
 كريم تيربينفى هذة الصفحة ستجد المعلومات التالية عن 

TERBIN CREAM : 

  التعريف و دواعى االستعمال . 

 إرشادات األستعمال . 

 األثار الجانبية . 

 نصائح هامة . 

 التعريف و دواعى األستعمال :TERBIN CREAM كريم تيربين
 دون ان تسبب أذى ، و   على الرغم من أن العديد من أنواع الفطريات تعيش على الجلد

 . لكن بعضها يمكن أن يسبب بعض االلتهابات و االمراض الجلدية

 التهابات الجلد هي مجموعة من الفطريات   الفطريات األكثر شيوعا التى تسبب  من

 . (  tinea السعفة أو التنيا) تسمى 

 كريم تيربين يستخدم TERBIN CREAM   لعالج مجموعة متنوعة من االلتهابات الجلدية

) ، حالة القدم الرياضي ( التنيا  نوع من أنواع فطريات ) الفطرية مثل القوباء الحلقية 

االلتهابات الفطرية التى تصيب ) ، وحكة جوك ( الفطريات التى تظهر بين أصابع القدم 

الجلد مثل التهابات بين الفخذين و منطقة العانة و االلتهابات االماكن الرطبة من ثنيات 

 . ( الفطرية التى تظهر أسفل ثنية الثدى و بين االرداف

  كريم تيربين يستخدم TERBIN CREAM   أيضا لعالج حالة الجلد المعروفة باسم النخالية

أغمق أو ) بقع ملونة ، و هى حالة تتسبب فى ظهور (النخالية المبرقشة أو التنيا الملونة )

 .الرقبة والصدر والذراعين، أو الساقين و خصوصا فى منطقة ( أفتح من لون الجلد االصلى 

  terbinafine  كريم تيربين هو أسم المادة الفعالة التى يتركب منها TERBIN CREAM  ،

 .تعمل عن طريق منع نمو الفطريات للفطريات و  و هى مادة مضادة 

 إرشادات األستعمال : TERBIN CREAM كريم تيربين

 كريم تيربين يستخدم TERBIN CREAM  على الجلد فقط ، و يجب ان يكون االستخدام

 .تماما  على جلد نظيف و جاف

 كريم تيربين فى العادة ما يستخدم TERBIN CREAM   مرة أو مرتين يوميا وفقا لتوجيهات

 . وجيهات فى النشرة المرفقة مع المنتجالطبيب المعالج او بحسب الت

 يجب غسل اليدين بعد االستعمال ما لم تكن المنطقة التي يجري عالجها تشمل اليدين. 

  تيربين بعد استخدام ال يجب تغطية المنطقة التى يتم عالجها بضمادة او رباط او لفافة 

 .بيبما لم يكن موجها للقيام بذلك من قبل الط ،  TERBIN CREAM كريم



 كريم تيربين ال يجب أستخدام TERBIN CREAM   في العيون، واألنف، أو الفم، أو داخل

 . المهبل، و فى حال حدوث ذلك بالخطأ ، فيجب غسل المنطقة جيدا بكمية وفيرة من الماء

 كريم تيربين ال يجب أستخدام TERBIN CREAM   على فروة الرأس أو االظافر ، ما لم يكن

 .ذلك من قبل الطبيب موجها بخالف

 تيربين TERBIN  بخاخ غير مناسب لالستخدام على منطقة الوجة . 

 الجرعة ومدة العالج تعتمد على نوع العدوى . 

 كريم تيربين ال يجب استخدام TERBIN CREAM  لفترة اطول من التى وصفها الطبيب

 .خطر اآلثار الجانبية المعالج او بعدد جرعات اكبر ، هذا قد يزيد من

  لمساعدتك  استخدام هذا الدواء بانتظام للحصول على أكبر قدر من االستفادة منة ، و

 .كل يوم في نفس الوقت على تذكر ميعادة ، فمن المفضل أستخدام 

 دام هذا الدواء وفقا لتوجيهات الطبيب المعالج حتى يتم االنتهاء يجب االستمرار في استخ

، ألن إيقاف الدواء فى وقت .من فترة العالج كاملة، حتى لو اختفت األعراض بعد بضعة أيام

 .يؤدي إلى عودة العدوى مبكر قد 

 من العالج أسبوع واحد  بعد   يجب أن تخبر طبيبك إّذا لم تبدأ حالتك فى التحسن. 

 االثار الجانبية : TERBIN CREAM كريم تيربين
  

 كريم تيربين TERBIN CREAM و لكنة.من غير المرجح أن يسبب أي آثار جانبية خطيرة ،  

 . يمكن أن يسبب أحيانا بعض التهيج فى الجلد عند بداية األستخدام

 كريم تيربين هناك عدد قليل من الناس ، قد يظهرون ردة فعل تحسسية تجاة TERBIN 

CREAM ( مثل االحمرار والحكة و تورم .) إذا واجهت أى اعراض تدل على الحساسية

، فيجب التحدث مع طبيبك أو الصيدلي للحصول على  TERBIN CREAM كريم تيربين تجاة

 .مزيد من المشورة

 نصائح هامة CREAM TERBIN  :كريم تيربين

  

 كريم تيربين د أستعمالتذكر أن تغسل يديك جيدا بع TERBIN CREAM سوف   ، ألن هذا

 .يساعد على منع العدوى من االنتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم

 عن باقى ( فوطة منفصلة ) أستخدام منشفة خاصة   يجب على المصاب بالعدوى الفطرية

 . األسرة حتى تزول االصابة منة  أفراد

  االلتهابات الفطرية غالبا ما تحدث في المناطق الرطبة الدافئة من الجسم، لذلك فمن

و خصوصا ثنايا الجلد )بعد الغسيل أو االستحمام، التأكد من أن جميع الجسم   المنصوح بة



ثنايا الجلد مثل بين أصابع قدميك ، و بين الفخذين و   وخاصة  قد تم تجفيفها جيدا ،( 

 . طية الثدى فى النساء األرداف ، و تحت

  و لذلك للوصول إلى ( بجانب عوامل أخرى ) تختلف مدة العالج على مدى و مكان العدوى ،

 TERBIN كريم تيربين شفاء كامل ، فمن الضرورى عدم االنقطاع عن أستخدام

CREAM  فور انتهاء أو أختفاء أعراض العدوى ، بل يجب األستمرار بالعالج حتى يتم االنتهاء 

 .من فترة العالج كاملة ، و ذلك لتالفى رجوع العدوى مرة اخرى

 لم تظهر أى عالمات على التحسن فى خالل أسبوع من االستخدام المنتظم   إّذا

 . فيجب مراجعة الطبيب  TERBIN CREAM كريم تيربين ل

 كريم تيربين ال يجب أستخدام TERBIN CREAM على جلد مجروح او محروق . 

  كريم تيربين ستعمالال يجب ا TERBIN CREAM  خالل فترة الحمل إال عندما تكون هناك

 . أستشارة طبيب مختص حاجة ماسة و ضرورية ألستعمالة، و بعد

 كريم تيربين ال يجب استخدام TERBIN CREAM  الثدى اثناء الرضاعة  على منطقة

 . الطبيعية

 كريم تيربين بالرغم من انة من غير المتوقع ان يسبب TERBIN CREAM  اى اثار ضارة إذا ،

، أال أنة من المنصوح بة عدم  ما تم استخدامة بواسطة االمهات المرضعات

إال فى الحاالت  الطبيعية  خالل فترة الرضاعة TERBIN CREAM كريم تيربين أستخدام

 . الضرورية فقط و بعد أستشارة طبيب مختص

 أهم اقسام فارماسيا

  

 النشرات الداخلية لألدوية

 شركات األدوية 

 صحة و جمال 

 غير مصنف 

 معلومات طبية و صيدالنية 

 معلومات و نصائح صيدالنية 

 معلومة طبية 

 مواد فعالة 
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