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Herpex 50 mg/ g, krem, na opryszczkę, 2 g
 

Cena: 11,87 zł

Opis słownikowy

Dawka 50 mg/ g

Opakowanie 2 g

Postać krem

Producent SANDOZ GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Aciclovirum

Opis produktu
 

Opis
Herpex, lek w postaci kremu do stosowania miejscowego. Zawiera substancję czynną acyklowir - lek przeciwwirusowy. Acyklowir działa
silnie na wirusy opryszczki Herpes simplex (HSV) typu 1 i 2 oraz na wirusy ospy wietrznej i półpaśca Varicella-Zoster (VZV).

Wskazania
Miejscowe leczenie zakażeń skóry (opryszczki warg i narządów płciowych), wywołanych przez wirus opryszczki zwykłej H.simplex typu 1
i 2.

Działanie
Przeciwwirusowe.

Dawkowanie

Nakładać cienką warstwą na zakażoną powierzchnię skóry 5 razy dziennie co 4 godziny (z przerwą nocną).
Należy nakładać na zakażoną powierzchnię skóry za pomocą pałeczki kosmetycznej. Lek stosuje się nie tylko na widoczne
zmiany chorobowe wywołane przez opryszczkę (pęcherzyki, grudki obrzękowe, zaczerwienienie), ale i na sąsiadującą z nimi
powierzchnię skóry. Nakładając lek bezpośrednio palcami przed i po nałożeniu leku należy dokładnie umyć ręce.
Lek stosuje się zwykle przez 5 dni. Jeżeli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych, leczenie należy kontynuować do czasu
wygojenia lub utworzenia się strupów. Leczenie nie powinno jednak trwać dłużej niż 10 dni.
Aby lek był skuteczny, należy zastosować go natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów zakażenia wirusem opryszczki:
tj. pieczenia, swędzenia, uczucia napięcia i zaczerwienienia.

Skład
1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru.
Substancją czynną jest acyklowir.
Pozostałe składniki to: makrogologlicerydów stearyniany, dimetykon 350, alkohol cetylowy, wazelina biała, parafina ciekła, glikol
propylenowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir, glikol propylenowy lub na substancje pomocnicze leku.

Działania niepożądane

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów): przemijające uczucie pieczenia lub kłucia,
nieznaczne wysuszenie lub złuszczenie skóry, świąd.
Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): rumień (zaczerwienienie skóry) i kontaktowe
zapalenie skóry.
Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): natychmiastowe reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy i
pokrzywka.

Przechowywanie
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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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