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Vratizolin, 30 mg/g krem, 3 g
 

Cena: 29,99 zł

Opis słownikowy

Postać krem

Producent Pharmaswiss

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Denotiwir

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Vratizolin, 30 mg/g krem, 3 g

Vratizolin to produkt leczniczy o działaniu przeciwwirusowym do stosowania w opryszczce ust i twarzy wywołanej wirusem Herpes
simplex.

Skład Vratizolin, 30 mg/g krem, 3 g

Substancją czynną jest: denotywir (Denotivirum).

1 g kremu zawiera 30 mg denotywiru.

Substancje pomocnicze: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, cetylu palmitynian 15, wazelina biała, glikol propylenowy, metylu
parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sodu laurylosiarczan, woda oczyszczona

Działanie Vratizolin, 30 mg/g krem, 3 g

Vratizolin wykazuje działanie przeciwwirusowe ze względu na zawarty w leku denotywir - substancję należącą do leków
przeciwwirusowych. Denotywir skraca czas trwania choroby, zastosowanie leku Vratizolin w okresie tzw. prodromalnym może zapobiec
rozwojowi choroby (nie jest to jednak działanie zapobiegawcze).
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Wskazania Vratizolin, 30 mg/g krem, 3 g

Leczenie opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirusa opryszczki zwykłej (Herpes simplex).

Dawkowanie Vratizolin, 30 mg/g krem, 3 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania miejscowego na skórę.
Przed zastosowaniem kremu należy umyć ręce w celu nieprzenoszenia infekcji na inne partie skóry.
Stosowanie leku powinno rozpocząć się w momencie pojawienia się pierwszych symptomów jak pieczenie czy swędzenie.
Leczenie trwa zwykle 5 dni.
Skórę zmienioną chorobowo aplikować kilka razy dziennie, należy nanosić niewielką ilość kremu.

Przeciwwskazania Vratizolin, 30 mg/g krem, 3 g

Kiedy nie stosować leku Vratizolin:

w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na denotywir, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikol propylenowy, metylu
parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Informacje dodatkowe Vratizolin, 30 mg/g krem, 3 g

Lek Vratizolin przeznaczony jest do stosowania miejscowego na wargi i skórę twarzy. Lek nie powinien być używany na błony śluzowe,
do oczu, w okolicach narządów płciowych.
Osoby z leczoną opryszczką powinny zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa w trakcie leczenie - powinny unikać niepotrzebnego
dotykania miejsca zmienionego chorobowo oraz powinny unikać dotykania ręcznikiem miejsca z opryszczką.
W przypadku opryszczki o ciężkim przebiegu, należy skonsultować się z lekarzem.
Jeśli leczenie przerwane jest zbyt szybko, objawy choroby mogą ulec pogorszeniu.
Vratizolin zawiera alkohol cetylowy i alkohol stearylowy, które mogą powodować miejscowe reakcje skórne jak kontaktowe zapalenie
skóry.
Lek zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienia skóry.
Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan - mogą powodować reakcje alergiczne, także typu
późnego.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i 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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