
 
TINASIL 

Cream 
 

Composition: 
Terbinafine Hydrochloride 1% 
Benzyl alcohol as preservative. 
 
Therapeutic Activity: 
Topical antifungal. 
 
Indications: 
Tinasil cream is indicated for the topical treatment of onychomycosis of the toe nails, finger nails 
and for the treatment of fungal infections of the skin caused by dermatophytes such as 
trichophyton and yeast infections of the skin, principally those caused by the genus candida (e.g. 
Candida albicans): 
- Athlets foot 
- Jock itch “T. Cruris” 
- Ring worm 
- Plantar tinea pedis. 
 
When should not the product be used: 
Tinasil cream is contraindicated in patients who have known or suspected hypersensitivity to the 
active ingredient (Terbinafine Hydrochloride) or any other ingredient of the drug. 
 
Side Effects: 
- In addition to the desired effects of Tinasil cream some side effects may occur during the 

course of treatment such as: Irritation, burning, itching, dryness, redness, blistering, swelling or 
oozing. 

- If irritation or sensitivity develops, treatment should be discontinued and the physician should 
be informed. 

 
Drug Interactions: 
If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment with another 
medicine, inform the attending physician, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising 
from drug interactions. 
 
Do not take this medicine without consulting a physician before starting treatment: 
- If you are pregnant, breast-feeding or you plan to become pregnant. 
- The use in pediatric patients below the age of 12 years should be prescribed by the physician 

only. 
 
Cautions: 
- Tinasil cream is not intended for ophthalmic, oral or intravaginal use. 
- Nursing mothers should avoid application of Tinasil cream to the breast. 
 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children. 
2. If a child swallowed the medication accidentally, seek help at an emergency and take the 

remaining medicine with you. 



3. Do not induce vomiting without consulting the physician 
4. Do not use your medication in the dark, always read the label and make sure you are using the 

right medication. 
5. Always notice the expiry date and never use the medicine after the mentioned date. 
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
7. Use only as prescribed and do not exceed the recommended dose. 
 
Dosage: 
- Tinasil cream can be applied once or twice daily. 
- The duration of treatment varies with the indication and is dependent on the severity of the 

infection. 
- Avoid the use of occlusive dressings or wrapping unless otherwise directed by your physician. 
 
Missed dose: 
Apply as soon as you remember but never use if it is almost time for the next application. 
 
Directions for Use: 
- Clean and dry the area requested to be treated with the cream, apply a thin layer of the cream to 

the affected skin and surrounding area and rub gently. 
- Good general hygiene is necessary in conjunction with the use of the drug in order to prevent 

reinfection (from socks, shoes,…etc). 
 
Attention:  
For external use only. 
 
Storage: 
Store at temperature between 15-30˚C, protect from freezing. 
 
Presentation: 
A tube of 15 g cream. 
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  تيناسيل

  يمكر
  

  :التركيبة الدوائية
  %1  تيربينافين هايدروكلورايد
  .كحول بنزيلي كمادة حافظة

  
  :الفاعلية العالجية

  .مضاد موضعي للفطريات
  

  :االستعماالت
د(يستخدم تيناسيل كريم كعالج موضعي للفطريات التي تصيب األظافر  باإلضافة ) أصابع القدم والي

جلدي مثل الفطر الشعري المتفرق والفطر السكري خصوصا للفطريات الجلدية الناتجة عن الفطر ال
  ):Candida albicans(البيض تلك الناتجة عن مبيضات 

  سعفة القدم -
- Jock itch 
  )قوباء(سعفة حلقية  -
   .سعفة القدم األخمصية -

  
  :متى يمنع استعمال الدواء

ة  ادة الفعال ة للم ية مفرط ود حساس ال وج ي ح ريم ف يل ك تعمال تيناس دم اس ب ع افين (يج تيربين
  .أو إلحدى مركبات المستحضر) هايدروكلورايد

 
  :األعراض الجانبية

ة  - إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، قد تظهر أثناء فترة العالج بعض األعراض الجانبي
  .تهيج جلدي، حرقة، حكة، جفاف، احمرار، تحوصل، انتفاخ أو نز: مثل

ة في حال ازدياد أعراض التحسس أ - و التهيج الجلدي، فيجب التوقف عن استخدام العالج  ومراجع
  .الطبيب

  
  :التفاعالت بين األدوية

ك ، أو إذا أنهيت العالج بدواء آخر اآلن  اً آخر دواءً  ستخدمإذا كنت ت فيجب إعالم الطبيب المعالج وذل
  .لتفادي األخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعالت بين العقاقير

  
  :دم هذا الدواء دون استشارة الطبيب قبل بدء العالجال تستخ

  .مرضعا أو تخططين للحمل، إذا كنت حامال  -
  .استعمال المستحضر عند األطفال الذين هم ما دون سن الثانية عشر فيتم بوصفة من الطبيب فقط  -
  

  :تحذيرات
  .تيناسيل كريم غير مخصص لالستخدام في العيون، الفم أو االستعمال المهبلي -
  .يجب تجنب استخدام تيناسيل كريم على الثدي من قبل األم المرضع  -
  
  



  :لتجنب التسمم
  األدوية بعيدا عن متناول أيدي األطفال احفظ .1
ة التوجه مباشرة  ، فعليك عن طريق الخطأ تناول طفل الدواء ذاإ. 2 ذ الكمي     إلى قسم الطوارئ مع أخ

  المتبقية من العالج  
  دون استشارة الطبيب التقيؤ تحفيز ال تحاول. 3
  وصوف لكالدواء الم ستخدمو اقرأ التعليمات لتتأكد أنك ت دواءك في الظالم خدمتسال ت. 4

تأكد دائ. 5 تهاء المذكورتاريخ االنالدواء بعد  تستخدم و ال ما من تاريخ نهاية صالحية الدواء
 تجنب. 6  خالل فترة التخزينالشديدتين رطوبة ال وحرارة لل تعريض الدواء

 استخدم. 7  .ة فقط وال تتجاوز الجرعة الموصوفةوصفالدواء حسب ال
  

  :الجرعة الدوائية
  تيناسيل كريم مرة أو مرتين يوميايستعمل  -
  ة االلتهابعلى شد تختلف فترة العالج باختالف دواعي االستخدام وتعتمد -
  .ال تقم بتغطية المنطقة المصابة بالضمادات أو اللفاف ما لم يكن هناك تعليمات من الطبيب -
  

  :في حال نسيان الجرعة
  .اقترب موعد الجرعة التالية إناستخدم العالج فورا حال تذكرك، و لكن ليس 

  
  :طريقة االستخدام

د المصابة نظف وجفف المكان المراد عالجه بالكريم، ضع طبقة ر - قيقة من الكريم على منطقة الجل
  .وما حولها وأدلكها جيدا

دوى  - ن (االهتمام الجيد بالنظافة العامة ضروري خالل فترة استعمال المستحضر لمنع معاودة الع م
  ).الخ…الجوارب، األحذية

  

  :تنبيه
  .لالستعمال الخارجي فقط 
  

  :التخزين
  .، بعيداً عن التجميدم°30 - 15بين    ما على درجة حرارةالدواء حفظ ا

 
  :العبوة

  .غم كريم 15أنبوب يحتوي على 
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