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Zovirax Intensive 50mg/g krem 2g
 

Cena: 22,06 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

GlaxoSmithKline

Postać krem

Substancja
czynna

acyklowir

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci

Opis produktu
 

Działanie:

Acyklovir jest lekiem przeciwirusowym, silnie działającym in vitro przeciwko wirusom Herpes Simplex (HSV) typu I i II oraz Varicella
zoster.

Zastosowanie:

Leczenie opryszczki wargowej (tzw. zimno) i zmian opryszczkowych na twarzy.

Przeciwwskazania:

Kremu Zovirax nie należy stosować u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na acyklowir lub glikol propylenowy.

Kremu Zovirax nie należy nakładać na błony śluzowe, np. jamy ustnej lub pochwy, ze względu na możliwość wywołania podrażnienia.
Trzeba zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec przypadkowemu wprowadzeniu kremu do oka.
Jeśli opryszczka ma bardzo ciężki przebieg, należy zasięgnąć porady lekarza.

Opryszczka jest zakaźna. Przed zastosowaniem kremu i po jego zastosowaniu należy umyć ręce, aby nie dopuścić do powikłań lub
przeniesienia zakażenia na inne partie skóry. Podczas leczenia nie należy drapać pęcherzyków i strupów oraz unikać dotykania ich
ręcznikiem.
W celu ograniczenia niebezpieczeństwa przeniesienia zakażenia na inne osoby nie należy pozwalać na dotykanie zmian skórnych,
używanie wspólnych ręczników itp.
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Stosowanie podczas ciąży i karmienia piersią:

Ze względu na niewielką liczbę dostępnych danych, acyklowir może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie wówczas, gdy w opinii
lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Należy zasięgnąć porady lekarza odnośnie możliwości stosowania leku podczas karmienia piersią.
Po podaniu ogólnoustrojowym (doustne i iniekcyjne formy acyklowiru) lek przenika do pokarmu kobiecego.

Dawkowanie i sposób stosowania:

Dorośli i dzieci:
Zmiany opryszczkowe należy smarować 5 razy na dobę, co 4 godziny, z przerwą nocną. Leczenie należy kontynuować przez 5 dni. Jeśli
nie nastąpi wygojenie zmian skórnych, kurację można przedłużyć do 10 dni. W przypadku, gdy po 10 dniach leczenia objawy choroby nie
ustąpią, konieczne jest zasięgnięcie porady lekarza.

Lek działa najskuteczniej, jeśli leczenie rozpoczyna się w chwili pojawienia się pierwszych objawów (np. swędzenia lub pieczenia).
Zastosowanie kremu natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów nawrotu opryszczki może całkowicie zapobiec jej rozwojowi.
Stosowanie kremu dodatkowo wokół zmian chorobowych zwiększa skuteczność leczenia opryszczki.

Skład

1 g kremu zawiera: jako substancję czynną 50 mg acyklowiru.
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