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Herpex 50mg/g krem 2g
 

Cena: 11,89 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Sandoz

Postać krem

Substancja
czynna

acyklowir

Typ produktu produkt leczniczy

Opis produktu
 

WSKAZANIA:

Leczenie pierwotnych i nawrotowych zakażeń skóry (opryszczki warg i narządów płciowych) wywołanych przez wirus opryszczki zwykłej
Herpes simplex typu I i II.

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA:

Cienką warstwę kremu nakładać na zakażoną powierzchnię skóry 5 razy na dobę, co 4 godziny (z przerwą nocną).

Herpex należy nakładać za pomocą pałeczki kosmetycznej, nabierając ilość kremu wystarczającą do nałożenia na zakażoną
powierzchnię skóry. Krem należy stosować nie tylko na widoczne zmiany chorobowe wywołane przez opryszczkę (pęcherzyki, grudki
obrzękowe, zaczerwienienie), ale i na sąsiadującą z nim powierzchnię skóry. Zwykle krem stosuje się przez 5 dni. W pojedynczych
przypadkach leczenie pęcherzyków należy kontynuować do czasu ich wygojenia lub utworzenia się strupów. Czas trwania leczenia nie
powinien jednak być dłuższy niż 10 dni. Skuteczność leczenia zależy od zastosowania kremu natychmiast po wystąpieniu pierwszych
objawów zakażenia wirusem opryszczki (pieczenie, swędzenie, uczucie napięcia i zaczerwienienie). Leczenie kremem Herpex nie jest
skuteczne w stadium, gdy wykwity skórne utworzą strupy.

PRZECIWWSKAZANIA:

Nadwrażliwość na acyklowir lub substancje pomocnicze.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Kremu Herpex nie należy stosować na błony śluzowe (np. jamy ustnej, oczu lub pochwy), z powodu możliwości miejscowego
podrażnienia.

Ciąża i laktacja:

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, w gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym
zagrożeniem dla płodu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Po zastosowaniu kremu Herpex na leczonej powierzchni skóry może wystąpić przejściowe uczucie pieczenia lub kłucia. W
sporadycznych przypadkach obserwowano zaczerwienienie, wysuszenie, swędzenie i złuszczanie skóry leczonej kremem. Wykonane
testy alergiczne wykazały, że w większości przypadków reakcja alergiczna była wywołana przez substancje pomocnicze zawarte w
podłożu kremu, a nie acyklowir będący substancją czynną.

SKŁAD:

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru.
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