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Hascovir Pro, krem, 5 g, lek na opryszczkę wargową
 

Cena: 11,13 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/g

Producent HASCO-LEK PPF

Opis produktu
 

Wskazania

Miejscowe leczenie objawów opryszczki wargowej oraz zmian opryszczkowych na twarzy wywołanych przez wirusa opryszczki
pospolitej.

 

 

Skład

1 g kremu zawiera:

substancję czynną: acyklowir 50 mg,
pozostałe składniki: glikol propylenowy, poloksamer 407, alkohol cetearylowy, sodu laurylosiarczan, parafina ciekła lekka,
wazelina biała, woda oczyszczona.
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Działanie

Przeciwwirusowe.

 

Dawkowanie

Dorośli: niewielką ilość kremu stosować 5 razy na dobę (co 4 godziny) na zmiany opryszczkowe oraz ich bezpośrednie okolice.
Stosować wyłącznie miejscowo na skórę.
Przed i po aplikacji kremu należy dokładnie umyć ręce.
Leczenie najlepiej rozpocząć w momencie pojawienia się pierwszych objawów zakażenia, w tym swędzenia lub kłucia.
Natychmiastowe zastosowanie leku w momencie nawrotu choroby może całkowicie zapobiec jej rozwojowi.

Leczenie powinno trwać 5 dni, a jeżeli po tym czasie objawy nie ustąpią, można je przedłużyć o kolejne 5 dni. Jeżeli po upływie 10 dni
leczenia objawy chorobowe nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Uczulenie na acyklowir, walacyklowir, glikol propylenowy, alkohol cetostearylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku nie należy stosować na błony śluzowe oraz w leczeniu opryszczki narządów płciowych.

 

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w szczelnie zamkniętej tubie, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w lodówce i nie zamrażać.

Działania niepożądane  

Hascovir Pro jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występują u 1 do 10 osób na 100):

łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1000):

przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia,
swędzenie.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10000):
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rumień,
kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu leku.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10000):

nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie, jak obrzęk naczynioruchowy.

 

Hascovir Pro to lek w postaci kremu zawierający w składzie acyklowir. Substancja czynna preparatu wykazuje silne działanie
przeciwwirusowe na wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Krem stosowany jest w miejscowym leczeniu objawów opryszczki
wargowej (tzw. zimno) oraz zmian o charakterze opryszczkowym pojawiających się na twarzy, które zostały wywołane przez wirusa
Herpes simplex.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie i wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o
tych, które pacjent zamierza stosować.
Nie są znane interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leku nie należy stosować na błonę śluzową jamy ustnej oraz do oczu, gdyż może to wywoływać podrażnienia.
Nie należy dopuszczać do kontaktu leku z oczami.
Lek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie na opryszczkę zlokalizowaną na wargach i twarzy.
W przypadku wystąpienia szczególnie ciężkiej nawrotowej opryszczki wargowej należy skonsultować się z lekarzem.
Osoby z obniżoną odpornością nie powinny stosować leku bez porozumienia z lekarzem.
W okresie leczenia nie należy zdrapywać pęcherzyków i strupów oraz dopuszczać do ich uszkodzenia, szczególnie podczas
mysia i osuszania skóry.
Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie na wyraźne zalecenie lekarza.
Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Hascovir Pro zawiera:
glikol propylenowy, który może powodować podrażnienia skóry,
alkohol cetostearylowy, który może powodować miejscowe reakcje skórne, w tym kontaktowe zapalenie skóry.
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