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Heviran Comfort 200 mg, 25 tabletek powlekanych
 

Cena: 22,41 zł

Opis słownikowy

Dawka 200 mg

Opakowanie 25 tabletek powlekanych

Postać tabletki powlekane

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Aciclovirum

Opis produktu
 

Opis
Heviran Comfort, lek przeciwwirusowy. Zawiera substancję czynną acyklowir, która hamuje namnażanie chorobotwórczych dla
człowieka wirusów z grupy Herpes.

Wskazania
Leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych.

Działanie
Przeciwwirusowe.

Dawkowanie

Stosować doustnie w dawce 200 mg pięć razy na dobę, co 4 godziny (z przerwą nocną), przez 5 dni.
W przypadku zakażeń nawracających szczególnie ważne jest rozpoczęcie leczenia w okresie poprzedzającym wystąpienie
objawów zwiastunowych, czyli świąd, pieczenie, uczucie napięcia lub tuż po pojawieniu się pierwszych zmian.
Podczas leczenia zaleca się pić dużo płynów.

Skład
Substancją czynną leku jest acyklowir. Każda tabletka zawiera 200 mg acyklowiru.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, powidon, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Działania niepożądane
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W przypadku pojawienia się poniższych rzadkich (występujących u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów) objawów należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem: duszność, obrzęk naczynioruchowy (np. opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy,
powodujące zaburzenia oddychania), reakcja anafilaktyczna (objawiająca się często świądem, pokrzywką, dusznością, spadkiem
ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszonym biciem serca).

Często (występujące u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): bóle głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha,
świąd, wysypka (w tym z nadwrażliwości na światło), zmęczenie, gorączka.
Niezbyt często (występujące u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów): pokrzywka, przyspieszone, rozsiane wypadanie włosów.
Ponieważ przyspieszone, rozsiane wypadanie włosów może być związane z wieloma chorobami oraz ze stosowaniem wielu
leków, jego związek z działaniem acyklowiru nie jest pewny.
Bardzo rzadko (występujące u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów): pobudzenie, drżenie, zaburzenia koordynacji ruchów
(ataksja), zaburzenia mowy, dezorientacja, omamy, objawy psychotyczne, uszkodzenie mózgu (encefalopatia), drgawki, senność,
śpiączka, zapalenie wątroby i żółtaczka, ostra niewydolność nerek, ból nerek. Ból nerkowy może być związany z niewydolnością
nerki (nerek). Zaburzenie czynności nerek zwykle szybko ustępuje po uzupełnieniu płynów u pacjenta i (lub) po zmniejszeniu
dawki lub odstawieniu leku.
Rzadko: zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi (substancje, które wskazują jaka jest czynność nerek), przemijające
zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i bilirubiny w surowicy (substancje, które wskazują jaka jest czynność wątroby).
Bardzo rzadko: zmniejszenie liczby płytek krwi, które może wpływać na krzepnięcie. Jeśli wystąpią siniaki, czerwone lub
purpurowe plamy na skórze z niewyjaśnionej przyczyny, należy poinformować lekarza, zmniejszenie liczby krwinek białych lub
niedokrwistość (anemia).

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

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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