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Hevipoint 50 mg/g, sztyft na skórę, 1 sztuka
 

Cena: 20,23 zł

Opis słownikowy

Dawka 50 mg/g

Opakowanie 1 sztuka

Postać sztyft

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Aciclovirum

Wiek od 12 roku życia

Opis produktu
 

Wskazania
Lek stosowany w leczeniu zakażenia warg wirusem opryszczki zwykłej (nawracającej opryszczki wargowej) u dorosłych oraz młodzieży
w wieku powyżej 12 lat.

Działanie
Substancja czynna acyklowir ma działanie przeciwwirusowe, wykazujące silne działanie na wirusy opryszczki zwykłej (Herpes simplex).

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: stosować 5 razy na dobę w odstępach około czterogodzinnych z przerwą nocną.
Nakładać małą ilość leku, bezpośrednio na zakażone miejsca. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Lek należy
stosować przez co najmniej pięć dni. Jeżeli po pięciu dniach stosowania leku objawy opryszczki nie ustąpią, można
kontynuować leczenie przez kolejnych 5 dni (maksymalny okres leczenia – 10 dni).
Leczenie lekiem należy rozpocząć natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów opryszczki (pieczenie, zaczerwienienie,
świąd). Leczenie można również rozpocząć w późniejszym okresie choroby, gdy wystąpią grudki lub pęcherzyki.
Należy zwrócić się do lekarza, jeśli opryszczka wargowa nawraca, jej objawy pogorszą się lub nie ustąpią po 10 dniach leczenia.
Podanie na skórę. Nałożyć lek bezpośrednio na zmiany opryszczkowe na wargach, nie należy dotykać ich rękoma. Należy unikać
drapania zmian czy dotykania ich ręcznikiem.

Skład

Substancją czynną leku jest acyklowir.
1 g sztyftu na skórę zawiera 50 mg acyklowiru.
Pozostałe składniki to: olej rycynowy pierwszego tłoczenia, tłuszcz stały, wosk carnauba, wosk biały, oktylododekanol, wazelina
biała, butylohydroksytoluen, aromat waniliowy.

Przeciwwskazania
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Uczulenie na substancję czynną acyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
U osób z nadwrażliwością na walacyklowir;
Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów): przemijające uczucie pieczenia, kłucia lub mrowienia po zastosowaniu
leku; umiarkowane wysuszenie i łuszczenie się skóry; świąd.
Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów): rumień; kontaktowe zapalenie skóry.
Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów): nagła reakcja uczuleniowa – w tym obrzęk naczynioruchowy (ciężka
reakcja alergiczna - obrzęk może

obejmować twarz, kończyny, okolicę jamy ustnej, krtań i powodować trudności w oddychaniu) i pokrzywka.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Nie przechowywać w lodówce.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: 3 miesiące.

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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