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HASCOVIR CONTROL 200 mg 25 tabletek
 

Cena: 16,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 25 tabl.

Postać tabl.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Aciclovirum

Opis produktu
 

WskazaniaHascovir Control jest lekiem adresowanym do osób z wirusem opryszczki Herpes Simplex (I i II) - wirus opryszczki pospolitej i
opryszki narządów płciowych. Można go również stosować w walce z wirusem Herpes varicella-zoster - w leczeniu ospy wietrznej czy
półpaśca. Stosowany również w celu zapobiegania zakażeniom wywoływanym przez wirusa opryszczki pospolitej u pacjentów ze
zmniejszoną odpornością i zapobiegania jej nawrotom u pacjentów z prawidłową odpornością.DziałanieZa wywoływanie opryszczki
odpowiadają dwa typy wirusów - HSV-1 oraz HSV-2. Wirusem HSV-1 najczęściej można zarazić się poprzez bezpośredni kontakt z
będącą w trakcie przebiegu procesu zapalnego skórą i śluzówką chorego bądź wydzielinami, które te wirusy zawierają np. ze śliną (np.
przez pocałunek). Zmiany chorobowe za które odpowiada ten wirus zazwyczaj powstają na twarzy i błonach śluzowych jamy ustnej i
przybierają postać owrzodzeń na wargach czy dziąsłach, które są bolesne i utrudniają spożywanie pokarmu. Natomiast wirus HSV-2
wywołuje opryszczkę narządów płciowych i przenoszony jest głównie drogą kontaktów seksulanych. Zmiany chorobowe za które
odpowiada obejmują obszar narządów wpłciowych.Hascovir Control jest lekiem przeciwwirusowym, którego substancja czynna to
acyklowir (aciclovirum) w dawce 200mg na jedną tabletkę. Acyklowir działa na zasadzie hamowania replikacji wirusa opryszczki
pospolitej typu 1 i 2, słabiej wirusa ospy wietrznej i półpaśca (VZV), wirusa Epsteina i Barr (EBV) oraz wirusa cytomegalii (CMV). W
komórkach zakażonych wirusem przekształcany jest w cząteczkę analogową do związku chemicznego niezbędnego do syntezy kwasu
nukleinowego. Zmodyfikowany w ten sposób acyklowir zastępuje właściwy nukleotyd wirusa i zaburza syntezę wirusowego DNA. W
rezultacie wirus nie może się namnażać. Lek nie eliminuje wirusa opryszczki z organizmu całkowicie, ale sprawia, że okres choroby
zostaje skrócony i przebiega ona łagodniej.Hascovir Control to pierwszy w Polsce acyklowir w dawce 200 mg dostępny bez przepisu
lekarza.Sposób użyciaLek Hascovir Control przeznaczony jest do stosowania doustnego.Tabletkęnależy połknąć popijając odpowiednią
ilością wody.W celu uzyskania największej skuteczności zaleca się rozpoczęcie przyjmowania leku w ciągu 1-2 dni od
zakażenia.Opryszczka pospolita:Dorośli:W leczeniu zakażenia - 200 mg 5 razy na dobę co 4 h (z przerwą nocną) przez 5 dni. Jeżeli
zakażenie ma postać ciężką, terapię można przedłużyć.W zapobieganiu nawrotom u pacjentów z prawidłową odpornością - 200 mg 4
razy na dobę co 6 h (z przerwą nocną) lub 400 mg 2 razy na dobę co 12 h.W zapobieganiu zakażeniom u pacjentów ze zmniejszoną
odpornością - 200 mg 4 razy na dobę co 6 h (u pacjentów ze znacznym upośledzeniem odporności dawkę można zwiększyć do 400
mg).Dzieci:W leczeniu i zapobieganiu zakażeniom wirusem opryszczki pospolitej:powyżej 2 lat - dawka jak dla dorosłych;poniżej 2 lat -
połowa dawki dorosłych.Ospa wietrzna i półpasiec:Dorośli - 800 mg 5 razy na dobę co 4 h (z przerwą nocną) przez 7 dni.Dzieci:poniżej 2.
roku życia - 200 mg 4 razy na dobę;w wieku 2-5 lat - 400 mg 4 razy na dobę;od 6 lat - 800 mg 4 razy na dobę.Terapia powinna trwać 5
dni.WażneLeku Hascovir Control nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na acyklowir lub którykolwiek z innych składników
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preparatu.Niewskazany dla kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią - jeśli nastąpi taka potrzeba to lek może zostać zastosowany tylko
po konsultacji z lekarzem.W przypadku przyjmowania dużych dawek leku zaleca się przyjmowanie dużej ilości płynów.U osób z
zaburzeniami pracy nerek zaleca się osobny schemat dawkowania.Składsubstancja aktywna: acyklowir (aciclovirum)Jedna tabletka
Hascovir Control zawiera 200mg acyklowiru
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