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Aciclovir 50mg/g, krem, 5g
 

cena: 7,91 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 5 g (tuba)

Postać krem

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek Ziaja Aciclovir w postaci kremu do stosowania na skór? zawiera substancj? czynn? acyklowir, który ma
dzia?anie przeciwwirusowe, szczególnie silne na wirusa opryszczki Herpes simplex.

Wskazania
Aciclovir stosuje si? w miejscowym leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy (tzw. zimno), wywo?anej
przez wirusa opryszczki pospolitej Herpes simplex.

 Stosowanie
 Lek nale?y nak?ada? na chorobowo zmienione miejsca na skórze 5 razy na dob? w odst?pach oko?o
czterogodzinnych, z przerw? nocn?.
Lek dzia?a najskuteczniej, je?li leczenie rozpoczyna si? jak najszybciej po pojawieniu si? pierwszych objawów
opryszczki, jak np. pieczenie, sw?dzenie lub zaczerwienienie. Leczenie mo?na równie? rozpocz?? w
pó?niejszym okresie choroby, gdy wyst?pi? grudki lub p?cherzyki. Leczenie nale?y prowadzi? co najmniej
przez 4 dni. Je?li nie nast?pi?o zagojenie zmian skórnych, leczenie mo?na przed?u?y? do 10 dni. Je?li zmiany
chorobowe nie ust?pi? po 10 dniach stosowania leku, pacjent powinien skonsultowa? si? z lekarzem.
Aby zapobiec nasileniu si? lub przeniesieniu zaka?enia, nale?y umy? r?ce przed na?o?eniem i po na?o?eniu
leku, a tak?e unika? niepotrzebnego pocierania zmian chorobowych lub dotykania ich r?cznikiem. 

Sk?ad
 Substancja czynna: acyklowir. 1g kremu zawiera 50mg acyklowiru.
Pozosta?e sk?adniki: glikol propylenowy, wazelina bia?a, alkohol cetostearylowy, parafina ciek?a lekka,
poloksamer 407, sodu laurylosiarczan, woda oczyszczona.

Aciclovir w czasie ci??y
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 Kobiety w ci??y lub karmi?ce piersi?, b?d? przypuszczaj?ce, ?e s? w ci??y lub gdy planuj? mie? dziecko,
powinny poradzi? si? lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? Ziaja Aciclovir w przypadku nadwra?liwo?ci na substancj? czynn? - acyklowir, walacyklowir lub
na któr?kolwiek substancj? pomocnicz?. 

Podmiot odpowiedzialny
 Ziaja Ltd Zak?ad Produkcji Leków sp. z o.o.,
ul. Jesienna 9,
80-298 Gda?sk
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