelerdir?

LJ Ttrn ilaglar gibi TERMINUS'un igeriginde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan

akiler olabilir.

TERIVII\IUS'un kullanilmasr sonucunda aga[rda belirtilen yan etkiler ortaya grkabilir:

Yan etkiler a$a$daki kategorilerde g6sterildipi gekilde srralanmtgr:

Qok yaygn: I 0 hastamn en uz l' inde g6rtilebilir.

Yaygrn: l0 hastamn birinden az,fakat 100 hastanrn birinden fazla gOrtilebilir.

Yaygrn olmayan: 100 hastamn birinden az,fa?,at 1.000 hastamn birinden fazla gdrtilebilir.

Sepek 1.000 hastanrn birinden az gdrtllebilir.

Qok sepek: 10.000 hastanm birinden az gdrtilebilir.

Srkhg bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada g6rtilebilir.

Ap$dakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuzt sOyleyiniz:

Yaygm:
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. Ciltte pullanma veya soyulma (deri eksfoliasyonu)
o Kagrntr (pruriO

Yaygn olmayan:
o Deri lezyonu

o Kabuklanma

o Deri hastahlr

o Derinin renginde deSigiklik (pigmentasyon bozukluEu)

o Deride kzankl* (eritem)

o Deride yanma hissi

. Agn

. Uygulamayerinde a$r

. Uygulama yerinde tahris

ft/ seyrek:
o G6zde tahriS

o Ciltkurulu[u
o Deri ddkllntiisfl ve kagrntr (temas dermatiti)

o Ka$rntr, krzankhk ve yanma hissiyle birlikte gdrlllen deri ddktinttisii (egzama)

o Cildinizindurumuk6tiilegebilir.

Srkhlr bilinmeyen:
Bu yon etkiler, pazmlama sotrafl dercyime dayanmaWadt ve srkltHart mevcut veriler

hilarul or ak lu s apl anamamab adtr.

o Alerjik reaksiyon (agrrr duyarhhk)

o Deri dOkiintiisii

Bular TERMINUS'un hafif yan etkileridir.

Eper bu hilanma talimatmda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etW ile lwrylastrsana

dofuorumnu veyo eczacmn bilgilendiriniz.

5. TERIdI\tUS'un saklanmasr

TERMINUS'u gocufuarm gfiremeyece{i, erisemeyece$iyerlerde ve ambalajmda saHoyma.

25"C altrndaki oda srcakh[rnda saklayrmz. Buzdolabrna koymayrruz ve dondurmaytntz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullamnlz.
Ambalajdaki son htllanma tarihinden sonra TERMINUS'u ktllanmayma.
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E[er ilrllnde velveya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz TERMINUS'u kullanmaywz.
Agrl&ktan sonm, gigeler 3 ay igerisinde kullanrlmahdrr.

Ruhsat Sahibi:
Recordati itag San. ve Tic. A.g.
Do[an Arash Cad. No: 219 34510 Esenyurt / ISTANIBUL

Omici:
Recordati llag San. ve Tic. A.$.
Do[an Arash Cad. No: 219 34510 Esenyurt / ISTA].IBUL
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