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Hascovir control 200 mg x 25 tabl
 

Cena: 25,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 tabl

Postać Tabletki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Aciclovirum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Hascovir Control w postaci tabletek przeznaczony jest do leczenia nawrotowej opryszczki obejmującej wargi i twarz, a także
zewnętrzne narządy płciowe. Substancją czynną leku jest acyklowir, czyli substancja hamująca namnażanie się wirusów z grupy Herpes.
Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Wskazaniem do stosowania leku Hascovir Control jest leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy, do której powstawania przyczynia
się infekcja wirusem opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Lek zastosować można także do leczenia nawrotowej opryszczki
zewnętrznych narządów płciowych, która to również wywoływana jest przez infekcję wirusem opryszczki pospolitej (Herpes simplex).
Ważne, że lek stosować można jedynie u tych pacjentów, u których w przeszłości lekarz rozpoznał zakażenie wirusem Herpes simplex.
Bardzo istotne, by leczenie rozpocząć jak najszybciej po zaobserwowaniu takich objawów jak pieczenie, świąd lub wrażenie napięcia
skóry, które mogą świadczyć o tym, że zaczyna się rozwijać opryszczka.

W opakowaniu znajduje się 25 tabletek Hascovir Control. Każda z nich zawiera dawkę 200 mg acyklowiru, a także składniki pomocnicze.
Lek powinien być stosowany zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce, chyba że lekarz zaleci inaczej. Dawkowanie Hascovir Control
to przyjmowanie 200 mg acyklowiru co 4 godziny, co odpowiada 1 tabletce Hascovir Control przyjmowanej pięć razy na dobę
(uwzględniając dłuższą przerwę nocną). Lek powinno się stosować przez 5 dni. Jeśli pacjent nie zauważy poprawy po 5 dniach
stosowania leku lub wręcz jego objawy się nasilą, powinien skonsultować się z lekarzem. Bardzo ważne, by w czasie terapii lekiem
Hascovir Control przyjmować większą ilość płynów, co będzie pomocne, by chronić nerki przed ewentualnym uszkodzeniem. Nie
powinno się przyjmować dawki leku większej niż zalecana, a jeśli to nastąpi, należy skonsultować się z lekarzem.

Jak w przypadku każdego leku, także w związku z przyjmowaniem Hascovir Control wystąpić mogą pewne działania niepożądane. Nie
występują one jednak u wszystkich pacjentów. Do częstych skutków ubocznych Hascovir Control zaliczyć można bóle i zawroty głowy,
a także zmęczenie i gorączkę. Wystąpić mogą również dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym nudności, wymioty, a także
bóle brzucha i biegunka. Możliwe działania niepożądane to również wysypka i świąd. Do niezbyt częstych działań niepożądanych
Hascovir Control zaliczyć można pokrzywkę i wypadanie włosów, a do rzadkich skutków ubocznych duszność, a także zmiany
parametrów niektórych badań krwi (wzrost aktywności enzymów wątrobowych, wzrost stężenia mocznika, kreatyniny i bilirubiny we
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krwi). Bardzo rzadko natomiast występuje w związku z zażyciem Hascovir Control niedokrwistość, spadek ilości białych krwinek i
małopłytkowość, a także zapalenie wątroby i żółtaczka czy też ostra niewydolność nerek. Możliwe są także drżenia, pobudzenie,
dezorientacja, zaburzenia mowy, senność, drgawki, niezborność ruchów, a także encefalopatia i śpiączka.

Pilnego kontaktu z pogotowiem ratunkowym wymaga wystąpienie w związku z zażyciem leku takich działań niepożądanych jak reakcja
anafilaktyczna lub obrzęk naczynioruchowy. Oba te skutki uboczne występują rzadko.

Lek posiada również przeciwwskazania, co oznacza, że nie mogą go stosować wszystkie osoby zmagające się z opryszczką.
Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir bądź jakikolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie powinno
się także stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia. Należy unikać stosowania leku Hascovir Control przez pacjentki będące
w ciąży – jest to możliwe jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, który dokona oceny ryzyka i korzyści z ewentualnej terapii. Ze
względu na to, że acyklowir przenika do mleka matki, leku nie powinny przyjmować kobiety w czasie laktacji, chyba że lekarz po
konsultacji wyrazi na to zgodę. Uważać należy na pewne interakcje acyklowiru z niektórymi lekami, w tym szczególnie z cymetydyną,
probenecydem oraz mykofenolanem mofetylu.

Skład

substancja aktywna: acyklowir (aciclovirum)
Jedna tabletka Hascovir Control zawiera 200mg acyklowiru

Wskazania i działanie
Hascovir Control jest lekiem przeznaczonym dla osób z wirusem opryszczki Herpes Simplex (I i II) - wirus opryszczki pospolitej i opryszki
narządów płciowych. Można go również stosować w walce z wirusem Herpes varicella-zoster - w leczeniu ospy wietrznej czy półpaśca.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Niewskazany dla kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Zwykle stosowana dawka przez dorosłych:

Lek Hascovir control należy stosować doustnie w dawce 200 mg pięć razy na dobę, co 4 godziny (z przerwą nocną),
przez 5 dni.

W przypadku zakażeń nawracających szczególnie ważne jest rozpoczęcie leczenia w okresie poprzedzającym wystąpienie
objawów zwiastunowych, czyli świąd, pieczenie, uczucie napięcia lub tuż po pojawieniu się pierwszych zmian.
Podczas stosowania dużych dawek acyklowiru należy spożywać dużą ilość płynów, aby uniknąć uszkodzenia nerek.

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.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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