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Hascovir pro krem 0,05 g/g 5 g
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/g

Opakowanie 5 g

Postać KREM

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Aciclovirum

Opis produktu
 

O produkcie
Hascovir pro, 50 mg/g, krem, 5 g

Opis
Lek Hascovir stosowany jest w miejscowym leczeniu objawów opryszczki wargowej (tzw. zimna) oraz zmian opryszczkowych na
twarzy.

Skład
1 g kremu zawiera
substancje czynne: 50 mg acyklowiru

substancje pomocnicze: glikol propylenowy, poloxamer 407, alkohol cetostearylowy, sodu laurylosiarczan, parafina ciekła lekka, wazelina
biała, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza czy też farmaceuty. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Zmiany opryszczkowc i bezpośrednie ich okolice należy smarować niewielką ilością leku 5 razy na dobę (co 4 godziny). Najlepiej
rozpocząć leczenie w momencie wystąpienia pierwszych objawów zakażenia (uczucie swędzenia, pieczenia lub kłucia).
Natychmiastowe zastosowanie leku w okresie nawrotu choroby może całkowicie zapobiec jej rozwojowi.

Aby zapobiec przenoszeniu zakażenia na inne miejsca na skórze, należy umyć ręce przed i po zastosowaniu Ieku.
Leczenie powinno trwać 5 dni. Jeżeli po tym czasie objawy nie ustąpią, leczenie można przedłużyć o kolejne 5 dni. Gdy po 10 dniach
objawy chorobowe nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza.
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 W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub
pielęgniarki.

Działanie
Acyklowir wykazuje silne działanie przeciw wirusowi opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Przeciwwskazania
Kiedy nie należy stosować leku Hascovir:

w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nic u każdego one wystąpią.

Często (występują u 1 do 10 osób na 100): łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry.
Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1000): przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia; swędzenie.
Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10000): rumień; kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu leku.
Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10000): nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie, jak obrzęk naczynioruchowy.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Hascovir pro zawiera glikol propylenowy. Lek może powodować podrażnienie skóry.
Hascovir pro zawiera alkohol cetostearylowy. Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

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

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław
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