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Erazaban 10% krem 2 g
 

Cena: 28,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 2 g

Postać Kremy

Producent HEALTHCARE GMBH

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Docosanol

Opis produktu
 

Skład
1 g kremu zawiera 100 mg dokonazolu.

Wskazania i działanie

Leczenie wczesnych objawów (faza prodromalna i rumieniowa) zakażenia wirusem opryszczki zwykłej (opryszczka wargowa) u
pacjentów z prawidłową odpornością.
Lek przeciwwirusowy do stosowania miejscowego. Hamuje wnikanie do komórek i replikację wirusów otoczkowych, m.in. HSV-1.
Dokonazol nie działa na wirusy bezotoczkowe. Zastosowany na skórę praktycznie nie przenika do krwiobiegu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na dokonazol lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Częstość występowania działań niepożądanych jest
podobna, jak po podaniu placebo. Najczęściej obserwowano ból&nbsp;głowy oraz reakcje w miejscu podania, takie jak suchość skóry,
wysypka i inne zmiany skórne, ponadto przypadki obrzęku twarzy.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci od 12 lat: krem nanosi się 5 razy na dobę (co 3 h w ciągu dnia) na zmiany opryszczkowe zlokalizowane na wargach.
Leczenie należy rozpocząć jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki wargowej i prowadzić je do wygojenia
zmian, zazwyczaj przez 4-6 dni (maksymalnie przez 10 dni). Unikać aplikacji w okolicy oczu. Brak doświadczeń ze stosowaniem
preparatu u dzieci poniżej 12 lat.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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