MECCADERMA®

Antifungal Cream

Terbinafine HCl 1%
KEGUNAAN
Anti jamur / Antifungal
KOMPOSISI:
Tiap gram mengandung Terbinafine HCl 10 mg.
FARMAKOLOGI
Terbinafine HCl memiliki daya antifungi dengan spektrum yang luas dan memiliki aktivitas fungisidal terhadap dermatofit dan ragi. Terbinafine HCl
membunuh sel jamur dengan mencegah epoxidase squalene, enzim utama dalam biosintesa sterol, yang mengakibatkan kekurangan ergosterol pada
dalam dinding sel jamur.
INDIKASI PENGOBATAN
Untuk mengobati topikal infeksi jamur seperti: Tinea Pedis, Tinea Cruris, Tinea Corporis yang disebabkan oleh trichopyton rubrum, trichopyton
mentagrophytes, trichopyton verrucosum, trichopyton violaceum, epidermophyton floccosum. Untuk pengobatan cutaneus candidiasis, dan pityriasis
versicolor.
PERINGATAN DAN PERHATIAN
• Hanya untuk pemakaian luar.
• Hentikan pengobatan jika terjadi iritasi dan sensitifitas.
• Tidak dimaksudkan untuk pengobatan mata, intravaginal atau peroral.
• Hindarkan kontak dengan hidung, mata, mulut, atau membrane mukosa lainnya. Apabila kontak dengan mata terjadi, segera cuci secara menyeluruh
dengan air bersih.
CARA PENGGUNAAN
• Bersihkan bagian kulit tubuh yang terkena infeksi terlebih dahulu.
• Setelah kering, oleskan krim secara tipis dan merata pada bagian kulit yang terinfeksi 1-2 kali sehari.
• Tutup kembali tube untuk menghindari kontaminasi, simpan pada suhu dibawah 30º celcius dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
• Hilangnya gejala klinis biasanya terjadi dalam beberapa hari. Pemakaian secara tidak teratur atau penghentian terlalu dini dapat menyebabkan resiko
kekambuhan.
• Jika tidak terjadi tanda-tanda perbaikan klinis setelah 2 minggu, dianjurkan untuk konsultasi dokter

DURASI PENGOBATAN
Durasi penggobatan yang dianjurkan adalah
• Kutu Air / Tinea Pedis
• Kurap / Tinea Corporis
• Infeksi Jamur di selangkangan / Tinea Cruris
• Infeksi Jamur Kandida / Cutaneous Candida
• Panu / Tinea Versicolor

1 Minggu
1-2 Minggu
1-2 Minggu
1-2 Minggu
2 Minggu

EFEK SAMPING
Iritasi lokal, eritema, kulit terasa terbakar dan kering.
KONTRA INDIKASI
Hypersensitifitas terhadap Terbinafine HCl atau komponen obat.
KEHAMILAM DAN LAKTASI
Pengalaman klinis pada wanita hamil tidak ada, jangan digunakan selama kehamilan kecuali keuntungan dapat melebihi resikonya. Karena Terbinafine HCl
dieksresikan dalam air susu ibu, maka Terbinafine HCl tidak boleh digunakan selama menyusui. Jika digunakan secara topical, hanya sebagian kecil obat
yang diabsorbsi melalui kulit tetapi efeknya terhadap bayi belum diketahui.
INFORMASI LAINNYA
Simpan pada suhu dibawah 30º C. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
KEMASAN
MECCADERMA®, Krim Tube 5 g, Reg. No. DKL1714400529A1
MECCADERMA®, Krim Tube 10 g, Reg. No. DKL1714400529A1

HARUS DENGAN RESEP DOKTER
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