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Zovirax Duo krem (0,05g+0,01g)/g 2g
 

cena: 31,50 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka (0,05g+0,01g)/g

Opakowanie 2 g (tuba)

Postać krem

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Aciclovirum, Hydrocortisonum

Opis produktu
 

Wskazania:

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

Działanie:

Wykazuje działanie  przeciwwirusowe i przeciwzapalne.

Sposób użycia:

Stosować pięć razy na dobę przez 5 dni (np. w przybliżeniu co 3-4 godziny z pominięciem
nocy). 

Skład:

1g kremu zawiera: substancje czynne: acyklowir 50mg, hydrokortyzon 10mg oraz substancje
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pomocnicze: parafina ciekła, wazelina biała, izopropylu mirystynian, sodu laurylosiarczan,
alkohol cetostearylowy, poloksamer 188, glikol propylenowy, kwas cytrynowy jednowodny,
sodu wodorotlenek, kwas solny, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania:

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

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożadane:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) wysuszenie i łuszczenie skóry; (niezbyt często)
przemijające pieczenie, mrowienie lub kłucie (po zastosowaniu produktu), świąd; (rzadko)
rumień, zmiany pigmentacji, w badaniach dotyczących bezpieczeństwa stosowania w
odniesieniu do skóry obserwowano kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu produktu
pod opatrunkiem okluzyjnym, wykonane testy wrażliwości wykazały, że substancją
powodującą wystąpienie reakcji skórnych był hydrokoryzon lub składniki podłoża kremu,
odczyny w miejscu zastosowania, w tym przedmiotowe i podmiotowe objawy stanu
zapalnego. Zaburzenia układu immunologicznego: (bardzo rzadko) nagłe reakcje
nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy. Na podstawie danych uzyskanych po
wprowadzeniu do obrotu produktu leczniczego z jedną substancją czynną acyklowirem, nagłe
reakcje nadwrażliwości w tym obrzęk naczynioruchowy zidentyfikowane zostały jako działania
niepożądane występujące bardzo rzadko. Profil bezpieczeństwa u młodzieży (12-17 lat) jest
podobny jak u dorosłych pacjentów.
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