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Zovirax duo krem 2 g
 

Cena: 32,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 2 g

Postać Kremy

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Aciclovirum, Hydrocortisonum

Opis produktu
 

Cechy

(50 mg + 10 mg)/g, krem Aciclovirum + Hydrocortisonum

Składniki
1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru i 10 mg hydrokortyzonu, Inne składniki leku to: parafina ciekła, wazelina biała, izopropylu
mirystynian, sodu laurylosiarczan, alkohol cetostearylowy, poloksamer 188, glikol propylenowy, kwas cytrynowy jednowodny, sodu
wodorotlenek, kwas solny, woda oczyszczona

Stosowanie
Nakładać lek 5 razy na dobę przez 5 dni (co 3-4 godziny w ciągu dnia). Zaleca się rozpoczęcie leczenia jak najwcześniej, najlepiej po
wystąpieniu pierwszych objawów opryszczki warg (takich, jak mrowienie, zaczerwienienie lub swędzenie).

Dalsze informacje: patrz załączona ulotka.
Podanie na skórę. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Po użyciu należy umyć ręce. Nie stosować do oczu, wewnątrz jamy ustnej i nosa. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Okres ważności po pierwszym otwarciu
tuby: 3 miesiące.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
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GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
2

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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