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HeviPoint 200 mg x 30 tabl
 

Cena: 17,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Aciclovirum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest acyklowir.
 Jedna tabletka zawiera 200 mg acyklowiru.

Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, powidon K30, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu
stearynian.

Wskazania i działanie

Lek Hevipoint tabletki zawiera substancję czynną o nazwie acyklowir - syntetyczny lek przeciwwirusowy, który hamuje
namnażanie się wirusów grupy Herpes.
Lek Hevipoint tabletki jest wskazany w leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki
pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych.
Lek Hevipoint tabletki może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem
opryszczki pospolitej.
Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):
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bóle głowy, zawroty głowy
nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha
świąd, wysypki (w tym nadwrażliwość na światło)
zmęczenie, gorączka (wysoka temperatura ciała)

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób):

pokrzywka
przypadki przyspieszonego, rozsianego wypadania włosów (może ono być związane z wieloma chorobami oraz ze stosowaniem
wielu leków, jego związek z działaniem acyklowiru nie jest pewny)

Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób):

ciężka, zagrażająca życiu reakcja uczuleniowa (reakcja anafilaktyczna)
obrzęk naczynioruchowy (najczęściej występuje w obrębie twarzy, głównie w okolicy warg i powiek, może również dotyczyć
języka, głośni lub krtani, przez co może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia)
duszność
przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny oraz aktywności enzymów wątrobowych we krwi
zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość), białych krwinek (leukopenia), oraz płytek krwi (małopłytkowość)
pobudzenie, dezorientacja, drżenia, niezborność ruchowa, zaburzenia mowy, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność,
uszkodzenie mózgu (encefalopatia), śpiączka; powyższe zdarzenia są zwykle przemijające i na ogół stwierdzane u pacjentów z
zaburzoną czynnością nerek lub innymi czynnikami predysponującymi
zapalenie wątroby
żółtaczka
ostra niewydolność nerek, ból 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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