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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR 
 
Lamisil, 10 mg/g, solução cutânea 
 
Terbinafina 
 
Leia atentamente este folheto antes de utilizar este medicamento. 
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler. 
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico. 
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode 
ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas. 
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários 
não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. 
 
Neste folheto: 
1. O que é Lamisil e para que é utilizado. 
2. Antes de tomar Lamisil 
3. Como tomar Lamisil 
4. Efeitos secundários possíveis 
5. Como conservar Lamisil 
6. Outras informações 
 
 
1. O QUE É LAMISIL E PARA QUE É UTILIZADO 
 
Lamisil solução é um agente antifúngico para uso cutâneo. Funciona matando os fungos 
que causam problemas de pele. 
 
Lamisil é usado para tratar: 
 
- Pé de atleta (tinea pedis) 
 
- Micose das virilhas (tinea cruris) 
 
- Micose (tinea corporis) 
 
- Uma infecção por leveduras na pele chamada pitiríase versicolor. 
 
 
2. ANTES DE TOMAR LAMISIL 
 
Não utilize Lamisil  
Se tem alergia (hipersensibilidade) a qualquer componente de Lamisil – ver lista de 
ingredientes na secção 6. 
Diga ao seu médico ou farmacêutico se isto se aplica a si e não utilize Lamisil. 
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Tome especial cuidado com Lamisil 
- Crianças com menos de 18 anos não devem utilizar Lamisil. 
- Não utilize a solução na cara ou em pele lesada ou inflamada uma vez que o álcool pode 
ser irritante. 
- Lamisil contem álcool. Mantenha-o afastado de chamas. 
- Apenas para uso externo. 
 
Ao utilizar Lamisil com outros medicamentos 
- Não aplique outros medicamentos ou tratamentos na zona afectada (incluindo 
medicamentos obtidos sem receita médica) ao mesmo tempo que Lamisil. 
- Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a utilizar (ou tiver utilizado 
recentemente) outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita 
médica. 
 
Gravidez e aleitamento 
- Se está grávida ou pensa poder estar grávida, informe o seu médico ou farmacêutico. 
Lamisil não deverá ser utilizado durante a gravidez a não ser que seja estritamente 
necessário. 
- Não utilize Lamisil durante o aleitamento. Não deixe que crianças entrem em contacto 
com as áreas tratadas, incluindo o peito. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas 
O uso de Lamisil não afecta a capacidade de conduzir e de utilizar máquinas. 
 
Informações importantes sobre alguns componentes de Lamisil 
Este medicamento contém propilenoglicol, pode causar irritação cutânea. 
 
 
3. COMO UTILIZAR LAMISIL 
 
Utilizar Lamisil sempre de acordo com as indicações do médico. Consulte com o seu 
médico ou farmacêutico se tiver dúvidas. 
Salvo indicação em contrário do seu médico, aplicar a solução uma vez ou duas vezes por 
dia durante uma semana, conforme indicado abaixo. 
 
Com que frequência deve ser utilizado 
Aplicar a solução uma ou duas vezes por dia na zona afectada, a não ser que o seu 
médico o informe em contrário: 
- Pé de atleta: aplicar uma vez por dia durante uma semana 
- Micose: aplicar uma vez por dia durante uma semana 
- Infecção por leveduras (pitiriase versicolor): aplicar duas vez por dia durante uma 
semana 
 
Como utilizar 
Siga atentamente estas instruções: 
- Limpe e seque a pele afectada e área circundante, e lave as mãos. 
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- Retire a tampa e aperte delicadamente o frasco. 
- Aplique a quantidade de solução necessária para humedecer a zona afectada e a área 
circundante. 
 -Recoloque a tampa no frasco. 
- Lave as mãos após a aplicação da solução, caso contrário, você pode espalhar a infecção 
para outras partes do seu própria pele ou a outras pessoas. 
 
Se estiver a tratar uma infecção dentro de pregas de pele, pode cobrir a área tratada com 
uma tira de gaze, especialmente à noite. Se o fizer, utilize uma nova tira de gaze limpa 
cada vez que aplicar a solução. 
 
A sua pele deve começar a melhorar dentro de alguns dias, mas pode demorar até quatro 
semanas para a pele se regenerar completamente. 
 
Se não existirem sinais de melhoria em 2 semanas após a aplicação de Lamisil, consulte o 
seu médico e farmacêutico. 
 
Rejeite qualquer solução remanescente 12 semanas após a primeira abertura. 
 
Para aumentar a eficácia do tratamento 
Mantenha a área afectada limpa lavando-a regularmente. Seque cuidadosamente, mas 
sem esfregar. 
Embora a área possa ter comichão, tente não coçar, porque isso poderia causar mais 
danos e diminuir o processo de cura ou espalhar a infecção. 
 
Use as suas próprias toalhas e roupas e não as partilhe com outras pessoas, porque estas 
infecções podem ser transmitidas facilmente. Lave suas roupas e toalhas com frequência 
para se proteger contra de re-infecções.  
 
Caso se tenha esquecido de utilizar Lamisil 
Se se esquecer de aplicar a solução, aplique o mais rapidamente possível e continue como 
normalmente. Se só se lembrar no momento da aplicação seguinte aplique apenas a 
quantidade normal e continue o tratamento normalmente. 
Use a solução como indicado. Isto é importante, uma vez o esquecimento de aplicações 
favorece o risco de re-infecção. 
 
Se ingerir acidentalmente 
Informe imediatamente o seu médico que lhe dirá o que fazer. 
 
Se acidentalmente colocar Lamisil nos olhos 
Lavar os olhos com água abundante. Consulte o médico se ainda sentir algum 
desconforto. 
 
Caso ainda tenha dúvidas sobre utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou 
farmacêutico. 
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4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS 
 
Como todos os medicamentos, Lamisil pode causar efeitos secundários, no entanto estes 
não se manifestam em todas as pessoas. 
 
- Em circunstâncias muito raras as pessoas podem ser alérgicas ao Lamisil, que pode 
causar inflamação e dor, erupção cutânea ou urticária. 
Se sentir algum dos sintomas referidos, pare de utilizar a solução e consulte o seu médico 
imediatamente. 
 
- Vermelhidão, comichão ou ardor podem ocorrer após a aplicação em algumas pessoas. 
Estes são efeitos secundários inofensivos e moderados que podem ser esperados aquando 
da aplicação da solução. 
 
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários 
não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. 
 
 
5. COMO CONSERVAR LAMISIL 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
Não utilize Lamisil após o prazo de validade impresso na embalagem exterior, após 
“EXP.”. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado. 
 
Não conservar acima de 30ºC. 
 
Recoloque a tampa após utilizar. Rejeite qualquer a solução remanescente 12 semanas 
após a primeira abertura. 
 
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. 
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. 
Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente. 
 
 
6. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Qual a composição de Lamisil 
- A substância activa é a terbinafina. Um grama de Lamisil solução contém 10 mg de 
terbinafina (1%). 
- Os outros componentes são: água purificada, etanol 96%, propilenoglicol (E1520) e 
macrogol éster cetoestearílico. 
 
Qual o aspecto e conteúdo da embalagem 
Lamisil é uma solução transparente, incolor a ligeiramente amarelada. 
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Lamisil solução cutânea está disponível em frascos de 30 ml em frasco com conta-gotas 
na tampa. 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado 
 
Novartis Consumer Health - Produtos Farmacêuticos e Nutrição, Lda. 
Rua do Centro Empresarial, Edf. 8, Quinta da Beloura 
2710-693 Sintra 
 
Fabricante 
 
Novartis Santé Familiale S.A.S. 
14, boulevard Richelieu 
92500 Rueil-Malmaison  
França 
 
 
Este folheto foi aprovado pela última vez em 
 
 


