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Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam 

 

Terbital 10 mg/g krēms 

 

Terbinafini hydrochloridum 

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu 

informāciju. 
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis 

ārsts vai farmaceits. 

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. 

- Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam. 

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas 

attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. 

Skatīt 4. punktu. 

- Ja pēc 14 dienām stāvoklis nav uzlabojies vai ir pasliktinājies, Jums jākonsultējas ar 

ārstu. 

 

Šajā instrukcijā var uzzināt: 
1. Kas ir Terbital un kādam nolūkam to lieto 

2. Kas Jums jāzina pirms Terbital lietošanas 

3. Kā lietot Terbital 

4. Iespējamās blakusparādības 

5. Kā uzglabāt Terbital 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija 

 

 

1. Kas ir Terbital un kādam nolūkam to lieto 

 

Krēms Terbital satur aktīvo vielu – terbinafīna hidrohlorīdu (turpmāk tekstā – terbinafīns). 

Terbinafīns ir pretsēnīšu līdzeklis lietošanai uz ādas. 

 

Terbital lieto pēdas sēnīšu infekcijas (tinea pedis), ko izraisa pret terbinafīnu jutīgas 

sēnītes, ārstēšanai. 

 

 

2. Kas Jums jāzina pirms Terbital lietošanas 

 

Nelietojiet Terbital šādos gadījumos 

• ja Jums ir alerģija pret terbinafīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. 

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā 

• Krēms paredzēts tikai ārīgai lietošanai. 

• Rīkojieties uzmanīgi, lai krēms neiekļūtu acīs. Ja krēms netīšām iekļuvis acīs, 

noslaukiet to un acis rūpīgi izskalojiet ar tīru ūdeni. 

• Izvairieties no nejaušas krēma norīšanas (skatīt Ja esat nejauši norijis Terbital). 

 

Bērni un pusaudži 
Bērniem līdz 12 gadu vecumam terbinafīnu nelieto (izņemot gadījumus, kad to ieteicis ārsts). 
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Citas zāles un Terbital 

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis 

vai varētu lietot. 

 

Grūtniecība un barošana ar krūti 

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība 

vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. 

Nav datu par terbinafīna lietošanu grūtniecēm. Tādēļ grūtniecības periodā no Terbital 

lietošanas jāizvairās. 

Terbinafīns izdalās mātes pienā. Kaut arī, lietojot krēmu lokāli, aktīvās vielas uzsūkšanās ir 

niecīga, un iedarbība uz jaundzimušo ir maz ticama, zīdīšanas periodā Terbital lietot 

pieļaujams tikai izņēmuma gadījumā. Vaicājiet padomu ārstam. 

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 

Terbital neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. 

 

Terbital satur cetostearilspirtu 
Cetostearilspirts var izraisīt vietējas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu). 

 

 

3. Kā lietot Terbital 

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits 

Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. 

 

Lietošanai uz ādas. 

 

Pieaugušie 

Terbital krēmu lieto vienu vai divas reizes dienā vienu nedēļu. 

 

• Lietojot Terbital pirmo reizi, lai atvērtu tūbu, piespiediet otrādi apgrieztu 

uzskrūvējamo vāciņu pret folijas pārklājumu, kas noslēdz tūbas gala atveri. 

• Pirms krēma uzklāšanas bojātās ādas vietas rūpīgi nomazgājiet un nosusiniet. 

• Uzziediet krēmu plānā kārtā uz infekcijas skartajām ādas zonām un apkārt tām. 

• Ar pirkstu galiem viegli ierīvējiet krēmu bojātajās ādas zonās un apkārt tām. 

• Pēc tam kārtīgi nomazgājiet rokas, lai zāles nenokļūtu citās nevēlamās ķermeņa 

vietās, un lai izvairītos no citu cilvēku inficēšanas un sēnīšu sporu pārnešanas uz 

citām ķermeņa daļām. 

 

Turpiniet lietot krēmu visu ieteikto laiku pat tad, ja slimības simptomi mazinās jau pēc 

dažām dienām. Tādā veidā Jūs izvairīsieties no slimības recidīva, un ārstēšana būs 

sekmīga. 

Lietojot Terbital, klīniska uzlabošanās parasti jau vērojama dažu dienu laikā. Lai pilnīgi 

atveseļotos visa bojātā āda, vajadzīgs ilgāks laiks, pat līdz 4 nedēļām, atkarībā no slimības 

smaguma pakāpes. 

Terbital efekts un ādas atveseļošanās process turpinās arī pēc tam, kad krēma lietošana ir 

pabeigta. 

Ja slimības simptomi nav mazinājušies 2 nedēļu laikā, nepieciešams sazināties ar ārstu. 
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Gados vecāki cilvēki 

Gados vecākiem cilvēkiem nav nepieciešama devas pielāgošana. 

 

Atveseļošanās veicināšana 

Lai veicinātu atveseļošanos, uzturiet tīru infekcijas skarto ādas apvidu, to regulāri mazgājot 

un rūpīgi nosusinot. Neberziet ādu, nosusinot. Neraugoties uz niezi, centieties nekasīt 

bojāto ādas apvidu, jo tas pastiprina ādas bojājumu un palēnina dzīšanas procesu, kā arī var 

izraisīt infekcijas izplatīšanos. Lietojiet atsevišķu dvieli, lai novērstu citu cilvēku 

inficēšanu. Bieži mainiet apģērbu, lai no jauna neinficētu pats sevi. Pēc krēma lietošanas 

rūpīgi nomazgājiet rokas. 

 

Ja esat nejauši norijis Terbital 

Krēma norīšana parasti nav bīstama. Tomēr, ja Jūs vai kāds cits ir norijis krēmu, ieteicams 

sazināties ar ārstu. 

Simptomi nejaušas norīšanas gadījumā var būt slikta dūša, apetītes zudums, sāpes vēderā, 

caureja un galvassāpes. 

 

Ja esat aizmirsis lietot Terbital 

Ja esat aizmirsis lietot Terbital, lietojiet to, tiklīdz atceraties, un pēc tam turpiniet lietot kā 

parasti. Taču, ja jau tuvojas nākamā zāļu lietošanas reize, uzklājiet krēmu kā parasti un pēc 

tam turpiniet lietot, kā norādīts. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu, un 

nelietojiet krēmu biežāk nekā 2 reizes dienā. Ir svarīgi ievērot noteiktos krēma lietošanas 

laikus, jo, izlaižot lietošanas reizes, var palielināties infekcijas atjaunošanās risks. 

 

Ja pārtraucat lietot Terbital 

Infekcijas simptomi var atkārtoties, ja krēms tiek lietots neregulāri vai arī krēma lietošana 

ir tikusi priekšlaicīgi pārtraukta. 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam. 

 

 

4. Iespējamās blakusparādības 

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 

 

Reti (var rasties mazāk nekā 1 no 1000 cilvēkiem): 

• alerģiskas reakcijas (nieze, izsitumi, pūšļi uz ādas). Šādā gadījumā Terbital lietošana 

jāpārtrauc; 

• apsārtums krēma uzklāšanas vietā, nieze un dedzināšanas sajūta (parasti nav 

nepieciešams pārtraukt ārstēšanu). 

 

Ziņošana par blakusparādībām 

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas 

attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat 

ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003 

Tālrunis: +371 67078400. Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv 

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par 

šo zāļu drošumu. 
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5. Kā uzglabāt Terbital 

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Nesasaldēt. 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs līdz”. 

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. 

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest 

zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija 

 

Ko Terbital satur 

- Aktīvā viela ir terbinafīna hidrohlorīds (Terbinafini hydrochloridum). 

1 g krēma satur 10 mg terbinafīna hidrohlorīda. 

 

- Citas sastāvdaļas ir izopropilmiristāts, cetostearilspirts, sorbitāna stearāts, 1. tips; 

cetilpalmitāts, polisorbāts 60, benzilspirts, nātrija hidroksīds un attīrīts ūdens. 

 

Terbital ārējais izskats un iepakojums 

Terbital ir balts vai gandrīz balts krēms ar specifisku smaržu. 

 

15 g krēma alumīnija tūbā. Alumīnija tūba kartona kastītē. 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks 

AS GRINDEKS. 

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija 

Tālrunis: 67083205 

Fakss: 67083505 

E-pasts: grindeks@grindeks.lv 

 

Ražotājs 

AS GRINDEKS. 

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija 

 

Tallinna Farmaatsiatehase AS 

Tondi 33, 11316, Tallinn, Igaunija 

 

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības 

īpašnieku. 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2014 


