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Hascovir pro, 50 mg/g krem, 5 g
 

Cena: 12,19 zł

Opis słownikowy

Marka Hascovir

Postać krem

Producent Hasco

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Acyklowir

Opis produktu
 

Opis Hascovir pro, 50 mg/g krem, 5 g

Acyklowir jest lekiem przeciwwirusowym. Gromadzi się wybiórczo w tkance zarażonej wirusem opryszczki pospolitej (Herpes simplex).
Tam przekształca się w postać czynną - trójfosforan acyklowiru, który wbudowując się w DNA wirusa hamuje tym samym jego rozwój.

Wskazania Hascovir pro, 50 mg/g krem, 5 g

Opryszczka wargowa (tzw. zimno) oraz zmiany opryszczkowe na twarzy wywołane przez wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Skład Hascovir pro, 50 mg/g krem, 5 g

1 g kremu zawiera
substancje czynne: 50 mg acyklowiru

substancje pomocnicze: glikol propylenowy, poloxamer 407, alkohol cetostearylowy, sodu laurylosiarczan, parafina ciekła lekka, wazelina
biała, woda oczyszczona.

Dawkowanie Hascovir pro, 50 mg/g krem, 5 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza czy też farmaceuty. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
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Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Zmiany opryszczkowc i bezpośrednie ich okolice należy smarować niewielką ilością leku 5 razy na dobę (co 4 godziny). Najlepiej
rozpocząć leczenie w momencie wystąpienia pierwszych objawów zakażenia (uczucie swędzenia, pieczenia lub kłucia).
Natychmiastowe zastosowanie leku w okresie nawrotu choroby może całkowicie zapobiec jej rozwojowi.

Aby zapobiec przenoszeniu zakażenia na inne miejsca na skórze, należy umyć ręce przed i po zastosowaniu Ieku.
Leczenie powinno trwać 5 dni. Jeżeli po tym czasie objawy nie ustąpią, leczenie można przedłużyć o kolejne 5 dni. Gdy po 10 dniach
objawy chorobowe nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub
pielęgniarki.

Informacje dodatkowe Hascovir pro, 50 mg/g krem, 5 g

Hascovir pro zawiera glikol propylenowy. Lek może powodować podrażnienie skóry.
Hascovir pro zawiera alkohol cetostearylowy. Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
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