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Aciclovir Ziaja, krem 0,05g/ 5g (tuba)
 

Cena: 7,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 5 g (tuba)

Postać krem

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Substancja czynna: acyklowir (1g kremu zawiera 50mg acyklowiru) oraz substancje pomocnicze: glikol propylenowy, wazelina biała,
alkohol cetostearylowy, parafina ciekła lekka, poloksamer 407, sodu laurylosiarczan, woda oczyszczona.

Działanie:
Aciclovir Ziaja to produkt leczniczy w postaci kremu do miejscowego leczenia opryszczki wargowej. Lek zawiera acyklowir, ponieważ
substancja ta wykazuje silne działanie przeciwwirusowe szczególnie w kierunku wirusa opryszczki pospolitej Herpes simplex.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Aciclovir Ziaja wskazany w miejscowym leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez Herpes
simplex.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej, nieprzekraczającej 30st. C. Nie przechowywać w
lodówce, nie zamrażać.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku oraz na walacyklowir. Nie stosować na błony śluzowe.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek Aciclovir Ziaja może wywołać działania niepożądane. W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej z obrzękiem twarzy,
ust, języka oraz trudnościami w połykaniu należy bezzwłocznie przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Często
występujące działania niepożądane: łagodne wysuszenie skóry i złuszczanie się skóry. Niezbyt często występujące działania
niepożądane: przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia, swędzenie. Rzadko występujące działania niepożądane: rumień, kontaktowe
zapalenie skóry. Bardzo rzadko występujące działania niepożądane: nagłe reakcje uczuleniowe obejmujące pokrzywkę oraz obrzęk
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naczynioruchowy (ciężka reakcja uczuleniowa).

Dawkowanie:
Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Aplikować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce lub według wskazówek lekarza. Zwykle zaleca
się stosować krem 5 razy dziennie, co około 4 godziny, z przerwą nocną. Nakładać tylko na skórę zmienioną chorobowo. Krem najlepiej
aplikować zaraz po wystąpieniu objawów. Leczenie powinno trwać co najmniej 4 dni, maksymalnie terapię można wydłużyć do 10 dni.
Jeśli po 10 dniach nie nastąpi poprawa, należy skonsultować się z lekarzem. Przed nałożeniem kremu i po jego nałożeniu należy umyć
ręce.
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