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Herpex krem 2 g
 

Cena: 13,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 2 g

Postać Kremy

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Aciclovirum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Herpex w postaci kremu z acyklowirem jest preparatem działającym przeciwwirusowo w stosunku do H. simplex. Krem
przeznaczony jest do miejscowego stosowania na skórę. Zaleca się możliwie najszybsze zastosowanie kremu od zauważenia
pierwszych objawów opryszczki, czyli najlepiej już na etapie pieczenia, swędzenia czy zaczerwienienia skóry. Zastosowany na etapie
tworzenia się strupów nie będzie skuteczny.

Na co jest Herpex? Wskazaniem do stosowania leku są zakażenia skóry powstające wskutek działania wirusa opryszczki zwykłej H.
simplex typu 1 i 2. Lek Herpex może być stosowany miejscowo zarówno w przypadku opryszczki warg, jak i w przypadku opryszczki
narządów płciowych. Działanie Herpex po jego aplikacji na niewielki obszar skóry, jest miejscowe a nie ogólnoustrojowe. Składnikiem
czynnym leku jest acyklowir, czyli substancja o działaniu przeciwwirusowym, która działanie na wirusa opryszczki HSV oraz wirusa ospy
wietrznej i półpaśca VZV.

W opakowaniu znajdują się 2 g kremu Herpex. W skład 1 g leku wchodzi 50 mg acyklowiru oraz substancje pomocnicze. Przed
zastosowaniem leku Herpex pacjent powinien zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką. Lek należy stosować według wskazań
znajdujących się w ulotce, chyba że lekarz zaleci inaczej. Rekomendowane dawkowanie leku Herpex to aplikacja niewielkiej ilości kremu
na zakażoną powierzchnię skóry 5 razy dziennie co 4 godziny z zachowaniem dłuższej przerwy nocnej. Do aplikacji należy użyć pałeczki
kosmetycznej, gdyż nakładanie kremu palcami może skutkować przeniesieniem wirusa lub nadkażeniem bakteryjnym zmian
opryszczkowych. Lek należy aplikować nie tylko na zmiany skórne powstałe w trakcie opryszczki, ale też na sąsiadującą z nimi skórę.
Zazwyczaj krem Herpex aplikuje się przez 5 dni. Jeśli okaże się to niewystarczające, terapię należy kontynuować, ale nie powinna ona
trwać dłużej niż 10 dni. Zaleca się unikanie kontaktu leku Herpex z oczami.

Działania niepożądane leku Herpex mogą wystąpić u niektórych pacjentów, chociaż nie pojawią się u każdego stosującego lek. Niezbyt
często krem Herpex powoduje lekkie wysuszenie lub złuszczanie skóry, poza tym może powodować jej świąd lub uczucie pieczenia
bądź kłucia. Rzadkie skutki uboczne Herpex to natomiast kontaktowe zapalenie skóry i rumień. Lek bardzo rzadko powoduje reakcje
nadwrażliwości, w tym pokrzywkę i obrzęk naczynioruchowy. Pojawienie się działań niepożądanych leku (także działań niepożądanych
nieopisanych w ulotce Herpex) jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/herpex-krem-2-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Lek Herpex ma również przeciwwskazania. Nie może być stosowany przez pacjentów z nadwrażliwością na acyklowir, walacyklowir i
glikol propylenowy bądź z uczuleniem na pozostałe składniki pomocnicze kremu. Przeciwwskazaniem jest też stosowanie na błony
śluzowe, gdyż krem może je podrażniać. Jeśli lek Herpex będzie stosowany w okolicach płciowych, należy uważać na używanie
prezerwatyw – składniki wchodzące w formułę kremu mogą zmniejszać wytrzymałość prezerwatyw lateksowych.

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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