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Hascovir pro krem 5 g
 

Cena: 11,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 g

Postać Kremy

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Aciclovirum

Opis produktu
 

Wstęp
Krem Hascovir pro – lek do miejscowego leczenia objawów opryszczki wargowej

Krem Hascovir pro to lek, który w 1 gramie produktu zawiera aż 50 mg acyklowiru. Jest to składnik, którego zadaniem jest zapobieganie
infekcjom wirusowym – a jeśli już się zdarzą, to ma on skrócić czas ich trwania. Acyklowir to substancja, której działanie jest widoczne
poprzez hamowanie rozwoju i rozmnażania się wirusów. Substancja ta najczęściej stosowana jest do walki z opryszczką, dlatego
właśnie znajduje się m.in. w prezentowanym przez nas leku Hascovir pro. Dzięki zastosowaniu acyklowiru krem nie tylko zmniejsza
dyskomfort związany z pojawieniem się opryszczki wargowej, inaczej nazywanej też zimnem lub skwarką, ale również przyspiesza
gojenie się powstałych zmian opryszczkowych. W składzie Hascovir pro krem, wśród substancji pomocniczych znajdują się: alkohol
cetostearylowy, woda oczyszczona, glikol propylenowy, parafina ciekła lekka, poloxamer 407, wazelina biała, sodu laurylosiarczan. W
przypadku konieczności stosowania leku należy sugerować się informacjami, które znajdują się na ulotce. Wszelkie wątpliwości
dotyczące stosowania produktu można rozwiać u farmaceuty lub podczas konsultacji z lekarzem.

Krem Hascovir pro jest przeznaczony do miejscowego stosowania zewnętrznego. W przypadku pojawienia się opryszczki należy
smarować kremem zarówno zmiany opryszczkowe, jak i okolice wokół tych zmian. Do tego celu należy użyć tylko niewielkiej ilości
produktu. Aby zaobserwować najlepsze rezultaty, opryszczkę należy smarować kremem Hascovir pro co 4 godziny – czyli 5 razy na
dobę. Najwłaściwszym momentem na rozpoczęcie stosowania kremu Hascovir pro jest pojawienie się pierwszych objawów zakażenia.
Wśród nich wymienić należy kłucie, pieczenie lub uczucie nieprzyjemnego swędzenia. Podczas stosowania kremu Hascovir pro warto
zachować szczególne środki ostrożności. Mają one na celu m.in. zapobiegnięcie przeniesienia się zakażenia w inne miejsce na skórze.
Jednym ze środków ostrożności jest też mycie rąk zarówno przed, jak i po zastosowaniu kremu.

Opryszczka wargowa to nieprzyjemna dolegliwość, której warto się szybko pozbyć. Kuracja kremem Hascovir pro trwa standardowo 5
dni. Jeśli w tym czasie objawy nie znikną, warto jest przedłużyć leczenie o kolejne 5 dni, a jeśli w dalszym ciągu nie będzie widoczna
znaczna poprawa, to należy udać się do lekarza. Krem Hascovir pro można stosować od razu po zauważeniu pierwszych objawów
opryszczki. Skóra staje się wtedy napięta i piecze. Kolejnym etapem pojawiania się opryszczki wargowej jest zaczerwienienie oraz
pojawienie się niewielkich rozmiarów grudek czy pęcherzyków, które zlokalizowane są bardzo blisko siebie. Grudki te są wypełnione
płynem surowiczym. Opryszczka wargowa jest bardzo często niezwykle bolesna. W takiej sytuacji zdecydowanie warto zastosować
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krem Hascovir pro. Jedyną przeszkodą w zastosowaniu tego leku jest nadwrażliwość na któryś ze składników kremu. Warto mieć też na
uwadze to, że podczas stosowania kremu Hascovir pro może pojawić się podrażnienie skóry spowodowane glikolem propylenowym, a z
uwagi na zawartość alkoholu cetostearylowego może pojawić się miejscowa reakcja alergiczna.

Podczas stosowania leku Hascovir pro mogą pojawić się działania niepożądane – podobnie jak w przypadku większości leków
dostępnych na rynku. Nie u każdego one występują, jednak warto mieć to na uwadze. Do działań niepożądanych, które pojawiają się
często (1-10 osób na 100) zaliczyć można łagodne wysuszenie lub złuszczenie naskórka. W przypadku niezbyt często pojawiających się
działań, czyli takich, które występują u 1 do 10 osób na 1000, mówimy o swędzeniu, mrowieniu lub przemijającym uczuciu pieczenia.
Rzadko występującymi działaniami niepożądanymi od 1 do 10 osób na 10000 jest rumień, czyli kontaktowe zapalenie skóry. Z kolei
bardzo rzadko, bo u mniej niż 1 osoby na 10000 występują nagłe reakcje alergiczne. W przypadku pojawienia się opryszczki u kobiet w
ciąży lub takich, które planują w nią zajść, czy nawet kobiet karmiących piersią, przed zastosowaniem leku należy zasięgnąć opinii
lekarza prowadzącego lub farmaceuty.

Skład
Substancja czynna: 100 g kremu zawiera 5,0 g acyklowiru.

Wskazania i działanie

Opryszczka wargowa
Zmiany opryszczkowe na twarzy wywołane przez wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simpiex).

Substancja czynna preparatu - acyklowir jest lekiem przeciwwirusowym. Gromadzi się wybiórczo w tkance zarażonej wirusem
opryszczki pospolitej (Herpes simpiex). Tam przekształca się w postać czynną trójfosforan acyklowiru, który wbudowując się do DNA
wirusa hamuje tym samym dalszy jego rozwój.

Dawkowanie
Miejscowo do użytku zewnętrznego. Zmiany opryszczkowe i bezpośrednie ich okolice smarować niewielką ilością kremu 5 razy na dobę
(co około 4 godziny). Najlepiej rozpocząć leczenie w momencie wystąpienia pierwszych objawów zakażenia (uczucie swędzenia
pieczenia lub kłucia, a następnie w tym miejscu powstawanie pęcherzyka wypełnionego płynem surowiczym). Natychmiastowe
zastosowanie kremu w okresie nawrotu choroby może całkowicie zapobiec jej rozwojowi. Aby zapobiec przenoszeniu infekcji na inne
partie skóry, należy umyć ręce przed i po zastosowaniu kremu. Leczenie powinno trwać 5 dni. jeżeli po tym czasie objawy nie ustępują,
leczenie można przedłużyć o kolejne 5 dni. Gdy po 10 dniach objawy chorobowe nie ustępują, należy zgłosić się do lekarza.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

