Uputa o lijeku
Atere 10 mg/g krema
terbinafin
Molimo Vas pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego počnete uzimati lijek!
Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas pitajte Vašeg liječnika ili ljekarnika.
Ovaj lijek je propisan Vama osobno i ne smijete ga davati drugima. Može im naškoditi, iako
imaju iste simptome kao Vi.
O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Ova uputa sadrži:
1. Što je Atere 10 mg/g krema i za što se koristi?
2. Prije nego počnete primjenjivati Atere 10 mg/g kremu
3. Kako primijeniti Atere 10 mg/g kremu?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Atere 10 mg/g kremu?
6. Dodatne informacije
1. ŠTO JE ATERE 10 mg/g KREMA I ZA ŠTO SE KORISTI?
Djelatna tvar Atere 10 mg/g kreme je terbinafinklorid. 1 g kreme sadrži 10 mg terbinafinklorida.
Atere 10 mg/g krema je antimikotik koji ubija gljivične uzročnike Vaših kožnih problema.
Koristi se za liječenje tinea infekcija: tinea pedis (atletsko stopalo), tinea cruris i tinea corporis.
Također se koristi za liječenje infekcija pod nazivom kandidijaza te pityriasis versicolor.
Kako znate imate li jedan od gore navedenih problema?
Tinea pedis se javlja jedino na stopalima (najčešće oba, ali ne uvijek), često između nožnih
prstiju. Može se javiti i na gornjem dijelu stopala, na tabanima ili drugim područjima stopala.
Najčešći oblik atletskog stopala uzrokuje pucanje ili ljuštenje kože, ponekad uz blago oticanje,
plikove ili vlažne čireve. Atere 10 mg/g krema preporuča se za atletsko stopalo kada se javlja
između nožnih prstiju.
Ako imate gljivičnu infekciju noktiju (gljivice u i ispod nokta) s promjenom boje noktiju i
promjenom strukture nokta (debeo, ljuskav), posjetite liječnika jer Atere 10 mg/g krema nije
prikladna za takvu vrstu infekcije.
Tinea cruris se javlja na dijelovima tijela gdje je koža preklopljena, osobito ako su vlažni. To se
često odnosi na prepone i unutrašnju stranu bedara, gdje je jedna strana obično više pogođena od
druge. Može se proširiti između nogu do stražnjice ili do trbuha. Može se javiti i u pregibu ispod
dojki, ispod pazuha ili drugim pregibima. Ovaj osip ima jasne granice i može imati i plikove.
Izaziva svrbež.
Tinea corporis se može javiti svugdje na tijelu, a najčešće na glavi, vratu, licu ili rukama.
Uglavnom nalikuje okruglim površinama crvenog osipa, ali se također može javiti na ljuskavim
površinama i izaziva svrbež.
Kandidijaza je infekcija izazvana kvascima iz roda Candida.
Pityriasis veriscolor se javlja na koži u obliku ljuskavih površina koje prelaze u bijele pjege
uslijed gubitka pigmentacije. Pjege su najprimjetljivije ljeti budući da okolna koža normalno
tamni. Uglavnom se javlja na trupu, vratu i rukama, a može se ponovno javiti za nekoliko
mjeseci, naročito kod vrućeg vremena i znojenja.
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2.

PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI ATERE 10 mg/g KREMU

Nemojte uzeti Atere 10 mg/g kremu
 ako ste alergični na terbinafin ili na bilo koji drugi sastojak kreme (svi sastojci navedeni su u
poglavlju 6. DODATNE INFORMACIJE)
Mjere opreza pri uporabi
Atere 10 mg/g krema namijenjena je samo za vanjsku primjenu. Izbjegavajte kontakt kreme s
očima ili oštećenom kožom gdje bi alkohol mogao djelovati nadražujuće. Ako Vam krema
slučajno uđe u oči, temeljito isperite oči mlazom vode. Ako se nelagoda nastavi, posjetite
liječnika.
Trudnoća, dojenje i Atere 10 mg/g krema
Ako ste trudni posavjetujte se s liječnikom prije primjene Atere 10 mg/g kreme. Nemojte
koristiti Atere 10 mg/g kremu tijekom dojenja jer se terbinafin izlučuje u majčino mlijeko.
Dojenčad ne smije doći u dodir s tretiranom kožom, uključujući dojke.
Atere 10 mg/g krema i djeca
Ne preporuča se primjena Atere 10 mg/g kreme u djece.
Uzimanje drugih lijekova s Atere 10 mg/g kremom
Recite svojem liječniku ili ljekarniku ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove,
uključujući i one koje ste kupili bez recepta.
Ne primjenjujte druge medicinske proizvode na tretiranim područjima.
Važne informacije vezane uz učinak nekih pomoćnih tvari
Cetilni i stearilni alkohol mogu izazvati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

3.

KAKO PRIMIJENITI ATERE 10 mg/g KREMU?

Važno je ispravno primijeniti Atere 10 mg/g kremu. Pažljivo slijedite upute.
Odrasli
Primijenite Atere 10 mg/g kremu na oboljela područja jednom dnevno tijekom tjedan dana.
Primjenjujte Atere 10 mg/g kremu tijekom tjedan dana, čak i ako se infekcija čini boljom nakon
nekoliko dana. Infekcije obično pokazuju poboljšanje unutar nekoliko dana, ali se mogu ponovno
pojaviti ako se krema ne primjenjuje redovito ili se primjena prerano prekine.
 Očistite i osušite oboljelu kožu i okolna područja te zatim operite ruke.
 Odvrnite zatvarač i kod prve uporabe probušite vrh tube šiljkom koji se nalazi unutar
zatvarača, potom nježno stisnite tubu.
 Primijenite dovoljno kreme za stvaranje tankog sloja na oboljeloj koži i okolnim područjima.
 Nježno utrljajte kremu.
 Zatvorite tubu.
 Operite ruke nakon što ste dodirnuli oboljelu kožu kako ne biste proširili infekciju na sebe i
na druge.
Ako se radi o infekciji u pregibima tijela, možete prekriti tretirano područje gazom, osobito
noću. Upotrijebite novu, čistu gazu kod svake primjene kreme.
Atere 10 mg/g krema trebala bi poboljšati stanje Vaše kože za nekoliko dana. Međutim, potpuno
izliječenje oštećene kože nakon povlačenja infekcije traje duže, do 4 tjedna. Atere 10 mg/g
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krema nastavlja djelovati i nakon završetka jednotjednog tretmana. Poboljšanje se nastavlja
premda više ne primjenjujete kremu.
Ako niste zamijetili znakove poboljšanja unutar dva tjedna od početka primjene, posavjetujte se
sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.
Potporne mjere liječenju
Liječenju potpomaže održavanje oboljelog područja čistim redovitim pranjem. Pažljivo ga
osušite bez trljanja, laganim doticanjem. Nastojte da ne češete oboljelo područje premda može
svrbiti jer to može izazvati daljnje oštećenje i usporiti proces cijeljenja ili dovesti do proširenja
infekcije.
Budući da se ove infekcije mogu prenijeti na druge ljude, koristite vlastiti ručnik i odjeću i
nemojte ih dijeliti s drugima. Redovito ih perite kako biste se zaštitili od ponovne infekcije.
Što ako slučajno progutate dio kreme?
Ako Vi ili netko drugi slučajno proguta dio Atere 10 mg/g kreme, obavijestite svog liječnika koji
će Vam savjetovati što učiniti.
Ukoliko ste zaboravili primijeniti Atere 10 mg/g kremu
Ako ste zaboravili primijeniti kremu, nanesite ju što prije i nastavite s normalnom primjenom.
Ako se sjetite tek u vrijeme sljedeće primjene, nanesite uobičajenu količinu i nastavite s
normalnom primjenom.
Nastojte primjenjivati kremu na način koji je propisan. To je važno jer izostavljanje doza nosi
rizik ponovne pojave infekcije.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Atere 10 mg/g kreme, obratite se
svom liječniku ili ljekarniku.
4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi drugi lijekovi, Atere 10 mg/g krema može izazvati nuspojave.
Nakon primjene može se javiti crvenilo, svrbež ili peckanje. Radi se o neškodljivim, blagim
nuspojavama koje se mogu očekivati tijekom primjene kreme.
U rijetkim slučajevima ljudi mogu biti alergični na Atere 10 mg/g kremu što može dovesti do
oticanja, boli, osipa kože ili urtikarije. Ako primijetite navedene simptome, prekinite s
primjenom kreme i odmah obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.
Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
5. KAKO ČUVATI ATERE 10 mg/g KREMU?
Lijek se mora čuvati izvan pogleda i dohvata djece.
Ne smrzavati.
Atere 10 mg/g krema se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti, označenog na
pakovanju.
Rok valjanosti kreme nakon prvog otvaranja kreme je 6 mjeseci.
6. DODATNE INFORMACIJE
Što Atere 10 mg/g krema sadrži
Djelatna tvar je terbinafinklorid.
1 gram kreme sadrži 10 mg terbinafinklorida te sljedeće pomoćne tvari: voda, pročišćena; cetilni
i stearilni alkohol; izopropilmiristat; cetilpalmitat; sorbitanstearat; benzilni alkohol; polisorbat
60; natrijev hidroksid.
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Kako je Atere 10 mg/g krema pakirana
Atere 10 mg/g krema je pakirana u tubama od 15g i 30g. Svaka tuba nalazi se u kartonskoj kutiji.
Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka
Farmal d.d. Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Hrvatska
Ime i adresa proizvođača lijeka
Farmal d.d. Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Hrvatska
mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Strasse 15, 06796 Brehna, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka
na recept, u ljekarni
Datum revizije upute
Lipanj 2015.
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