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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ
Terbinafine/Target®
1% θξέκα
1% δεξκαηηθό δηάιπκα/εθλέθσκα
Terbinafine hydrochloride

1.

ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1.1 Ολνκαζία πξντόληνο
Σerbinafine/Target® θξέκα.
Σerbinafine/Target® δεξκαηηθό δηάιπκα/εθλέθσκα.
1.2 ύλζεζε
Γξαζηηθή νπζία: Τδξνρισξηθή ηεξβηλαθίλε.
α) Έθδνρα θξέκαο: Isopropyl myristate, Polysorbate 60, Cetyl alcohol, Cetyl palmitate, Stearyl
alcohol, Sorbitan stearate, Benzyl alcohol, Sodium hydroxide, Water purified.
β) Έθδνρα δεξκαηηθνύ δηαιύκαηνο : Δthanol 96%, Propylene glycol, Cetomacrogol 1000, Water
purified.
1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή
α) Terbinafine/Target® Κξέκα εμσηεξηθήο ρξήζεο.
β) Terbinafine/Target® Γεξκαηηθό δηάιπκα/εθλέθσκα εμσηεξηθήο ρξήζεο .
1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία
α) ε θάζε g θξέκαο πεξηέρνληαη 10 mg Σerbinafine hydrochloride.
β) ε θάζε ml δεξκαηηθνύ δηαιύκαηνο πεξηέρνληαη 10 mg Σerbinafine hydrochloride.
1.5 Πεξηγξαθή - πζθεπαζία
α) Κάζε θνπηί πεξηέρεη:
• σιελάξην κε 15 g θξέκαο εμσηεξηθήο ρξήζεο θαη θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο.
• σιελάξην κε 30 g θξέκαο εμσηεξηθήο ρξήζεο θαη θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο.
β) Κάζε θνπηί πεξηέρεη:
• Φηαιίδην κε 15 ml δεξκαηηθνύ δηαιύκαηνο θαη θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο.
• Φηαιίδην κε 30 ml δεξκαηηθνύ δηαιύκαηνο θαη θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο.
1.6 Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία
Αληηκπθεηηαζηθό (ATC: D01AE15).
1.7 Τπεύζπλνο θπθινθνξίαο
ΣAΡΓΚΔΣ ΦΑΡΜΑ, Mελάλδξνπ 54, 104 31 Αζήλα, Σει: 210 5224830, Φαμ: 210 5224838, E-mail:
info@targetpharma.gr, http://www.targetpharma.gr
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1.8 Παξαζθεπαζηήο
Φαξκαθεπηηθή Βηνκεραλία PROEL

2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΤ Α ΥΟΡΗΓΗΕ Ο ΓΘΑΣΡΟ
Α
2.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Σν δξαζηηθό ζπζηαηηθό ηνπ θαξκάθνπ, ε ηεξβηλαθίλε, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία κπθεηηάζεσλ
ηνπ δέξκαηνο.

2.2 Ελδείμεηο
Η Terbinafine/Target® ελδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία κπθεηηάζεσλ ηνπ δέξκαηνο πξνθαινύκελεο από
δεξκαηνκύθεηεο όπσο είλαη ηα Σξηρόθπηα (π.ρ. Σ. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T.
violaceum), ην Μicrosporum canis θαη ην Δpidermophyton flocossum.
α) Η Terbinafine/Target® θξέκα ελδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία:
• Γεξκαηνκπθεηίαζεο ςηινύ δέξκαηνο, κεξνβνπβσληθώλ πηπρώλ (Tinea corporis, Σ. cruris)
• Γεξκαηνκπθεηίαζεο πνδηώλ (Σinea pedis)
• Γεξκαηηθώλ κνληιηάζεσλ (θαληηληηάζεηο) θπξίσο απηέο πνπ πξνθαινύληαη από δπκνκύθεηεο ηνπ
γέλνπο Candida (π.ρ. Candida albicans)
• Πνηθηιόρξνπ πηηπξίαζεο νθεηιόκελεο ζην Pityrosporum orbiculare (γλσζηόλ επίζεο θαη σο
Μalassezia furfur)
β) Σν Terbinafine/Target® δεξκαηηθό δηάιπκα ελδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία:
• Γεξκαηνκπθεηίαζεο ςηινύ δέξκαηνο, κεξνβνπβσληθώλ πηπρώλ (Tinea corporis, Σ. cruris)
• Γεξκαηνκπθεηίαζεο κεζνδαθηύιησλ πηπρώλ, πνδηώλ (Interdigital type Σinea pedis)
• Πνηθηιόρξνπ Πηηπξίαζεο
2.3 Αληελδείμεηο
Σα θάξκαθα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αζζελείο. Γεκηνπξγνύλ όκσο ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο
πξνβιήκαηα όηαλ δελ ιακβάλνληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο. Πξηλ πάξεηε Terbinafine/Target® θξέκα
ή Terbinafine/Target® δεξκαηηθό δηάιπκα/εθλέθσκα ζα πξέπεη λα έρεηε ελεκεξώζεη ην γηαηξό ζαο:
1. Αλ είραηε πνηέ αιιεξγηθή αληίδξαζε ή θάπνηα αζπλήζηζηε αληίδξαζε ζην θάξκαθν απηό ή ζε
θάπνηα από ηηο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην πξντόλ.
2. Aλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσγήο κε Terbinafine/Target® είζηε, κείλεηε ή ζθνπεύεηε λα κείλεηε
έγθπνο (βιέπε παξ. 2.4.3 “Κύεζε”).
3. Αλ ζειάδεηε ην παηδί ζαο (βιέπε παξ.2.4.4 “Γαινπρία”).
2.4 Εηδηθέο πξνθπιάμεηο θαη πξνεηδνπνηήζεηο θαηά ηε ρξήζε
2.4.1 Γεληθά
Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο δηαπηζηώζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα (βιέπε παξ. 2.8) ή όηη
ε θαηάζηαζή ζαο δε βειηηώλεηαη ή επηδεηλώλεηαη, ηόηε δηαθόςηε ακέζσο ηε ζεξαπεία θαη
ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο.
Σν θάξκαθν απηό πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε αζθαιέο κέξνο καθξηά από ηα παηδηά.
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α) Η Terbinafine/Target®θξέκα είλαη κόλν γηα εμσηεξηθή ρξήζε. Η επαθή κε ηα κάηηα λα
απνθεύγεηαη.
β) Σν Terbinafine/Target® δεξκαηηθό δηάιπκα/εθλέθσκα είλαη κόλν γηα εμσηεξηθή ρξήζε.
Απνθύγεηε λα ην ρξεζηκνπνηείηε ζην πξόζσπν. Απνθύγεηε ηελ επαθή ηνπ δηαιύκαηνο κε ηα κάηηα
ζαο ή κε πιεγέο, όπνπ ην πεξηερόκελν νηλόπλεπκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό. Αλ θαηά ιάζνο ην
δηάιπκα έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα, ξίμηε άθζνλν ηξερνύκελν λεξό.
Αλ θαηά ιάζνο ην εηζπλεύζεηε ζπκβνπιεπηείηε ην ζεξάπνληα γηαηξό ζαο γηα ηπρόλ ζπκπηώκαηα πνπ
κπνξεί λα εκθαληζηνύλ θαη λα επηκείλνπλ.
2.4.2 Ηιηθησκέλνη
Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ λα ππνδειώλνπλ όηη νη ειηθησκέλνη αζζελείο ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθή
δνζνινγία ή όηη εκθαλίδνπλ παξελέξγεηεο δηαθνξεηηθέο από εθείλεο ησλ λεόηεξσλ ζε ειηθία αζζελώλ.
2.4.3

Κύεζε

α) Γελ ππάξρεη θιηληθή εκπεηξία κε Terbinafine/Target® θξέκα ζε έγθπεο γπλαίθεο.
β) Η θιηληθή εκπεηξία κε Terbinafine/Target® δεξκαηηθό δηάιπκα/εθλέθσκα ζηηο εγθύνπο είλαη πνιύ
πεξηνξηζκέλε θαη γηα ην ιόγν απηό ην Terbinafine/Target® δεξκαηηθό δηάιπκα ρνξεγείηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο κόλν αλ ελδείθλπηαη απόιπηα.
Ο κόλνο αξκόδηνο γηα ηελ εθηίκεζε νθέινπο – θηλδύλνπ είλαη ν γηαηξόο θαη ε έγθπνο δελ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεί ην θάξκαθν ρσξίο ηαηξηθή εληνιή θαη παξαθνινύζεζε.
2.4.4

Γαινπρία

Η Σεξβηλαθίλε απεθθξίλεηαη ζην κεηξηθό γάια θαη γηα ην ιόγν απηό νη γπλαίθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
γαινπρίαο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ Terbinafine/Target® θξέκα ή Terbinafine/Target®
δεξκαηηθό δηάιπκα/εθλέθσκα.
Δπηπξνζζέησο ηα βξέθε δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην ππό ζεξαπεία δέξκα
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δέξκαηνο ησλ καζηώλ.
2.4.5

Παηδηά

Η εκπεηξία κε Terbinafine/Target® ζηα παηδηά είλαη πεξηνξηζκέλε. Γηα ην ιόγν απηό δε ζπληζηάηαη ε
ρξήζε ηνπ.
2.4.6

Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ

Κακία.
2.4.7

Θδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηα πεξηερόκελα έθδνρα

Σν Terbinafine/Target® δεξκαηηθό δηάιπκα/εθλέθσκα πεξηέρεη νηλόπλεπκα θαη κπνξεί λα
πξνθαιέζεη εξεζηζκό αλ εθαξκνζηεί ζε πιεγέο.
2.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα ή νπζίεο ή άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο
Κακία.
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2.6 Δνζνινγία
Η αλαθνύθηζε από ηα ζπκπηώκαηα επέξρεηαη ζπλήζσο κέζα ζε ιίγεο εκέξεο. Η κε ηαθηηθή ρξήζε ή ε
πξόσξε δηαθνπή ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα κελ ζεξαπεπηείηε θαη λα
μαλαπαξνπζηαζηνύλ ηα αξρηθά ζπκπηώκαηα.
Καζαξίζηε θαη ζηεγλώζηε θαιά ηηο πξνζβεβιεκέλεο πεξηνρέο πξηλ εθαξκόζεηε ηελ
Terbinafine/Target®.
α) Η Terbinafine/Target® θξέκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί κία ή δύν θνξέο ηελ εκέξα.
Οη πηζαλέο δηάξθεηεο ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο είλαη νη αθόινπζεο:
• Γεξκαηνκπθεηίαζε ςηινύ δέξκαηνο, κεξνβνπβσληθώλ πηπρώλ (Tinea corporis, Σ. cruris): 1
εβδνκάδα
• Γεξκαηνκπθεηίαζε πνδηώλ (Σinea pedis): 1 εβδνκάδα
• Γεξκαηηθή κνληιίαζε (Cutaneous candidiasis): 1 εβδνκάδα
• Πνηθηιόρξνπο πηηπξίαζε (Pityriasis versicolor): 2 εβδνκάδεο
Απιώζηε ηελ θξέκα ζην πξνζβεβιεκέλν δέξκα θαη ζηε γύξσ πεξηνρή, ζε έλα ιεπηό ζηξώκα θαη
ηξίςηε ειαθξά. Η επάιεηςε κπνξεί λα θαιύπηεηαη κε γάδα ηδίσο ηε λύθηα αλ ε πεξηνρή έξρεηαη ζε
επαθή κε θάπνην άιιν κέξνο ηνπ ζώκαηνο.
β) Σν Terbinafine/Target® δεξκαηηθό δηάιπκα/εθλέθσκα εθαξκόδεηαη κία ή θαη δύν θνξέο ηελ
εκέξα, αλάινγα κε ηελ έλδεημε.
Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Terbinafine/Target® δεξκαηηθό δηάιπκα γηα πξώηε θνξά πηέζηε πξνο ηα
θάησ ηνλ πξνσζεηή, ζπλήζσο κέρξη 3 θνξέο γηα ηε δηάζεζε ηνπ δηαιύκαηνο. Mηα ηθαλνπνηεηηθή
πνζόηεηα εθλεθώκαηνο/δηαιύκαηνο πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ώζηε λα πγξαίλεη θαιά ηελ/ηηο πξνο
ζεξαπεία πεξηνρή(εο) θαη λα θαιύπηεη ην πξνζβεβιεκέλν δέξκα θαη ηε γύξσ πεξηνρή.
Η ζπρλόηεηα ηεο ζεξαπείαο πνηθίιιεη αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε ζνβαξόηεηα ηεο κόιπλζεο.
Η δηάξθεηα ζεξαπείαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηε κία εβδνκάδα.
• Γεξκαηνκπθεηίαζε ςηινύ δέξκαηνο, κεξνβνπβσληθώλ πηπρώλ, παξάηξηκκα (Tinea corporis, Σ.
cruris): κία θνξά ηελ εκέξα γηα 1 εβδνκάδα
• Γεξκαηνκπθεηίαζε κεζνδαθηύιησλ πηπρώλ, πνδηώλ (Ιnterdigital type Tinea pedis): κία θνξά ηελ
εκέξα γηα 1 εβδνκάδα
• Πνηθνιόρξνπο πηηπξίαζε (Pityriasis versicolor): δύν θνξέο ηελ εκέξα γηα 1 εβδνκάδα
Η εθαξκνγή ηνπ Terbinafine/Target® δεξκαηηθνύ δηαιύκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο
παξαπάλσ νδεγίεο.
Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο δηαπηζηώζεηε όηη ε θαηάζηαζή ζαο δελ βειηηώλεηαη ή αληίζεηα
επηδεηλώλεηαη ηόηε δηαθόςηε ακέζσο ηε ζεξαπεία θαη ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο.
2.7 Τπεξδνζνινγία - Αληηκεηώπηζε
Κακία πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο κε Terbinafine/Target® θξέκα ή δεξκαηηθό δηάιπκα/εθλέθσκα
δελ έρεη αλαθεξζεί. Δάλ όκσο θάπνηνο θαηαπηεί θαηά ιάζνο Terbinafine/Target® θξέκα ή δεξκαηηθό
δηάιπκα, νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ αλακέλνληαη είλαη παξόκνηεο κε απηέο πνπ έρνπλ
παξαηεξεζεί κε ππεξδνζνινγία από δηζθία Σεξβηλαθίλεο (λαπηία, πνλνθέθαινο, επηγαζηξηθό άιγνο
θαη ίιηγγνο). Η πνζόηεηα ηνπ πεξηερόκελνπ νηλνπλεύκαηνο (23,5%) ζην δηάιπκα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππόςε. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ιάζνο θαηαπηείηε Terbinafine/Target® λα εηδνπνηήζεηε
ακέζσο ην γηαηξό ζαο θαη λα κεηαβείηε ζην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν, ώζηε λα γίλεη πιύζε ζηνκάρνπ
ή/θαη λα ζαο γίλεη ε θαηάιιειε ζπκπιεξσκαηηθή ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία.
Κέληξν Δειεηεξηάζεσλ Αζελώλ, Σει: 210 7793777
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2.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
Όπσο όια ηα θάξκαθα, ε Terbinafine/Target® κπνξεί λα πξνθαιέζεη θάπνηεο αλεπηζύκεηεο
ελέξγεηεο. Αλ παξνπζηαζηεί ζην ζεκείν επάιεηςεο εξπζξόηεηα, αίζζεκα λπγκώλ ή θλεζκόο ή άιιεο
αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ελεκεξώζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
Πάλησο ε ζεξαπεπηηθή αγσγή ζπαλίσο ρξεηάδεηαη λα δηαθνπεί γηα απηό ην ιόγν. Σα αθίλδπλα απηά
ζπκπηώκαηα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη από ηηο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο όπσο θλίδσζε, εμάλζεκα,
πνκθνιηδώδεο εμάλζεκα θαη πνκθνύο πνπ είλαη ζπάληεο, αιιά απαηηνύλ δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο.
ε πεξίπησζε πνπ ζεσξείηε όηη ην θάξκαθν ζαο πξνθάιεζε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα
παξαθαινύκε λα ηε γλσζηνπνηήζεηε ζην ζεξάπνληα ηαηξό ζαο, ή ζην θαξκαθνπνηό ή άιιν
επαγγεικαηία ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο , ή απεπζείαο ζηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (Μεζνγείσλ
284, 15562, Υνιαξγόο, www.eof.gr).
2.9 Σ η πξέπεη λα γλσξίδεηε ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαιείςαηε λα πάξεηε κία δόζε
Αλ μεράζαηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ Terbinafine/Target® εθαξκόζηε ηε όζν γίλεηαη πην γξήγνξα.
Αλ όκσο πιεζηάδεη ε ώξα γηα ηελ επόκελε δόζε κελ θάλεηε ρξήζε ηεο δόζεο πνπ παξαιείςαηε, αιιά
ζπλερίζηε ηελ ππόινηπε αγσγή ζαο θαλνληθά.
Μελ δηπιαζηάδεηε ηηο δόζεηο.
2.10

Ηκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο

Αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ζπζθεπαζία.
ε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία απηή έρεη παξέιζεη κελ ην ρξεζηκνπνηήζεηε.
2.11 Θδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο γηα ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο
Η Terbinafine/Target® θξέκα θαη ην Terbinafine/Target® δεξκαηηθό δηάιπκα/εθλέθσκα
θπιάζζνληαη ζε ζεξκνθξαζία κηθξόηεξε ησλ 25C θαη καθξηά από ηα παηδηά.
Μελ βάδεηε ζην ςπγείν.
2.12 Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο αλαζεώξεζεο ηνπ θύιινπ νδεγηώλ
14-12-2012
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΘΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 Σν θάξκαθν απηό ζαο ην έγξαςε ν γηαηξόο ζαο κόλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαηξηθό ζαο
πξόβιεκα. Γελ ζα πξέπεη λα ην δίλεηε ζε άιια άηνκα ή λα ην ρξεζηκνπνηείηε γηα θάπνηα άιιε
πάζεζε, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεηε ζπκβνπιεπζεί ην γηαηξό ζαο.
 Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εκθαληζζεί θάπνην πξόβιεκα κε ην θάξκαθν, ελεκεξώζηε
ακέζσο ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
 Δάλ έρεηε νπνηαδήπνηε εξσηεκαηηθά γύξσ από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην θάξκαθν πνπ
ιακβάλεηε ή ρξεηάδεζζε θαιύηεξε ελεκέξσζε γηα ην ηαηξηθό ζαο πξόβιεκα κε δηζηάζεηε λα
δεηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο από ην γηαηξό ζαο ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
 Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθό θαη αζθαιέο ην θάξκαθν πνπ ζαο ρνξεγήζεθε ζα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζαο δόζεθαλ.
 Γηα ηελ αζθάιεηά ζαο θαη ηελ πγεία ζαο είλαη απαξαίηεην λα δηαβάζεηε κε πξνζνρή θάζε
πιεξνθνξία πνπ αθνξά ην θάξκαθν πνπ ζαο ρνξεγήζεθε.
 Να κε δηαηεξείηε ηα θάξκαθα ζε εξκάξηα ηνπ ινπηξνύ, δηόηη ε δέζηε θαη ε πγξαζία κπνξεί λα
αιινηώζνπλ ην θάξκαθν θαη λα ην θαηαζηήζνπλ επηβιαβέο γηα ηελ πγεία ζαο.
 Να κελ θξαηάηε θάξκαθα πνπ δελ ηα ρξεηάδεζζε πιένλ ή πνπ ήδε έρνπλ ιήμεη.
 Γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα θξαηάηε όια ηα θάξκαθα ζε αζθαιέο κέξνο καθξηά από ηα παηδηά.

4. ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ
α) Terbinafine/Target® θξέκα: Υνξεγείηαη κόλν κε ηαηξηθή ζπληαγή.
β) Terbinafine/Target® δεξκαηηθό δηάιπκα/εθλέθσκα: Γελ απαηηείηαη ηαηξηθή ζπληαγή.
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