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Aciclovir Ziaja 50 mg/ g, krem, 5 g
 

Cena: 8,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 50 mg/ g

Opakowanie 5 g

Postać krem

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Aciclovirum

Opis produktu
 

Wskazania
Miejscowe leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy (tzw. zimno), wywołanej przez wirusa opryszczki pospolitej Herpes simplex.

Działanie
Przeciwwirusowe.

Dawkowanie

Stosować na skórę.
Lek należy nakładać na chorobowo zmienione miejsca na skórze 5 razy na dobę w odstępach około czterogodzinnych, z przerwą
nocną.
Lek działa najskuteczniej, jeśli leczenie rozpoczyna się jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki, jak np.
pieczenie, swędzenie lub zaczerwienienie. Leczenie można również rozpocząć w późniejszym okresie choroby, gdy wystąpią
grudki lub pęcherzyki.
Leczenie należy prowadzić co najmniej przez 4 dni. Jeśli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych, leczenie można przedłużyć do
10 dni.
Jeśli zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach stosowania leku, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Skład
Substancją czynną leku jest acyklowir. Jeden gram kremu zawiera 50 mg acyklowiru.
Pozostałe składniki leku to: glikol propylenowy, wazelina biała, alkohol cetostearylowy, parafina ciekła lekka, poloksamer 407, sodu
laurylosiarczan, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania
Uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane
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Należy przerwać stosowanie tego leku i natychmiast skontaktować z lekarzem w razie wystąpienia reakcji uczuleniowej, z
objawami jak na przykład obrzęk twarzy, ust czy języka, trudności w oddychaniu.
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 10 000): rumień, kontaktowe zapalenie skóry.
Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000): nagłe reakcje uczuleniowe, w tym pokrzywka i obrzęk
naczynioruchowy (ciężka reakcja uczuleniowa).

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 30 ºC. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku na błony śluzowe, np. ust, nosa lub oczu oraz w leczeniu opryszczki narządów płciowych. Nie należy
dopuścić do kontaktu leku z oczami. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami, należy przemyć je dokładnie bieżącą wodą.
Nie zaleca się stosowania leku przez osoby z obniżoną odpornością. Osoby z obniżoną odpornością powinny skonsultować się z
lekarzem w sprawie leczenia jakiegokolwiek zakażenia.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić
się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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