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Zovirax intensive 50 mg/g krem 2 g
 

Cena: 22,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 2 g

Postać Kremy

Producent GLAXOWELLCOM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Aciclovirum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Zovirax Intensive w postaci kremu jest produktem do stosowania miejscowego, który wykazuje działanie przeciwwirusowe, co
wykorzystywane jest w przypadku objawów wirusa opryszczki (Herpes simplex). Stosowanie produktu przyczynia się do łagodzenia
dolegliwości takich jak świąd czy ból, a także do przyspieszania gojenia się wykwitów.

Na co jest lek Zovirax Intensive? Wskazaniem do jego stosowania jest miejscowe leczenie nawrotowej opryszczki warg oraz twarzy,
która wywoływana jest przez infekcję wirusem Herpes simplex. Lek przeznaczony jest do aplikacji miejscowej na skórę objętą procesem
chorobowym – należy stosować go wyłącznie na zakażenia opryszczkowe umiejscowione na wargach i twarzy. Jego substancją czynną
jest acyklowir, który wykazuje działanie przeciwwirusowe. Hamuje on swoistą polimerazę DNA wirusa opryszczki, tym samym
przyczyniając się do zatrzymania jego dalszej replikacji. W ten sposób lek sprawia, że wykwity pęcherzykowe towarzyszące opryszczce
szybciej znikają, a świąd i ból ustępują.

W opakowaniu znajdują się 2 g kremu Zovirax Intensive. W skład 1 g kremu wchodzi 50 mg acyklowiru oraz substancje pomocnicze.
Lek należy stosować zgodnie z dawkowaniem opisanym w ulotce lub z indywidualnymi zaleceniami lekarza. Przed aplikacją leku i
bezpośrednio po niej należy dokładnie umyć ręce. Trzeba również uważać na to, by produkt nie dostał się do oczu.

Zalecane w ulotce dawkowanie leku to aplikacja 5 razy na dobę na zmienione chorobowo miejsce na skórze. Produkt należy aplikować w
odstępach 4-godzinnych, zachowując przerwę nocną. Jeśli pacjent będzie mieć wrażenie, że lek działa na niego zbyt mocno lub zbyt
słabo, powinien skonsultować się w tej sprawie z lekarzem. Jeśli lek zostanie zastosowany zaraz po zauważeniu pierwszych objawów
opryszczki, to jego działanie będzie skuteczniejsze. Najlepiej rozpocząć stosowanie Zoviraxu Intensive już w momencie odczuwania
charakterystycznego swędzenia lub pieczenia skóry, czy też zauważenia jej zaczerwienienia. Terapia powinna trwać co najmniej 4 dni,
jednak jeśli opryszczka nie ustąpi po 10 dniach, należy skonsultować się z lekarzem. Wówczas dopuszczalne jest przedłużenie terapii.

U niektórych osób Zovirax Intensive może przyczyniać się do pojawienia się skutków ubocznych. Jeśli pacjent zaobserwuje objawy
alergiczne wraz z obrzękiem twarzy, to koniecznie należy przerwać stosowanie leku. Inne skutki uboczne Zovirax Intensive to
przemijające uczucie pieczenia, mrowienia lub kłucia w miejscu aplikacji oraz wysuszenie lub złuszczenie skóry – są to objawy
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występujące przy niezbyt częstym stosowaniu kremu. Rzadko w związku ze stosowaniem Zovirax Intensive pojawia się kontaktowe
zapalenie skóry, a bardzo rzadko występują nagłe reakcje nadwrażliwości (w tym nawet te ciężkie, którym towarzyszy pokrzywka i
obrzęk naczynioruchowy). Jeżeli pacjent zauważy u siebie skutki uboczne leku, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Zovirax Intensive nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na acyklowir. Nie jest to także lek dla osób uczulonych
na walacyklowir lub mających nadwrażliwość na glikol propylenowy bądź jakikolwiek z pozostałych składników znajdujących się w
recepturze kremu. Krem nie powinien być aplikowany na skórę objętą opryszczką narządów płciowych (w tym przypadku wymagane jest
wdrożone przez lekarza leczenie ogólne). Dodatkowo nie wolno nakładać kremu na błony śluzowe oraz zakażenia skórne inne niż
opryszczka.

Przed ewentualnym zastosowaniem leku Zovirax Intensive należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent ma nieprawidłowo
działający układ odpornościowy lub obniżoną odporność. Kontakt z lekarzem jest również konieczny jeśli mimo stosowania leku
opryszczka nie zniknie po upływie 10 dni, nie zagoi się w tym czasie całkowicie lub wręcz jej objawy ulegną nasileniu. Konsultacji ze
specjalistą wymaga także nawrotowa opryszczka wargowa w postaci ciężkiej. Pacjentki będące w ciąży i karmiące piersią powinny
indywidualnie omówić z lekarzem zasadność i bezpieczeństwo stosowania leku.

Cechy

Działa przeciwwirusowo
Rozpoczęcie leczenia na wczesnym etapie skraca czas trwania choroby
Lek wskazany w miejscowym leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy
Aciclovirum 50 mg/g, krem

Składniki
1 g kremu zawiera: substancję czynną 50 mg acyklowiru, Substancje pomocnicze: glikol propylenowy, wazelina biała, alkohol
cetostearylowy, parafina ciekła, Arlacel 165, poloksamer 407, sodu laurylosiarczan, dimetykon, woda oczyszczona

Stosowanie
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Tylko do stosowania miejscowego na skórę.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Producent
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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