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Zovirax Duo, 50 mg + 10 mg krem na skórę, 2 g
 

Cena: 27,35 zł

Opis słownikowy

Marka Zovirax

Postać krem

Producent Glaxosmithkline

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Acyklowir, Hydrokortyzon

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Zovirax Duo, 50 mg + 10 mg krem na skórę, 2 g

Lek Zovirax Duo zawiera dwie substancje czynne: acyklowir i hydrokortyzon. Hydrokortyzon jest łagodnym steroidem zmniejszającym
stan zapalny związany z opryszczką.

Skład Zovirax Duo, 50 mg + 10 mg krem na skórę, 2 g

Substancjami czynnymi leku s? acyklowir i hydrokortyzon.
Jeden gram kremu zawiera 50 mg acyklowiru i 10 mg hydrokortyzonu.

Pozosta?e sk?adniki to: parafina ciek?a, wazelina bia?a, izopropylu mirystynian, sodu
laurylosiarczan, alkohol cetostearylowy, poloksamer 188, glikol propylenowy, kwas
cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, kwas solny, woda oczyszczona.

Działanie Zovirax Duo, 50 mg + 10 mg krem na skórę, 2 g

Acyklowir działa przeciwwirusowo i pomaga zwalczać wirusa powodującego opryszczkę.
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Wskazania Zovirax Duo, 50 mg + 10 mg krem na skórę, 2 g

Zovirax Duo może być stosowany przez osoby dorosłe i młodzież w wieku od 12 lat.

Lek Zovirax Duo krem stosuje się w leczeniu wczesnych objawów przedmiotowych i podmiotowych opryszczki warg i twarzy (takich, jak
mrowienie, swędzenie lub zaczerwienienie), aby zmniejszyć ryzyko rozwinięcia się opryszczki w zmiany pęcherzowe. Nawet jeśli
opryszczka przeszła już w postać pęcherzy, stosowanie leku Zovirax Duo skraca czas gojenia zmian o około pół do jednego dnia, w
porównaniu do kremu nie zawierającego substancji czynnych.

Dawkowanie Zovirax Duo, 50 mg + 10 mg krem na skórę, 2 g

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Zovirax Duo jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego.

Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Nakładać lek 5 razy na dobę przez 5 dni (średnio co 3 - 4 godziny w ciągu dnia).
Zaleca się rozpoczęcie leczenia jak najwcześniej, najlepiej po wystąpieniu pierwszych objawów opryszczki warg (takich, jak mrowienie,
zaczerwienienie lub swędzenie).

Nie stosować leku dłużej niż przez 5 dni. Jeśli objawy opryszczki utrzymują się dłużej niż przez 10 dni, należy skontaktować się z
lekarzem.

Należy myć ręce przed i po zastosowaniu kremu, aby uniknąć pogorszenia opryszczki lub zarażenia innej osoby.

Jeśli rozwinie się owrzodzenie, nie należy dotykać tego miejsca częściej niż jest to konieczne, aby nie przenieść zakażenia na inne części
ciała lub do oczu.

Przeciwwskazania Zovirax Duo, 50 mg + 10 mg krem na skórę, 2 g

Kiedy nie stosować leku Zovirax Duo:

jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir, hydrokortyzon, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
w przypadku zakażeń skóry nie spowodowanych wirusem wywołującym opryszczkę.

Informacje dodatkowe Zovirax Duo, 50 mg + 10 mg krem na skórę, 2 g

Lek Zovirax Duo zawiera glikol propylenowy i alkohol cetostearylowy. Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry. Alkohol
cetostearylowy może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Termin ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące.
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