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Lamisil Once (terbinafin), kutan opløsning 10 mg/g. Anvendelse: Behandling af fodsvamp. 

Dosering: Voksne på 18 år og derover: Påsmøres kun én gang på begge fødder, også selvom 

læsioner kun er synlige på den ene fod. Forsigtighedsregler: Indeholder alkohol; bør anvendes 

med forsigtighed, hvor alkohol kan forårsage irritation. Må ikke bruges i nærheden af åben ild. 

Kun til udvortes brug. Kan irritere øjnene. Må ikke anvendes i ansigtet. Bivirkninger: Milde og 

forbigående reaktioner på det behandlede hudområde så som tør hud, hudirritation og brænden. I 

meget sjældne tilfælde ses allergiske reaktioner. Graviditet og amning: Må kun anvendes under 

graviditet på lægens anbefaling. Må ikke bruges under amning. Pakninger: Lamisil Once 10 

mg/g, 4 g: Ingen vejledende mindstepris. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på 

pakken. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or 

licensed by GSK. ©2021 GSK or licensor.  

 
 
Lamisil (terbinafin), creme 1 %. Anvendelse: Behandling af hudinfektioner, som skyldes 

svamp. Dosering: Voksne og børn over 12 år: Svamp: 1 gang dagligt i 1 uge. Pityriasis versicolor 

(skælsyge): 1-2 gange dagligt i 2 uger. Behandlingstiden skal overholdes, selvom symptomerne 

forsvinder. Børn under 12 år: Anbefales ikke til børn under 12 år. Forsigtighedsregler: Kun til 

udvortes brug. Spædbørn må ikke komme i kontakt med behandlet hud, herunder brystet. Må ikke 

anvendes i munden eller indtages og bør ikke anvendes ved svamp i hårbund, skæg samt negle 

uden lægens anvisning. Kan virke irriterende for øjnene. Ved brug i ansigtet undgå da at påføre 

cremen omkring øjnene. Indeholder cetylalkohol og stearylalkohol, som kan forårsage 

hudirritationer. Bivirkninger: Almindelige: Afskalning af hud, kløe på applikationsstedet. Øvrige 

bivirkninger: Se indlægsseddel. Graviditet og amning: Må ikke anvendes uden lægens 

anvisning. Pakninger: Lamisil creme 1 %; 7,5 g, 15 g og 30 g: Ingen vejledende mindstepris. 

Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakken. GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare ApS, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2021 GSK or 

licensor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseret på SmPC for Lamisil creme 14/12-2020 og Lamisil Once 14/12-2020/KJ 
 

 


