
Nale¿y przeczytaæ uwa¿nie ca³¹ ulotkê, poniewa¿ zawiera 
ona informacje wa¿ne dla pacjenta. 
Lek ten jest dostêpny bez recepty. Aby jednak uzyskaæ najlep-
szy wynik leczenia, nale¿y stosowaæ lek Terbilum ostro¿nie.
– Nale¿y zachowaæ tê ulotkê, aby w razie potrzeby móc j¹ 

ponownie  przeczytaæ.
– Nale¿y zwróciæ siê do farmaceuty, jeœli potrzebna jest 

rada  lub  dodatkowa  informacja.
– Jeœli objawy nasil¹ siê lub nie ust¹pi¹ po up³ywie 7 dni 

(a w leczeniu ³upie¿u pstrego 14 dni) od rozpoczêcia 
leczenia,  nale¿y  skontaktowaæ  siê  z  lekarzem.

– Jeœli nasili siê którykolwiek z objawów niepo¿¹danych 
lub wyst¹pi¹ jakiekolwiek objawy niepo¿¹dane nie wy-
mienione w ulotce, nale¿y powiedzieæ o tym lekarzowi 
lub  farmaceucie.

Spis treœci ulotki:
1. Co to jest lek Terbilum i w jakim celu siê go stosuje
2. Informacje wa¿ne przed zastosowaniem leku Terbilum
3. Jak stosowaæ lek Terbilum
4. Mo¿liwe dzia³ania niepo¿¹dane
5. Jak przechowywaæ lek Terbilum
6. Inne informacje

1.CO TO JEST LEK TERBILUM I W JAKIM CELU SIÊ GO 
STOSUJE

Lek Terbilum jest lekiem przeciwgrzybiczym w postaci kremu 
do stosowania na skórê. Lek zawiera substancjê czynn¹ 
terbinafiny  chlorowodorek.

Wskazania do stosowania:
– grzybica stóp,
– grzybica fa³dów skórnych,
– grzybica skóry g³adkiej,
– dro¿d¿yca skóry,
– ³upie¿ pstry.

2. INFORMACJE WA¯NE PRZED ZASTOSOWANIEM 
LEKU TERBILUM 

Kiedy nie stosowaæ leku Terbilum
– Jeœli pacjent ma uczulenie (nadwra¿liwoœæ) na terbi-

nafiny chlorowodorek lub którykolwiek z pozosta³ych 
sk³adników  leku  Terbilum.

Kiedy zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ stosuj¹c lek 
Terbilum
– Lek Terbilum jest przeznaczony wy³¹cznie do stosowania na 

skórê.
– Nale¿y chroniæ oczy przed kontaktem z lekiem. Nale¿y 

unikaæ nak³adania kremu w okolice oczu oraz dotyka-
nia oczu maj¹c jeszcze krem na d³oniach. Je¿eli przy-
padkowo lek dostanie siê do oczu, nale¿y je przemyæ 
bie¿¹c¹  wod¹.

– Lek mo¿e powodowaæ miejscow¹ reakcjê skórn¹.
– Nale¿y poinformowaæ lekarza o przebytych reakcjach 

alergicznych  na  którykolwiek  sk³adnik  leku.

ULOTKA DLA PACJENTA:
INFORMACJA DLA U¯YTKOWNIKA

(Terbinafini hydrochloridum)     10 mg/g, krem

Stosowanie innych leków
Nale¿y powiedzieæ lekarzowi o wszystkich przyjmowanych 
aktualnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane s¹ 
bez  recepty. 
Nie  s¹  znane  interakcje  leku  Terbilum  z  innymi  lekami.

Ci¹¿a i karmienie piersi¹
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku nale¿y poradziæ siê 
lekarza. 
Leku Terbilum nie nale¿y stosowaæ u kobiet w ci¹¿y bez zale-
cenia  lekarza. 
Je¿eli w okresie stosowania leku Terbilum kobieta zajdzie 
w ci¹¿ê lub przypuszcza, ¿e jest w ci¹¿y, powinna skontakto-
waæ  siê  z  lekarzem.
Kobiety karmi¹ce piersi¹ nie powinny stosowaæ leku Terbilum 
gdy¿  terbinafina  przenika  do  mleka  kobiecego. 
Niemowlêta i ma³e dzieci nie powinny mieæ dostêpu do leczo-
nej  produktem  Terbilum  skóry,  w  tym  piersi. 

Prowadzenie pojazdów i obs³ugiwanie maszyn
Lek Terbilum nie powoduje upoœledzenia zdolnoœci prowa-
dzenia pojazdów mechanicznychi obs³ugiwania urz¹dzeñ 
mechanicznych  bêd¹cych  w  ruchu.

Wa¿ne informacje o niektórych sk³adnikach leku Terbilum
Lek Terbilum mo¿e powodowaæ miejscow¹ reakcjê skórn¹ 
(np. kontaktowe zapalenie skóry), ze wzglêdu na zawartoœæ 
alkoholu  cetylowego  i  alkoholu  stearylowego.

3. JAK STOSOWAÆ LEK TERBILUM

W razie w¹tpliwoœci nale¿y skontaktowaæ siê z lekarzem lub 
farmaceut¹. 
Lek Terbilum nale¿y stosowaæ na dok³adnie oczyszczon¹ 
i osuszon¹ powierzchniê skóry. Na miejsca chorobowo zmie-
nione i ich okolice nale¿y nanieœæ cienk¹ warstwê kremu 
i lekko wetrzeæ w skórê. W przypadku gdy zaka¿ony obszar 
dotyczy fa³dów skórnych (np. miêdzy palcami, pod pach¹, 
pod piersiami, miêdzy poœladkami, w pachwinach), miejsce, 
na które naniesiono krem, mo¿na przykryæ gaz¹. Jest to 
zalecane  szczególnie  przed  snem.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosuje siê jak opisano 
poni¿ej. 

Doroœli i dzieci w wieku  powy¿ej 12 lat:
– Grzybica stóp: raz na dobê przez 1 tydzieñ.
– Grzybica fa³dów skórnych: raz na dobê przez 1 tydzieñ.
– Dro¿d¿yca skóry: raz na dobê przez 1 tydzieñ.
– Grzybica skóry g³adkiej: raz na dobê przez 1 tydzieñ.
– £upie¿ pstry: raz na dobê przez 2 tygodnie.
Poprawê objawów klinicznych uzyskuje siê zazwyczaj ju¿ po 
kilku dniach stosowania leku Terbilum. Lek nale¿y stosowaæ 
przez ca³y zalecany czas, poniewa¿ stosowanie nieregu-
larne lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem 
choroby.



Je¿eli po up³ywie tygodnia, a w leczeniu ³upie¿u pstrego 2 
tygodni od rozpoczêcia leczenia nie nast¹pi poprawa, nale¿y 
zg³osiæ siê do lekarza.

Pacjenci w podesz³ym wieku:
Brak danych wskazuj¹cych na to, aby u pacjentów w po-
desz³ym wieku konieczne by³o inne dawkowanie, ani te¿ 
doniesieñ o wyst¹pieniu dzia³añ niepo¿¹danych innych ni¿ 
u m³odszych pacjentów. 

Dzieci w wieku poni¿ej 12 lat:
Nie zaleca siê stosowania leku Terbilum u dzieci w wieku 
poni¿ej 12 lat. 

 Zastosowanie wiêkszej ni¿ zalecana dawki leku Terbilum  
W przypadku zastosowania wiêkszej ni¿ zalecana dawki leku, 
nale¿y niezw³ocznie zwróciæ siê do lekarza lub farmaceuty.

W razie przypadkowego po³kniêcia du¿ej iloœci leku Terbilum 
nale¿y oczekiwaæ dzia³añ niepo¿¹danych podobnych do tych, 
które wystêpuj¹ po przedawkowaniu terbinafiny w postaci 
tabletek (np. bóle g³owy, nudnoœci, wymioty, bóle w nad-
brzuszu i zawroty g³owy). W takim przypadku nale¿y zg³osiæ 
siê do lekarza.

Pominiêcie zastosowania leku Terbilum
Jeœli pominiêto dawkê leku, nale¿y j¹ zastosowaæ mo¿liwie 
najszybciej. Jeœli jednak zbli¿a siê pora zastosowania kolejnej 
dawki, nale¿y zastosowaæ nastêpn¹ zalecon¹ dawkê w prze-
widzianym dla niej terminie. Nie wolno samodzielnie zwiêk-
szaæ dawki leku. Nie nale¿y stosowaæ dawki podwójnej w celu 
uzupe³nienia pominiêtej dawki. 

Przerwanie stosowania leku Terbilum
W razie jakichkolwiek dalszych w¹tpliwoœci zwi¹zanych ze 
stosowaniem leku nale¿y zwróciæ siê do lekarza lub farma-
ceuty.

4. MO¯LIWE DZIA£ANIA NIEPO¯¥DANE

Jak ka¿dy lek, lek Terbilum mo¿e powodowaæ dzia³ania nie-
po¿¹dane, chocia¿ nie u ka¿dego one wyst¹pi¹.
Sporadycznie, u niektórych osób w miejscu stosowania leku 
Terbilum mo¿e wyst¹piæ zaczerwienienie skóry, œwi¹d lub 
pieczenie. Objawy te rzadko wymagaj¹ przerwania leczenia. 
Jeœli jednak wyst¹pi¹, nale¿y poinformowaæ o nich lekarza, 

poniewa¿ mog¹ œwiadczyæ o nadwra¿liwoœci na lek Terbilum. 
W takim wypadku lekarz zaleci przerwanie jego stosowania.
Jeœli nasili siê którykolwiek z objawów niepo¿¹danych lub 
wyst¹pi¹ jakiekolwiek objawy niepo¿¹dane nie wymienione 
w ulotce, nale¿y powiedzieæ o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAÆ LEK TERBILUM

Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym i niewidocznym dla 
dzieci.
Nie stosowaæ leku Terbilum po up³ywie terminu wa¿noœci 
zamieszczonego na opakowaniu. Termin wa¿noœci oznacza 
ostatni dzieñ danego miesi¹ca.
Przechowywaæ w temperaturze poni¿ej 25oC.

Leków nie nale¿y wyrzucaæ do kanalizacji ani domowych 
pojemników na odpadki. Nale¿y zapytaæ farmaceutê co zrobiæ 
z lekami, które nie s¹ ju¿ potrzebne. Takie postêpowanie po-
mo¿e chroniæ œrodowisko.

6. INNE INFORMACJE 

Co zawiera lek Terbilum
Substancj¹ czynn¹ leku jest terbinafiny chlorowodorek.
1 g kremu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku.
Ponadto lek zawiera: izopropylu mirystynian, polisorbat 60, 
alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, cetylu palmitynian, 
sorbitanu stearynian, alkohol benzylowy, sodu wodorotlenek, 
woda oczyszczona.

Jak wygl¹da lek Terbilum i co zawiera opakowanie
Lek Terbilum ma postaæ kremu.
Opakowanie leku to tuba aluminiowa zawieraj¹ca 15 g kremu, 
umieszczona w tekturowym pude³ku.
W celu uzyskania bardziej szczegó³owych informacji nale¿y 
zwróciæ siê do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny 
OCEANIC Spó³ka Akcyjna
ul. £okietka 58
81-736 Sopot

Wytwórca
OCEANIC Spó³ka Akcyjna
ul. Gdañska 5
Tr¹bki Ma³e 
83-034 Tr¹bki Wielkie
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