
  
 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

TERBISIL, 10 mg/g kreem  
Terbinafiinvesinikkloriid 

 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
TERBISIL kreemi täpselt juhistele vastavalt. 

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Kui pärast kahe nädala pikkust ravi haigussümptomid süvenevad ega leevene, pöörduge arsti poole. 
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
Infolehes antakse ülevaade: 
1. Mis ravim on TERBISIL kreem ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne TERBISILI kasutamist 
3. Kuidas TERBISILI kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas TERBISILI säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
 
1. MIS RAVIM ON TERBISIL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
TERBISIL kreem on seenevastane preparaat. Ravim hävitab nahahaigusi põhjustavaid seeni. 
 
TERBISIL kreemi kasutatakse jalanaha seennakkuste paikseks raviks. 
Enne arsti poole pöördumist võite ravida kergeid mööduvaid kaebusi. Parima toime saavutamiseks kasutage 
ravimit ettevaatlikult ja asjatundlikult. 
 
TERBISIL on ainult välispidiseks kasutamiseks. 
 
Jalgade seenhaigus (atleedi jalg) avaldub jalgadel, peamiselt varvaste vahel. Nakkus võib levida jalatallale, 
servadele ja jalaseljale. See võib esineda nii ühel kui ka mõlemal jalal. Kõige sagedasemateks sümptomiteks 
on põletik, naha lõhenemine ja ketendus ning ebameeldiv sügelus. Raskematel juhtudel võivad ilmneda 
väikesed vesivillid, naha koorumine ja valulikud sügavad nahalõhed. 
Arst võib määrata terbinafiinkreemi ka teiste naha seennakkuste raviks. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE TERBISILI KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage TERBISIL kreemi: 
- kui te olete allergiline (ülitundlik) terbinafiinvesinikkloriidi või TERBISIL kreemi mõne koostisosa 

suhtes; 
- kui te ei ole kindel, millest teil esinev nahaprobleem on tingitud, sel juhul pidage enne TERBISILI 

kasutamist nõu oma arstiga; 
- kui te olete noorem kui 16-aastane. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik TERBISILIGA: 
- TERBISIL kreem on ainult välispidiseks kasutamiseks. 



- Vältige kreemi allaneelamist ja sattumist silma. Kui ravim satub kogemata silma, tuleb silmad küllaldase 
veega hoolikalt loputada ja vajadusel pöörduda silmaarsti poole. 

- Pärast TERBISIL kreemi manustamist peske alati hoolikalt käsi. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid teisi ravimeid, 
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Rasedus ja imetamine 
Rasedus 
Enne TERBISILI kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
Rääkige oma arstile, kui rasestute TERBISILI kasutamise ajal. 
 
Imetamine 
Enne TERBISILI kasutamist küsige nõu arstilt või apteekrilt. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
TERBISIL ei mõjuta autojuhtimise või masinatega töötamise võimet, kui kasutate ravimit vastavalt juhistele 
ja ainult paikselt. 
 
Oluline teave mõningate TERBISIL kreemi koostisainete suhtes 
Kreemi koostisosadeks on ka tsetüülalkohol ja tsetostearüülalkohol, mis võivad põhjustada paikseid 
nahareaktsioone (näiteks kontaktdermatiiti). 
 
 
3. KUIDAS TERBISILI KASUTADA 
 
Te saate suletud tuubi avada, kasutades korgi otsas olevat teravikku. Enne kreemi kasutamist peske ja 
kuivatage alati oma käsi. 
 
TERBISIL kreemi kasutamine 
Kreemi tuleb manustada üks või kaks korda päevas eelnevalt puhastatud ja kuivatatud nahale. Kandke kreem 
probleemsetele nahapiirkondadele õhukese kihina ja hõõruge kergelt nahasse. 
 
Ravi kestus: 
 
Jalgade seennakkus:  
TERBISIL kreemi kasutatakse üks või kaks korda ööpäevas. Ravi kestab 2...4 nädalat. Sageli piisab 1 
nädalasest ravist. 
Ravi tuleb jätkata ühe nädala jooksul isegi juhul, kui kahjustatud piirkond hakkab paranema varem. Sel 
viisil takistate nakkuse taasteket ja tagate eduka ravitulemuse. 
Kreemi toimel peatub nakkuse levik kiiresti, sest ravim hävitab haigust põhjustavad seened. Siiski võib 
täielik paranemine kesta kauem ja sõltub põletiku ulatusest. TERBISILI toime püsib ka pärast kasutamise 
lõpetamist. 
 
Kui kaks nädalat kestnud ravi järel seisund ei parane, pöörduge oma arsti poole. 
 
Nakkuse taastekke vältimiseks tuleb rakendada alljärgnevaid hügieeninõudeid. 
Haigestunud nahapiirkonnad tuleb hoida puhtana. Pärast TERBISIL kreemi kasutamist peske alati korralikult 
käsi. Kasutage ainult teile mõeldud rätikut. Kuna nakkus võib levida teistele inimestele, ei tohi teie käterätti 
ega riideid kasutada keegi peale teie enda. Et kaitsta ennast taasnakatumise eest, peske neid tihti. Kandke 
puuvillaseid sokke ja desinfitseerige oma jalanõusid. 
Vältige kahjustatud naha kratsimist ka tugeva sügeluse korral, sest see võib kahjustada nahka, aeglustada 
paranemisprotsessi ja soodustada nakkuse levikut. 
 



Kui te kasutate TERBISILI rohkem, kui ette nähtud 
Juhul, kui teie või keegi teine (sealhulgas laps) kogemata kreemi alla neelab, pöörduge viivitamatult arsti 
poole. 
 
Kui te unustate TERBISILI kasutada 
Kui te unustate kreemi kasutada, tehke seda nii pea kui võimalik ja jätkake edasist ravi ettenähtud viisil. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka TERBISIL põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Manustamiskohal 
võivad tekkida punetus, sügelus ja kõrvetustunne. 
Nimetatud kõrvaltoimete tekkimisel võtke ühendust oma arstiga. 
 
Ülitundlikkusreaktsioonid võivad tekkida iga ravimi suhtes. 
Seetõttu taoliste sümptomite tekkimisel, nagu turse, punetus, lööve ja valu, katkestage ravimi kasutamine ja 
pöörduge oma arsti poole. 
 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
 
5. KUIDAS TERBISILI SÄILITADA 
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage TERBISILI juhul, kui sellel esinevad nähtavad aegumise tundemärgid. 
 
Hoidke seda alles vaid juhul, kui arst seda soovitab. 
 
Kui arst otsustab teie ravi katkestada, viige järelejäänud ravim tagasi apteeki. 
 
Ärge kasutage TERBISIL kreemi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu 
viimasele päevale. 
 
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, 
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Mida TERBISIL kreem sisaldab 
 
- Toimeaine on terbinafiinvesinikkloriid.  

1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. 
- Abiained on naatriumhüdroksiid, bensüülalkohol, sorbitaanstearaat, tsetüülpalmitaat, tsetüülalkohol, 

tsetostearüülalkohol, polüsorbaat 60, isopropüülmüristaat, puhastatud vesi. 
 
Kuidas TERBISIL välja näeb ja pakendi sisu 
 
Valge või peaaegu valge kreem, millel on kerge mandlilõhn. 
Pakendis on 1 tuub kreemi (15 g). 
 



Müügiloa hoidja ja tootja: 
Gedeon Richter, Plc.  
1103 Budapest,  
Gyömrői út 19-21.,  
Ungari 
 
 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
Richter Gedeon Eesti filiaal 
Kitsas 8 
EE - 51003 Tartu 
Tel: +372 742 7056 
richter@rg.ee 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2011. 


