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ZOVIRAX DUO (50 mg +10 mg)/g krem 2 g
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Producent GLAXO

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

ZOVIRAX DUO (50 mg +10 mg)/g  krem 2 g

 

Wskazania 

Leczenie wczesnych objawów przedmiotowych i podmiotowych nawracającej opryszczki warg w celu zmniejszenia
prawdopodobieństwa wystąpienia wrzodziejącej opryszczki warg u immunokompetentnych dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat i
powyżej).

 

Działanie 

Produkt leczniczy Zovirax Duo łączący przeciwirusowe działanie acyklowiru z działaniem przeciwzapalnym hydrokortyzonu, zmniejsza
ryzyko rozwoju wrzodziejących zmian chorobowych skóry, wywołanych wirusem opryszczki. 

 

Sposób użycia 

Stosowanie u dorosłych i młodzieży (w wieku od12 lat i starszych)
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Produkt leczniczy Zovirax Duo należy stosować pięć razy na dobę przez 5 dni (np. w przybliżeniu co 3-4 godziny z pominięciem nocy).
Leczenie należy rozpocząć najwcześniej, jak to jest możliwe, najlepiej natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów przedmiotowych
i podmiotowych.

Każdorazowo należy nałożyć odpowiednią ilość leku na zmienione chorobowo obszary skóry, a także, jeśli to możliwe, na sąsiadującą z
nimi powierzchnię skóry.

Wyłącznie do stosowania na skórę.

Pacjenci powinni umyć ręce przed nałożeniem i po nałożeniu kremu oraz unikać niepotrzebnego pocierania zmian chorobowych lub
dotykania ich ręcznikiem, aby uniknąć zaostrzenia lub przeniesienia zakażenia. 

 

Ważne 

Leczenie powinno trwać 5 dni. Jeżeli zmiany są nadal obecne po 10 dniach, pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem.

Bezpieczeństwo i skuteczność leku Zovirax Duo u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie zostały ustalone.

Wyłącznie do stosowania na skórę: nakładać produkt leczniczy na zmienioną chorobowo skórę ust i twarzy. Nie zaleca się stosowania
produktu leczniczego na błony śluzowe (np. oczu, jamy ustnej lub nosa oraz na narządy płciowe).

Nie należy stosować produktu Zovirax Duo w leczeniu opryszczki narządów płciowych.

Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć kontaktu produktu z oczami.

Nie należy stosować leku wraz z opatrunkiem okluzyjnym takim jak plastry opatrunkowe czy plaster na opryszczkę.

Pacjenci zarażeni wirusem opryszczki powinni unikać rozprzestrzeniania się wirusa, zwłaszcza gdy występują zmiany chorobowe (np.
należy myć ręce przed zastosowaniem i po zastosowaniu kremu).

 

Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancje czynne, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 

Stosowanie w przypadku chorobowych zmian skórnych wywołanych innym wirusem, niż wirus opryszczki zwykłej oraz w przypadku
grzybiczych, bakteryjnych lub pasożytniczych zakażeń skóry.

Stosowanie produktu leczniczego Zovirax Duo w czasie ciąży można rozważać jedynie gdy potencjalne korzyści przeważają możliwe,
nieznane ryzyko. Ogólnoustrojowa ekspozycja na acyklowir i hydrokortyzon po miejscowym zastosowaniu kremu jest jednak bardzo
mała.

Nie należy stosować produktu leczniczego Zovirax Duo w okresie karmienia piersią, o ile nie jest to absolutnie konieczne.

 

Skład 

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum)i 10 mg hydrokortyzonu (Hydrocortisonum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol cetostearylowy 67,5 mg/g kremu i glikol propylenowy 200 mg/g kremu.
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