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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

Terbinafine/Target
®
 

125 & 250 mg δηζθία πδξνρισξηθήο ηεξβηλαθίλεο 

 

 

1.  ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

 

1.1.  Ονομαζία πποφόνηορ 

 

Terbinafine/Target
®
 Γηζθία ησλ 125 mg, Γηζθία ησλ 250 mg 

 

1.2. ύνθεζη 
 

Γξαζηηθή νπζία: Τδξνρισξηθή ηεξβηλαθίλε. 

Έθδνρα: Cellulose microcrystalline, Sodium starch glycolate, Hypromellose, Silicon dioxide colloidal, 

Magnesium stearate. 
 

1.3. Φαπμακοηεσνική μοπθή 

 

Γηζθία. 

 

1.4. Πεπιεκηικόηηηα ζε δπαζηική οςζία 

 

Γηζθία 250 mg: Έλα δηζθίν πεξηέρεη 250 mg ηεξβηλαθίλεο. 

Γηζθία 125 mg: Έλα δηζθίν πεξηέρεη 125 mg ηεξβηλαθίλεο. 

 

1.5.  Πεπιγπαθή - ςζκεςαζία 
 

Άζπξα, δηρνηνκνχκελα δηζθία, πνπ ζπζθεπάδνληαη ζε blister απφ PVC & aluminium foil, ην νπνίν 

θέξεη ηππσκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξηίδαο. Κάζε θνπηί 

πεξηέρεη 14 ή 28 δηζθία θαη έλα θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. 

 

1.6.  Φαπμακοθεπαπεςηική καηηγοπία 

 

Αληηκπθεηηαζηθφ. 

 

1.7.  Τπεύθςνορ Κςκλοθοπίαρ 

 

ΣΑΡΓΚΔΣ ΦΑΡΜΑ, Μελάλδξνπ 54, 104 31 Αζήλα, Σει: 210 5224830, Φαμ: 210 5224838, E-mail: 

info@targetpharma.gr, http://www.targetpharma.gr 

 

1.8.  Παπαζκεςαζηήρ 

 

KLEVA ΑΦΒΔΔ. 

 

 

2.    ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΤ Α ΥΟΡΗΓΗΕ Ο ΓΘΑΣΡΟ 

Α 

 

2.1.  Γενικέρ πληποθοπίερ 

 

Σν δξαζηηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ Terbinafine/Target
®
, ε ηεξβηλαθίλε, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία 

κπθεηηάζεσλ ηνπ δέξκαηνο, ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο θαη ησλ νλχρσλ (βι. θαησηέξσ). 

 

 

http://www.targetpharma.gr/
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2.2.  Ενδείξειρ  

 

Σν Terbinafine/Target
®
 ελδείθλπηαη ζε ελήιηθεο θαη παηδηά ειηθίαο άλσ ησλ 12 εηψλ γηα ηε ζεξαπεία 

δεξκαηνθπηηάζεσλ ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο, ηνπ ςηινχ δέξκαηνο, ησλ πηπρψλ, παιακψλ θαη 

πεικάησλ (tinea corporis, tinea cruris θαη tinea pedis), φηαλ ε απφ ηνπ ζηφκαηνο ζεξαπεία ζεσξείηαη 

ελδεδεηγκέλε ιφγσ ηεο ζέζεσο, ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ηεο εθηάζεσο ηεο κνιχλζεσο. Η δηάγλσζε ζα 

πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη κε άκεζε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε μέζκαηνο πάζρνληνο ηζηνχ ή κε 

θαιιηέξγεηα. 

Ολπρνκπθεηηάζεηο πξνθαινχκελεο απφ δεξκαηνκχθεηεο. 

ημείυζη:  

 ε αληίζεζε κε ηελ θξέκα Terbinafine/Target
®
, ηα δηζθία Terbinafine/Target

®
 δελ είλαη 

δξαζηηθά ζηελ πνηθηιφρξνπ πηηπξίαζε (Pityriasis versicolor). 

 Σν Terbinafine/Target
®
 ελδείθλπηαη ζε παηδηά ειηθίαο άλσ ησλ 2 εηψλ, κφλν γηα ηε ζεξαπεία 

δεξκαηνθπηηάζεσλ ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο, κφλνλ εθφζνλ ε ηνπηθή ζεξαπεία δελ είλαη εθηθηή. 

 

2.3.  Ανηενδείξειρ 

 

Τπεξεπαηζζεζία ζηελ ηεξβηλαθίλε θαη ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα έθδνρα ηνπ θαξκάθνπ. 

 

2.4.  Ειδικέρ πποθςλάξειρ και πποειδοποιήζειρ καηά ηη σπήζη 

 

2.4.1.Γενικά 

 

Σν Terbinafine/Target
®
 δελ ελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε ρξφληα ή ελεξγφ επαηηθή λφζν. Πξηλ ηε 

ζπληαγνγξάθεζε ηνπ δηζθίνπ Terbinafine/Target
®
 πξέπεη λα αμηνινγεζεί ε χπαξμε πξνυπάξρνπζαο 

επαηηθήο λφζνπ. Ηπαηνηνμηθφηεηα κπνξεί λα εκθαληζζεί ζε αζζελείο κε ή ρσξίο πξνυπάξρνπζα 

επαηηθή λφζν. Οη αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ζπληαγνγξαθνχληαη δηζθία Terbinafine/Target
®
 πξέπεη λα 

ελεκεξψλνληαη ψζηε λα αλαθέξνπλ άκεζα ηπρφλ ζπκπηψκαηα επηκέλνπζαο αλεμήγεηεο λαπηίαο, 

αλνξεμίαο, θφπσζεο, εκέηνπ, πφλνπ ζην δεμηφ ππνρφλδξην ή ίθηεξνπ, ζθνχξα νχξα ή αλνηρηφρξσκα 

θφπξαλα. ε αζζελείο κε απηά ηα ζπκπηψκαηα απαηηείηαη δηαθνπή ηεο ιήςεο απφ ηνπ ζηφκαηνο 

ηεξβηλαθίλεο θαη πξέπεη λα γίλεηαη άκεζε αμηνιφγεζε ηεο επαηηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο. 

 

Αζζελείο κε επηβαξπκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία (θάζαξζε θξεαηηλίλεο κηθξφηεξε απφ 50 mL/min ή 

θξεαηηλίλε νξνχ κεγαιχηεξε απφ 300 κmol/L) πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηε κηζή απφ ηελ θαλνληθή δφζε. 

 

2.4.2. Ηλικιυμένοι 

 

Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ λα ππνδειψλνπλ φηη νη ειηθησκέλνη αζζελείο ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθή 

δνζνινγία ή φηη εκθαλίδνπλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο ησλ λεφηεξσλ ζε 

ειηθία αζζελψλ. Όηαλ ζε απηέο ηηο ειηθίεο ρνξεγνχληαη δηζθία, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

πηζαλφηεηα πξνυπάξρνπζαο βιάβεο ηεο επαηηθήο ή λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο. 

 

2.4.3. Κύηζη 

 

Σν Terbinafine/Target
®
 δε ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, εθηφο εάλ θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ γηαηξνχ ζαο ε δπλεηηθή σθέιεηα ππεξηεξεί ησλ δπλεηηθψλ θηλδχλσλ. 

 

2.4.4. Γαλοςσία 

 

Η ηεξβηλαθίλε απεθθξίλεηαη ζην γάια ησλ γπλαηθψλ, γηα απηφλ ην ιφγν νη κεηέξεο πνπ παίξλνπλ 

δηζθία Terbinafine/Target
®
 δελ πξέπεη λα ζειάδνπλ. 
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2.4.5. Παιδιά 

 

Παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 12 εηψλ: ε αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 

12 εηψλ δελ έρεη ηεθκεξησζεί εθηφο ηεο έλδεημεο «ζεξαπεία δεξκαηνθπηίαζεο ηνπ ηξηρσηνχ ηεο 

θεθαιήο». 

 Παηδηά ειηθίαο άλσ ησλ 2 εηψλ κφλν γηα ηε ζεξαπεία δεξκαηνθπηηάζεσλ ηνπ ηξηρσηνχ ηεο 

θεθαιήο, κφλν εθφζνλ ε ηνπηθή ζεξαπεία δελ είλαη εθηθηή. 

 Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα ζε παηδηά θάησ ησλ 2 εηψλ (ζπλήζσο <12 kg) γηα ηελ έλδεημε «ζεξαπεία 

δεξκαηνθπηίαζεο ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο». 

 

2.4.6.Επίδπαζη ζηην ικανόηηηα οδήγηζηρ και ζηο σειπιζμό μησανημάηυν 

 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ επίδξαζε ηνπ Terbinafine/Target
® 

ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο θαη 

ρεηξηζκνχ κεραλεκάησλ. 

 

2.5. Αλληλεπιδπάζειρ με άλλα θάπμακα ή οςζίερ 

 

Πξηλ πάξεηε ην Terbinafine/Target
®
 δηζθία, πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ζαο γηα άιια θάξκαθα 

πνπ ηπρφλ παίξλεηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηζπιιεπηηθψλ θαη άιισλ θαξκάθσλ πνπ παίξλεηε 

ρσξίο ζπληαγή γηαηξνχ απφ ην θαξκαθείν. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ζαο γηα 

θάξκαθα πνπ παίξλεηε θαη: 

- κεηαβνιίδνληαη απφ ην έλδπκν CYP2D6, π.ρ. νξηζκέλνη εθπξφζσπνη ησλ παξαθάησ 

θαξκαθεπηηθψλ θαηεγνξηψλ, ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά, β-αλαζηνιείο, εθιεθηηθνί αλαζηνιείο 

επαλαπξφζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο, αληηαξξπζκηθά θιάζεο 1C θαη αλαζηνιείο ηεο 

κνλνακηλνμεηδάζεο ηχπνπ Β 

- κεηαβνιίδνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ θπηνρξψκαηνο Ρ450 (ηεξθελαδίλε, ηξηαδνιάκε, 

θπθινζπνξίλε, ηνιβνπηακίδε, αληηζπιιεπηηθά απφ ην ζηφκα) 

- πνπ επεξεάδνπλ ην κεηαβνιηζκφ ηνπ θπηνρξψκαηνο Ρ450 (ξηθακπηθίλε, ζηκεηηδίλε) 

- εάλ παίξλεηε θαθεΐλε ελδνθιέβηα ή δεζηπξακίλε. 

 

2.6. Δοζολογία 

 

Πάξηε ην θάξκαθφ ζαο αθξηβψο φπσο ζαο έρεη ζπκβνπιέςεη ν γηαηξφο. 

 

Παιδιά 

Η δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ έλδεημε θαη ηε βαξχηεηα ηεο κνιχλζεσο. 

 Παηδηά ειηθίαο άλσ ησλ 12 εηψλ: 250 mg κία θνξά ηελ εκέξα. 

 Παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 12 εηψλ: ε αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε παηδηά ειηθίαο θάησ 

ησλ 12 εηψλ δελ έρεη ηεθκεξησζεί εθηφο ηεο έλδεημεο «ζεξαπεία δεξκαηνθπηίαζεο ηνπ ηξηρσηνχ 

ηεο θεθαιήο» (βι. θαησηέξσ). 

 Παηδηά ειηθίαο άλσ ησλ 2 εηψλ κφλν γηα ηε ζεξαπεία δεξκαηνθπηηάζεσλ ηνπ ηξηρσηνχ ηεο 

θεθαιήο, κφλνλ εθφζνλ ε ηνπηθή ζεξαπεία δελ είλαη εθηθηή: 

 

 Παηδηά κε βάξνο θάησ ησλ 20 kg: 62,5 mg (κηζφ δηζθίν ησλ 125 mg) κία θνξά ηελ εκέξα. 

 Παηδηά κε βάξνο 20 kg έσο 40 kg: 125 mg (έλα δηζθίν ησλ 125 mg ή κηζφ δηζθίν ησλ 250 mg) κία 

θνξά ηελ εκέξα. 

 Παηδηά κε βάξνο άλσ ησλ 40 kg: 250 mg (δχν δηζθία ησλ 125 mg ή έλα δηζθίν ησλ 250 mg) κία 

θνξά ηελ εκέξα. 

 

 Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα ζε παηδηά θάησ ησλ 2 εηψλ (ζπλήζσο <12 kg) γηα ηελ έλδεημε «ζεξαπεία 

δεξκαηνθπηίαζεο ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο». 
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Ενήλικες 

250 mg κία θνξά εκεξεζίσο ή 125 mg δχν θνξέο εκεξεζίσο. 

Η δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ έλδεημε θαη ηε βαξχηεηα ηεο κνιχλζεσο. 

 

Δερμαηοθσηιάζεις 

Οη ζπληζηψκελεο δηάξθεηεο ζεξαπείαο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Γεξκαηνθπηίαζε πνδψλ - tinea pedis (κεζνδαθηπιίσλ πηπρψλ, πεικάησλ θαη ηχπνπ moccasin): 2-6 

εβδνκάδεο. 

 Γεξκαηνθπηίαζε ςηινχ δέξκαηνο (tinea corporis): 2-4 εβδνκάδεο. 

 Γεξκαηνθπηίαζε κεξνγελλεηηθψλ πηπρψλ (tinea cruris): 2-4 εβδνκάδεο. 

Πιήξεο χθεζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ ζεκείσλ ηεο κνιχλζεσο κπνξεί λα κελ επέιζεη αλ δελ 

πεξάζνπλ αξθεηέο εβδνκάδεο αληηκπθεηηαζηθήο αγσγήο. 

 

Μσκηηιάζεις ηριτωηού και κεθαλής 

 Σξηρνθπηία ηξηρσηνχ/θεθαιήο (tinea capitis): 4 εβδνκάδεο. 

 

Ονστομσκηηιάζεις τειρών και ποδών 

Φαξκαθεπηηθή αγσγή δηάξθεηαο 6 εβδνκάδσλ είλαη αξθεηή γηα ηε ζεξαπεία ησλ κπθεηηάζεσλ ησλ 

νλχρσλ ησλ ρεηξψλ. Γηα ηηο κπθεηηάζεηο ησλ νλχρσλ ησλ πνδψλ ρξεηάδεηαη αγσγή δηάξθεηαο 3 κελψλ, 

εθηφο ησλ κπθεηηάζεσλ ησλ κεγάισλ δαθηχισλ γηα ηηο νπνίεο ε δηάξθεηα ηεο αγσγήο κπνξεί λα 

ρξεηαζζεί λα ππεξβεί ηνπο 6 κήλεο. Μεησκέλε ηαρχηεηα αλάπηπμεο ησλ νλχρσλ, θαηά ηηο πξψηεο 

εβδνκάδεο ηεο αγσγήο, κπνξεί λα απνηειέζεη έλδεημε γηα πην παξαηεηακέλε ρνξήγεζε ηνπ 

Terbinafine/Target
®
. ε λεαξήο ειηθίαο άηνκα ζηα νπνία ε αλάπηπμε ησλ νλχρσλ είλαη ηαρχηεξε, 

ρξεηάδεηαη κηθξφηεξεο δηάξθεηαο αγσγή. 

ηηο νλπρνκπθεηηάζεηο, ην κέγηζην ηνπ απνηειέζκαηνο παξαηεξείηαη κεξηθνχο κήλεο κεηά ηελ 

εμάιεηςε ησλ κπθήησλ, ηελ ίαζε θαη ην πέξαο ηεο αγσγήο, νπφηε έρνπλ πιένλ αλαπηπρζεί πιήξσο νη 

θπζηνινγηθνί φλπρεο. 

 

 

2.7. Τπεπδοζολογία - Ανηιμεηώπιζη 

 

Έρνπλ αλαθεξζεί θάπνηεο πεξηπηψζεηο ππεξδνζνινγίαο (κέρξη 5 g) πνπ είραλ σο απνηέιεζκα 

εκθάληζε θεθαιαιγίαο, λαπηίαο, επηγαζηξηθνχ άιγνπο θαη δάιεο. 

Η ζπληζηψκελε αληηκεηψπηζε ππεξδνζνινγίαο είλαη πξσηίζησο ε απνκάθξπλζε ηνπ θαξκάθνπ κε ηε 

ρνξήγεζε ελεξγνχ άλζξαθα θαη εάλ ρξεηαζζεί λα γίλεη ζπκπησκαηηθή ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία. 

Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ: 210 7793777. 

 

 

2.8.  Σι ππέπει να γνυπίζεηε ζηην πεπίπηυζη πος παπαλείταηε να πάπεηε μία δόζη 
 

Αλ παξαιείςεηε λα πάξεηε θάπνηα δφζε, κπνξείηε λα ηελ πάξεηε κφιηο ην ζπκεζείηε, εθηφο αλ είλαη 

ιηγφηεξν απφ 4 ψξεο κέρξη ηελ επφκελε δφζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζπλερίζηε λα παίξλεηε ηε 

ζπλήζε δφζε ηνπ Terbinafine/Target
®
 κία θνξά ηελ εκέξα, φπσο έρεη ζπζηαζεί. 

 

 

2.9.  Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ 

 

Γεληθά ην Terbinafine/Target
®
 είλαη θαιά αλεθηφ. Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο είλαη ζπλήζσο ειαθξέο 

έσο κέηξηεο θαη παξνδηθέο. 

Οη αθφινπζεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο παξαηεξήζεθαλ ζηηο θιηληθέο κειέηεο ή θαηά ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαξκάθνπ κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ ζηελ αγνξά. 

Έρνπλ ηαμηλνκεζεί αλά θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

αθφινπζν θαλφλα: πνιχ ζπρλά (≥1/10), ζπρλά (≥1/100, <1/10), φρη ζπρλά (≥1/1.000, <1/100), ζπάληα 

(≥1/10.000, <1/1.000), πνιχ ζπάληα (<1/10.000), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κεκνλσκέλσλ 

πεξηζηαηηθψλ. 

 



Target Pharma Ltd  PIL_2600403-4_v. 01 

 

 5 

Γενικέρ διαηαπασέρ 

Πνιχ ζπάληα Αλαθπιαθηνεηδείο αληηδξάζεηο ζπκπεξηιαβαλνκέλνπ αγγεηννηδήκαηνο. 

Διαηαπασέρ ηος αίμαηορ και ηος λεμθικού ζςζηήμαηορ 

Πνιχ ζπάληα Οπδεηεξνπελία, αθνθθηνθπηηαξαηκία, ζξνκβνθπηηαξνπελία. 

Διαηαπασέρ ηος ανοζοποιηηικού ζςζηήμαηορ 

Πνιχ ζπάληα Δθδήισζε θαη έμαξζε ηνπ δεξκαηηθνχ θαη ζπζηεκαηηθνχ εξπζεκαηψδε 

ιχθνπ. 

Διαηαπασέρ ηος νεςπικού ζςζηήμαηορ και τςσιαηπικέρ διαηαπασέρ 

Όρη ζπρλά Αιινηψζεηο ηεο γεχζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απψιεηαο γεχζεο, ε 

νπνία επαλαθηάηαη κέζα ζε ιίγεο εβδνκάδεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ 

θαξκάθνπ. Έρνπλ αλαθεξζεί κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο παξαηεηακέλεο 

δηάξθεηαο απψιεηαο γεχζεο. ε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο παξαηεξήζεθε 

κείσζε ηεο πξφζιεςεο ηξνθήο πνπ νδήγεζε ζε ζεκαληηθή απψιεηα 

βάξνπο. 

πάληα Κεθαιαιγία, αδπλακία ζπγθέληξσζεο, θαηαβνιή. 

Διαηαπασέρ από ηο ήπαπ και ηα σοληθόπα 

πάληα Ηπαηνρνιηθή δπζιεηηνπξγία (ρνινζηαηηθνχ ηχπνπ θπξίσο) έρεη 

παξαηεξεζεί ζε ζεξαπεία κε ηεξβηλαθίλε πεξηιακβαλνκέλσλ ζπαλίσλ 

πεξηπηψζεσλ ζνβαξήο επαηηθήο αλεπάξθεηαο (κεξηθέο κε θαηάιεμε ζε 

ζάλαην ή αλάγθεο κεηακφζρεπζεο ήπαηνο). ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ επαηηθήο αλεπάξθεηαο νη αζζελείο έπαζραλ απφ ζνβαξά 

ππνθείκελα λνζήκαηα θαη ε αηηηαθή ζπζρέηηζε κε ηε ιήςε ηεο 

ηεξβηλαθίλεο ήηαλ αβέβαηε. 

Γαζηπενηεπικέρ διαηαπασέρ 

Πνιχ ζπρλά Γαζηξεληεξηθά ζπκπηψκαηα (αίζζεκα πιεξφηεηαο, απψιεηα φξεμεο, 

δπζπεςία, λαπηία, ήπηα θνηιηαθά άιγε, δηάξξνηα). 

Διαηαπασέρ ηος δέπμαηορ και ηος ςποδόπιος ιζηού 

Πνιχ ζπρλά Ήπηνπ βαζκνχ δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο (εμάλζεκα, θλίδσζε). 

Πνιχ ζπάληα νβαξέο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο (π.ρ. ζχλδξνκν Stevens-Johnson, ηνμηθή 

επηδεξκηθή λεθξφιπζε). Δάλ παξνπζηαζηεί δεξκαηηθφ εμάλζεκα πνπ 

επηδεηλψλεηαη, ε ζεξαπεία κε ηεξβηλαθίλε πξέπεη λα δηαθνπεί. 

Απψιεηα καιιηψλ αλ θαη δελ έρεη αθφκα δηεπθξηληζζεί αλ νθείιεηαη ζηελ 

ηεξβηλαθίλε. 

Διαηαπασέρ ηος ζςνδεηικού ιζηού ηυν οζηών και μςοζκελεηικέρ διαηαπασέρ 

Πνιχ ζπρλά Μπνζθειεηηθέο αληηδξάζεηο (αξζξαιγία, κπαιγία). 

 

πκβνπιεπηείηε ην γηαηξφ ζαο αλ παξαηεξήζεηε φηη θάπνηα απφ απηέο ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο 

είλαη έληνλε ή επίκνλε. Δηδνπνηήζηε ην γηαηξφ ζαο ακέζσο αλ παξαηεξήζεηε εμειηζζφκελν 

θνθθίληζκα ζην δέξκα, ηχπνπ ηιαξάο, γηαηί ε ζεξαπεία πξέπεη λα δηαθνπεί. Αλ ηπρφλ παξνπζηάζεηε 

επαηίηηδα ή βιάβε ηεο ρνιήο ή ηνπ ήπαηνο, πξέπεη λα δηαθφςεηε ηε ζεξαπεία κε Terbinafine/Target
®
 

δηζθία. 

 

2.10. Ημεπομηνία λήξηρ ηος πποφόνηορ 

 

Αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ζπζθεπαζία.  

ε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία απηή έρεη παξέιζεη κελ ην ρξεζηκνπνηήζεηε. 
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2.11. Θδιαίηεπερ πποθςλάξειρ για ηην θύλαξη ηος πποφόνηορ 

 

Φπιάμηε απηφ ην πξντφλ καθξηά απφ θσο, κέζα ζηε ζπζθεπαζία ηνπ θαη καθξηά απφ ηα παηδηά. 

 

2.12. Ημεπομηνία ηελεςηαίαρ αναθεώπηζηρ ηος θύλλος οδηγιών 

 

2 Ννεκβξίνπ 2007. 

 

 

3.      ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΘΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 
 Σν θάξκαθν απηφ ζαο ην έγξαςε ν γηαηξφο ζαο κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαηξηθφ ζαο πξφβιεκα. 

Γελ ζα πξέπεη λα ην δίλεηε ζε άιια άηνκα ή λα ην ρξεζηκνπνηείηε γηα θάπνηα άιιε πάζεζε, 

ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεηε ζπκβνπιεπζεί ην γηαηξφ ζαο. 

 Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εκθαληζζεί θάπνην πξφβιεκα κε ην θάξκαθν, ελεκεξψζηε 

ακέζσο ην γηαηξφ ζαο ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο.  

 Δάλ έρεηε νπνηαδήπνηε εξσηεκαηηθά γχξσ απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην θάξκαθν πνπ 

ιακβάλεηε ή ρξεηάδεζηε θαιχηεξε ελεκέξσζε γηα ην ηαηξηθφ ζαο πξφβιεκα κε δηζηάζεηε λα 

δεηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο απφ ην γηαηξφ ζαο ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο. 

 Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη αζθαιέο ην θάξκαθν πνπ ζαο ρνξεγήζεθε ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζαο δφζεθαλ. 

 Γηα ηελ αζθάιεηα 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 ινπηξνχ, δηφηη ε δέζηε θαη ε πγξαζία κπνξεί λα 

αιινηψζνπλ ην θάξκαθν θαη λα ην θαηαζηήζνπλ επηβιαβέο γηα ηελ πγεία ζαο. 

 Να κελ θξαηάηε θάξκαθα πνπ δελ ηα ρξεηάδεζηε πιένλ ή πνπ έρνπλ ιήμεη. 

 Γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα θξαηάηε φια ηα θάξκαθα ζε αζθαιέο κέξνο καθξηά απφ ηα παηδηά. 

 

 

4.  ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ 

 
Σν θάξκαθν απηφ ρνξεγείηαη κφλν κε ηαηξηθή ζπληαγή. 

 


