
 
TINASIL 
 Tablets 

 
Prescription Only Medicine. 
 
Composition: 
Tinasil 250: Each tablet contains: 
Terbinafine HCl equivalent to Terbinafine 250 mg. 
Tinasil 125: Each tablet contains: 
Terbinafine HCl equivalent to Terbinafine 125 mg. 
 
Therapeutic Activity: 
For the treatment of fungal infections of the nails, skin, hair and scalp. 
 
Indications: 
Tinasil tablet is indicated for the treatment of onychomycosis of the toenail or fingernail due 

to dermatophytosis (Tinea unguiun), tineal skin infections (Tinea capitus, tinea corporis, 

tinea cruris and tinea pedis) and some skin yeast infections. Also, for hair and scalp 

infections. 

 
When should the drug not be used: 

- In patients with a hypersensitivity to terbinafine or to any other ingredients of the 
preparation 

- In children under two years of age. 
 
Warnings: 
- Discontinue use of the medicine if: 

 Hepatobiliary dysfunction develops 
 Biochemical or chemical evidence of liver injury develops 
 Progressive skin rash occurs. 

- Inform your physician if any symptom of persistent nausea, anorexia, fatigue, vomiting, 
right upper abdominal pain or jaundice, dark urine or pale stools develops. 

 
Do not take this drug without consulting your physician before starting treatment: 
- If you are pregnant or planning to become pregnant while using this medicine 
- If you have or ever had a problem with your liver or kidney 
- If you have a known or suspected immunodeficiency 
- If you are breast-feeding. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of the drug, side effects may occur during the course of 
taking this medicine; for example: Diarrhea, dyspepsia, abdominal pain, liver enzymes test 
abnormalities, skin rash or itching, urticaria, pruritus, taste disturbances, arthralgia, myalgia 
and visual disturbances. 
 



Drug Interactions: 

If you are taking another medicine concomitantly or if you have just finished treatment with 
another medicine inform your physician in order to prevent hazards or lack of efficacy 
resulting from drug interactions. 
This is especially important in the following: 
Tricyclic antidepressant, β-Blockers, selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), 
monoamine oxidase inhibitors (MAO-Is) Type B, caffeine, cyclosporine, rifampin, 
cimetidine and oral contraceptives. 
 
Dosage: 
According to the physician’s instructions. 
 
Missed Dose: 
Take Tinasil tablet as soon as you remember but never take if it is almost time for the next 
dose. 
Do not double the dose. 
 
Directions For Use: 
- Take the tablet with a full glass of water, with food. 
- If you find that Tinasil tablet upsets your stomach, try taking it immediately after a light 

meal. 
- Do not chew the tablet. 
 
To Avoid Poisoning: 
- Keep the medicine out of the reach of children 
- If an excessive dose is taken or if a child swallowed the medication accidentally, seek help 

at an emergency and take the remaining medicine with you 
- Do not induce vomiting without consulting your physician 
- Do not take your medication in the dark, always read the label and make sure you are 

taking the right medication 
- Always notice the expiry date, and never use medicines after that date 
- Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage 
- Take the drug only as prescribed and do not exceed the recommended dose. 
 
Storage: 
Store at room temperature between 15-30ºC, protect from light. 
 
Presentation: 
Tinasil 250: A box of 10 tablets. 
Tinasil 125: A box of 10 tablets. 
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 تیناسیل 
  أقراص

 
ة   .هذا الدواء ملزم بوصفة طب

 
ة ة الدوائ ی   :التر

حتو على:250ناسیل تی   :ل قرص 

لوراید عادل تیرینافین  تیرینافین هایدرو   .ملغم 250ما 

حتو على:125تیناسیل    :ل قرص 

لوراید عادل تیرینافین  تیرینافین هایدرو   .ملغم 125ما 

  

ة ال ةالفاعل   :عالج

ات الفطرة في االظافر والجلد والشعر وفروة الرأس   .لعالج االصا
 

  :ماالتاالستع

ات الجلد  ع الید والقدم، ولعالج اصا ات الفطرة في أظافر أصا ستخدم التیناسیل لعالج االصا

ة ات الشعر وفروة الرأس. السعف ذلك اصا ات الجلد الفطرة،    .وعض اصا

  

منع استعمال هذا الدواء   :متى 

ات الد - ة لمادة التیرینافین او إلحد مر   واءللمرضى الذین لدیهم حساس

 .لد االطفال الذین تقل اعمارهم عن سنتین -

  

  :تحذیرات

ة -  :توقف عن استخدام الدواء في حالة ظهور االعراض التال

 خلل في العمل الكبد الصفراو  

ة في الكبد  ة حیوّة على وجود اصا ائ م ة أو  ائ م  بّینة 

 .طفح جلد متزاید 

ك في حال استمرار ظهور االعراض التال - ة، ارهاق، القئ، الم في : ةاعلم طبی ان، فقدان الشه غث

طن او الیرقان، وجود بول غام او براز شاحب من لل   .الجزء العلو اال



  

  :هذا الدواء دون استشارة الطبیب قبل بدء العالج تستخدمال 

نت حامال او تخططین للحمل أثناء تناول هذا الدواء -   إذا 

نت تعاني او عانیت في الماضي من -   مشاكل في الكبد أو الكلى إذا 

نت تعاني او معّرض لخلل في جهاز المناعة -  إذا 

نت مرضعا -  .إذا 

  

ة   :األعراض الجانب

ة مثل ة للدواء قد تظهر خالل استعماله اعراض جانب ة المرغو اسهال، عسر هضم، : إضافة الى الفاعل

ة،  ة في فحص الكبد، طفح جلد أو ح ع طن، نتائج غیر طب ة في ألم في ال احمرار في الجلد، ح

ة ات في الرؤ ات في حاسة التذوق، ألم عضلي ومفصلي، اضطرا   .الجلد، اضطرا

  

ةالتفاعالت    :بین األدو

ك لتفاد  ار طبی ك اخ نت تستخدم دواء آخر او انتهیت مؤخرا من استخدام دواء آخر، فعل اذا 

وهذا مهم خصوصا الى المجموعات . ةاالخطار او قلة النجاعة الناتجة عن التفاعالت بین االدو 

ة   :التال

ة الحلقات،  طات السیراتونین (β-Blockers)مضادات االكتئاب ثالث طات انزم (SSRIs)، مث ، مث

سید  لوسبور (MAO-Is type B)المونوأمین أو میتدین وموانع الحمل ، الكافیین، س ن، رفامبین، س

  .التي تؤخذ عن طر الفم

  

  :الجرعة

  .ارشادات الطبیبحسب 
  

ان الجرعة   :في حال نس

رك  تناول قرص التیناسیل ةذلك حال تذ ن موعد الجرعة الثان   .ما لم 

  .ال تضاعف الجرعة

  

مات االستخدام   :تعل

أس من الماء -   .مع الطعام تناول قرص الدواء مع 



عد تناول قرص التیناسیل، تناول الدواء - ة  في حال حدوث أ اضطراب في معدتك  عد وج فورا 

فة من الطعام   .خف

 -  .یجب عدم مضغ القرص

  

  :لتجنب التسمم

 -  .عیدا عن متناول أید األطفال احفظ الدواء

بیرة، أو إذا تناول طفل الدواء  - اشرة إلىعن طر الخطأ في حالة تناول جرعة  قسم  فیجب التوجه م

ة من الدواء ق ة المت   .الطوارئ مع أخذ الكم

  .ل تحفیز القيء دون استشارة الطبیبال تحاو  -

مات لتتأكد أنك تأخذ الدواء المناسب  -  .ال تتناول دواءك في الظالم، واقرأ التعل

ة الدواء،  - ة صالح عد هذا التارختأكد دائما من تارخ نها   .وال تأخذ الدواء 

ة خالل  - ة عال ة رطو ة أو نس   .التخزنة فتر یجب عدم تعرض الدواء لدرجة حرارة عال

  .تناول الدواء حسب الوصفة فقط وال تتجاوز الجرعة الموصى بها-

  

ن   :التخز

عیدًا عن الضوء°30-15على درجة حرارة الغرفة ما بین  حفظ   .م، 

  

  :العبوة

ة تحتو على : 250تیناسیل    .أقراص 10عل

ة تحتو على : 125تیناسیل    .أقراص 10عل
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	الفاعلية العلاجية:
	- إذا كنت حاملا او تخططين للحمل أثناء تناول هذا الدواء
	- إذا كنت مرضعا.
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