
 
TINASIL 1% 
Topical Spray 

 
 

Composition: 
Each 1 ml contains: 
Terbinafine HCl 10 mg  
 
Therapeutic Activity: 
Topical antifungal. 
 
Indications: 
Tinasil spray is indicated for the treatment of fungal infections of the skin caused by 
dermatophytes such as Athlete’s foot or other superficial mycoses of the skin and  pityriasis 
(tinea) versicolor. 
 
When should not this preparation be used: 
Tinasil spray is contraindicated in the following cases: 
- For patients with known hypersensitivity to Terbinafine HCl. 
- For children under 12 years of age. 
 
Precautions: 
- Tinasil should be used with caution in patients with lesions where alcohol could be irritating. 
- Nursing mothers should avoid application of Tinasil spray to the breast. 
- Tinasil should not be used on the face, and contact with the eyes should be avoided. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Tinasil spray, some side effects may occur during the course 
of treatment such as: local irritation, burning, itching, dryness, redness, blistering, swelling or 
oozing at the site of application. 
If irritation or sensitivity develops, treatment should be discontinued and the physician should be 
informed. 
  
Drug Interactions: 
If you are using 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. 
 
Do not use this medicine without consulting your physician before starting treatment: 
If you are pregnant, and during breast-feeding. 

 
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 apply 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 that date.  
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
7. Use the drug only as prescribed. In the case any adverse effects not mentioned in the leaflet 

develops, discontinue use and consult your physician. 



 

Dosage and Directions for Use: 
- Carefully clean the affected area with a cotton wool pad and warm water and then dry it 

carefully, then spray a sufficient amount of solution to wet the affected skin area and its 
surrounding once to twice daily, as directed. 

- Good general hygiene is necessary in conjunction with the use of the drug in order to prevent 
reinfection (from socks, shoes,…etc). 

- Duration of treatment: 
Athlete’s foot, superficial skin mycoses: apply once a day for one week. 
Pityriasis versicolor: apply twice a day for one week. 

- Consult your physician, if there is no improvement after one week. 
- Keep using Tinasil spray for the prescribed treatment period even if your symptoms begin to  

clear up.  
 
How can you contribute to the success of the treatment ? 
-Wear well fitting-ventilated shoes. 
-Wash hands before and after each use. 
-Avoid wearing clothes which fit too tightly or have little permeability to air. 
-If you are suffering from athelets foot do not walk barefoot. 
 
Attention:  
For external use only. 
Flammable, keep away from fire or flame. 
 
Storage: 
Store at a temperature between 15 -25ºC. 
Do not refrigerate.  
 
Presentation: 
A bottle of 30 ml. 
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  %1تيناسيل 
  موضعي رذاذ 

  
  

  :التركيبة الدوائية
   :يتر يحتوي علىكل واحد مليل

  ملغم 10   تيربينافين هايدروكلوريد
  

  :الفاعلية العالجية
  .مضاد موضعي للفطريات

 
  :االستعماالت

خرى من أو االنواع اال سعفة القدممثل  الفطر الجلدييستعمل تيناسيل رذاذ في عالج العدوى الفطرية الناتجة عن 
  .الفطريات الجلدية السطحية والنُخاليّة الُمرقّشة

  
  :العالجهذا استعمال  متى يمنع

  :تيناسيل رذاذ في الحاالت التاليةيمنع استخدام 
  .يدروكلوريداللتيربينافين ه للمرضى الذين لديهم حساسية معروفة -
 .سنة من العمر 12لدى االطفال دون  -
  

  : االحتياطات
 .يل بحذر لدى المرضى الذين لديهم جروح الن وجود الكحول قد يحدث تهيج جلدييجب استخدام تيناس -
  .ةعلى الثدي من قبل األم المرضع رذاذ يجب تجنب استخدام تيناسيل -
  .يجب تجنب استخدام تيناسيل رذاذ على الوجه، و يجب تجنب مالمسته للعينين -
   

  :الجانبية األعراض
  :قد تحدث بعض االعراض الجانبية خالل فترة العالج مثل ،لتيناسيل رذاذمرغوبة الالعالجية التأثيرات  إلى إضافة

  .، حرقة، حكة، جفاف، احمرار، تحوصل، انتفاخ أو نزموضعي تهيج جلدي
 .في حال ازدياد أعراض التحسس أو التهيج الجلدي، فيجب التوقف عن استخدام العالج ومراجعة الطبيب

  
  :التفاعالت بين االدوية

تجنب المخاطر او انتهيت مؤخراً من العالج بدواء اخر اعلم طبيبك بذلك لآخر في نفس الوقت  تستخدم دواءً نت اذا ك
   .األدوية بين تفاعالتتي تنتج من الالالعالج نجاعة  او قلة

  
  :قبل بدء العالجاستشارة طبيبك  دون تستخدم هذا الدواء ال
 .إذا كنت حامال و خالل فترة الرضاعة -

  
  :التسمم لتجنب

  .بعيداً عن متناول ايدي االطفال  اءالدو احفظ. 1
  .يجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع اخذ الكمية المتبقية من الدواء ،طفل الدواء عن طريق الخطأ ابتلع ذاا. 2
  .دون استشارة الطبيب احداث التقيؤال تحاول . 3
  .الدواء المناسب تستخدماقرأ التعليمات لتتأكد انك دواءك في الظالم و  تستخدمال . 4
 .الدواء بعد هذا التاريختستخدم تأكد دائماً من تاريخ نهاية صالحية الدواء وال . 5



 تجنب. 6  .خالل فترة التخزين الشديدتينرطوبة لالحرارة ولتعريض الدواء 
غير واردة في النشرة، توقف عن  جانبية اعراض أي في حالة ظهور. الدواء حسب الوصفة فقط استخدم. 7

  .كطبيباعلم  العالج واستخدام 
 

  :الجرعة وتعليمات االستخدام
بعد ذلك رش كمية كافية من . إغسل بعناية المنطقة المصابة بواسطة قطعة من القطن والماء الفاتر ثم جففها بعناية -

  .تين يومياً حسب الوصفةالمحلول لتبليل منطقة الجلد المصابة والمنطقة المحيطة مرة الى مر
من الجوارب، (العدوى  رجوعاالهتمام الجيد بالنظافة العامة ضروري خالل فترة استعمال المستحضر لمنع  -

  ).الخ...،األحذية
  :مدة العالج -

  .يوميأً لمدة اسبوع ة واحدةاستعمل الدواء مر: سعفة القدم، فطريات الجلد السطحية
  .الدواء مرتين يومياً لمدة اسبوعاستعمل : النُخاليّة الُمرقّشة

  .راجع طبيبك اذا لم تشعر بتحسن خالل اسبوع  -
  .تحسنت االعراض لديكاستمر في استعمال تيناسيل رذاذ حتى نهاية فترة العالج وإن  -

 
  ؟ كيف تستطيع المساهمة في نجاح العالج

  جيدة التهويةأحذية  ◌ِ  رتدإ -
 إغسل اليدين قبل وبعد كل استعمال -
 لهواء ل لها نفاذية قليلةء المالبس الضيقة أو التي تجنب ارتدا -
 .حافي القدمين إذا كنت تعاني من سعفة القدم ◌ِ  ال تمش -

   
  :تنبيه

  .لالستعمال الخارجي فقط 
  . قابل لالشتعال، يحفظ بعيداً عن النار أو اللهب 
  

  :التخزين
   .م°25 - 15ما بين فظ الدواء على درجة حرارة اح

  .ال يحفظ في الثالجة
  

  :العبوة
  .مل 30 علىعبوة تحتوي 

  
  
  
  
  

  81شارع المدارس رقم 
  58ب . ص 
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