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Heviran Comfort 200mg, 25 tabletek
 

cena: 22,37 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 25 tabl.

Postać tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek Heviran Comfort 200mg zawiera acyklowir, który hamuje namna?anie chorobotwórczych dla cz?owieka
wirusów z grupy Herpes.

Wskazania
 Stosuje si? w leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywo?anej przez wirus opryszczki pospolitej
(Herpes simplex) u doros?ych.

Dawkowanie
 Doro?li: stosowa? doustnie w dawce 200 mg pi?? razy na dob?, co 4 godziny (z przerw? nocn?), przez 5 dni.
Popija? wod?.
 W przypadku zaka?e? nawracaj?cych szczególnie wa?ne jest rozpocz?cie leczenia w okresie
poprzedzaj?cym wyst?pienie objawów zwiastunowych, czyli ?wi?d, pieczenie, uczucie napi?cia lub tu? po
pojawieniu si? pierwszych zmian.
Podczas leczenia zaleca si? pi? du?o p?ynów, aby unikn?? ryzyka uszkodzenia nerek oraz zmniejszy?
prawdopodobie?stwo pojawienia si? dzia?a? niepo??danych.

Sk?ad
 Substancja czynna: acyklowir.
Ka?da tabletka zawiera 200 mg acyklowiru.
Pozosta?e sk?adniki: celuloza mikrokrystaliczna, powidon, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu
stearynian.

Heviran Comfort 200mg w czasie ci??y
 Je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?, przypuszcza ?e mo?e by? w ci??y lub gdy planuje mie? dziecko,
powinna poradzi? si? lekarza przed zastosowaniem tego leku. Nale?y unika? stosowania leku w okresie ci??y.
Lek mo?e by? stosowany w ci??y jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzy?? dla matki
przewy?sza zagro?enie dla p?odu.
Acyklowir przenika do mleka kobiecego. Z uwagi na ryzyko dzia?a? niepo??danych u karmionego dziecka, po
konsultacji z lekarzem nale?y podj?? decyzj? czy nie przyjmowa? leku, czy zaprzesta? karmienia piersi? w
czasie przyjmowania leku.
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Przeciwwskazania
 Nie stosowa? je?li pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozosta?ych
sk?adników tego leku.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski
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