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Vratizolin 3% 30mg/g, krem, 3g
 

cena: 29,41 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 3 g (tuba)

Postać krem

Producent JELFA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek na opryszczk? Vratizolin stosuje si? w leczeniu opryszczki warg i twarzy, wywo?anej przez wirusa
opryszczki zwyk?ej (Herpes simplex). Zawiera substancj? przeciwwirusow? – denotywir, który w postaci kremu
przenika do chorobowo zmienionych warstw skóry.

•  Lek przeciwwirusowy bez recepty do stosowania miejscowo na skór?.
•  Skraca czas trwania choroby.
 •  Zastosowany we wczesnym etapie (okresie prodromalnym) mo?e zapobiec rozwojowi opryszczki (nie
zapobiega nawrotom opryszczki).

Sk?ad
 1 g kremu na opryszczk? Vratizolin zawiera 30 mg denotywiru (Denotivirum). Substancjami pomocniczymi s?:
alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, cetylu palmitynian 15, wazelina bia?a, glikol propylenowy, metylu
parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sodu laurylosiarczan i woda oczyszczona.

Posta? farmaceutyczna: krem

Dawkowanie
 Do stosowania miejscowego na skór?.

Przed zastosowaniem i po zastosowaniu kremu nale?y umy? r?ce, aby nie dopu?ci? do przeniesienia
zaka?enia na inne partie skóry.
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Leczenie opryszczki nale?y rozpocz?? z chwil? pojawienia si? jej pierwszych objawów, np.: sw?dzenia i
pieczenia.

Na zmienion? chorobowo skór? nale?y na?o?y? niewielk? ilo?? kremu kilka razy na dob?. Leczenie trwa
zwykle oko?o 5 dni. U osób zaka?onych wirusem mog? wyst?pi? nawroty choroby - wówczas jest konieczne
natychmiastowe zastosowanie produktu leczniczego Vratizolin w celu zapobie?enia tworzenia si?
p?cherzyków.

Kiedy nie stosowa? leku Vratizolin
 Przy nadwra?liwo?ci na denotywir lub któr?kolwiek z substancji pomocniczych.

Lek Vratizolin a inne leki
 Nie przeprowadzono bada? dotycz?cych interakcji.

Ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci
 Produkt leczniczy Vratizolin jest przeznaczony wy??cznie do stosowania na opryszczk? umiejscowion? na
wargach i twarzy. Nie nale?y stosowa? produktu leczniczego na b?ony ?luzowe, np. ust lub oczu, nie wolno
stosowa? produktu leczniczego w leczeniu opryszczki narz?dów p?ciowych.

Pacjenci, u których wyst?pi?a szczególnie ci??ka nawrotowa opryszczka wargowa, powinny zwróci? si? do
lekarza.

Osoby zara?one opryszczk? nale?y przestrzega? przed rozprzestrzenianiem wirusa, zw?aszcza w trakcie
wyst?powania czynnych zmian skórnych. Aby zapobiec przeniesieniu zaka?enia, nale?y unika?
niepotrzebnego pocierania zmian chorobowych lub dotykania ich r?cznikiem.

Smaruj?c zmiany opryszczkowe na wargach i twarzy nale?y nie dopu?ci? do kontaktu produktu leczniczego z
oczami.

Ze wzgl?du na zawarto?? alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego, produkt leczniczy mo?e powodowa?
miejscow? reakcj? skórn? (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ze wzgl?du na zawarto?? glikolu propylenowego, produkt leczniczy mo?e powodowa? podra?nienie skóry.

Ze wzgl?du na zawarto?? parahydroksybenzoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu propylu, produkt
leczniczy mo?e powodowa? reakcje alergiczne (mo?liwe s? reakcje typu pó?nego).

Ci??a i karmienie piersi?
 Nie zaleca si? stosowania produktu leczniczego u kobiet w ci??y, ze wzgl?du na brak danych dotycz?cych
wp?ywu leku na przebieg ci??y.

Nie prowadzono bada? dotycz?cych przenikania denotywiru do mleka kobiet karmi?cych piersi?, dlatego nie
zaleca si? stosowania produktu leczniczego w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obs?ugiwanie maszyn
 Vratizolin nie ma wp?ywu na zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn.

Przedawkowanie
 Nie wyst?puje podczas stosowania miejscowego.

Dzia?ania niepo??dane
 Jak ka?dy lek, lek Vratizolin mo?e powodowa? dzia?ania niepo??dane, chocia? nie u ka?dego one wyst?pi?.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
Apteka Nasza

Złotoryjska 57, Legnica
+48 504 13 45 68

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
 Cz?sto?? nieznana: reakcje miejscowe, takie jak podra?nienie skóry w miejscu zastosowania leku,
kontaktowe zapalenie skóry.

Zaburzenia uk?adu immunologicznego:
 Cz?sto?? nieznana: objawy nadwra?liwo?ci.

Przechowywanie
 •  Przechowywa? w temperaturze poni?ej 25°C.
•  Lek nale?y przechowywa? w miejscu niewidocznym i niedost?pnym dla dzieci.
•  Nie stosowa? tego leku po up?ywie terminu wa?no?ci zamieszczonego na pude?ku tekturowym. Termin
wa?no?ci oznacza ostatni dzie? danego miesi?ca.
•  Okres wa?no?ci leku: 2 lata.

Podmiot odpowiedzialny
 Bausch Health Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia

Producent
 Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
Ul. Wincentego Pola 21
58-500 Jelenia Góra

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.
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