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HASCOVIR LIPOŻEL PRO 50 mg/g żel 3 g
 

Cena: 14,20 PLN

Opis słownikowy

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

Hascovir Lipożel pro krem 0,05g/g - 3 g

 

Opryszczka wargowa i zmiany opryszczkowe na twarzy są wynikiem zakażenia wywołanego przez wirus opryszczki zwykłej (Herpes
simplex - HSV-1) i charakteryzuje się występowaniem pojedynczych lub mnogich skupisk małych pęcherzyków, wypełnionych, treścią
surowiczą, na nieznacznie zmienionym zapalnie (Cockerell, 1996, Emmert, 2000, Yeung-Yue, 2002).  

 

Zakażenie HSV jest zazwyczaj samoograniczającym się procesem chorobowym, i w znacznej większości przypadków nie jest potrzebna
konsultacja lekarska, wystarczające jest samodzielne stosowanie leczenia miejscowego.

 

Wskazania

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

 

Właściwości

Produkt Hascovir Lipożel pro zawiera acyklowir i jest przeznaczony do miejscowego stosowania w celu leczenia opryszczki wargowej i
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zmian opryszczkowych na twarzy.  

Acyklowir jest substancją czynną o ugruntowanym zastosowaniu medycznym, stosowaną jako lek przeciwwirusowy od ponad 30 lat.

Mechanizm działania acyklowiru jest dobrze poznany, acyklowir jest prolekiem, który w wyniku forsforylacji przechodzi do formy czynnej
i wykazuje działanie przeciwirusowe.

Bezpieczny mechanizm działania oraz miejscowe zastosowanie produktu Hascovir Lipożel pro gwarantuje wysoki profil
bezpieczeństwa produktu.  

 

Acyklowir był przedmiotem wielu badań klinicznych, których wyniki wskazują na wysoką skuteczność w leczeniu infekcji wirusem HSV,
wiele badań potwierdza skuteczność i bezpieczeństwo preparatów stosowanych miejscowo.

 

Zalecane użycie

Lek Hascovir Lipożel pro należy nakładać 5 razy na dobę na chorobowo zmienione miejsca na skórze w odstępach około
czterogodzinnych, z przerwą nocną.  

Lek działa najskuteczniej, jeżeli rozpoczyna się leczenie podczas pierwszych objawów np. swędzenie, pieczenie.  

Leczenie powinno trwać co najmniej przez 4 dni.  

Jeżeli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych leczenie można przedłużyć do 10 dni.  

Jeśli zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach stosowania leku, należy zwrócić się do lekarza.  

 

Składniki

1g żelu zawiera substancję czynną: acyklowir 50mg oraz substancje pomocnicze.  

 

 

Producent

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

ul. Żmigrodzka 242e51-131 Wrocław

tel. (+48 71) 352 95 22
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