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Hevipoint 50 mg/ g, sztyft na skórę, 3 g
 

Cena: 17,19 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/g

Opakowanie 1 szt.

Postać sztyft

Producent ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Aciclovirum

Opis produktu
 

Opis leku:

Skład:

Jeden gram sztyftu na skórę zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum)

Wskazania:

HEVIPOINT sztyft na skórę - produkt leczniczy HEVIPOINT jest wskazany w leczeniu zakażenia warg wirusem opryszczki zwykłej Herpes
simplex (nawracającej opryszczki wargowej) u dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. HEVIPOINT sztyft na skórę: Dzieci w wieku
poniżej 12 lat.

Dawkowanie:

HEVIPOINT sztyft na skórę: Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: HEVIPOINT należy stosować 5 razy na dobę w odstępach około
czterogodzinnych, z przerwą nocną. HEVIPOINT należy stosować na powstałe zmiany chorobowe lub miejsca, gdzie tworzy się
opryszczka natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów opryszczki, jak np.: pieczenie, swędzenie lub zaczerwienienie, lub
niezwłocznie po ich wystąpieniu. Leczenie można również rozpocząć w późniejszym okresie choroby, gdy wystąpią grudki lub
pęcherzyki. Leczenie powinno trwać przynajmniej 4dni. Jeśli objawy opryszczki nie ustępują, leczenie może być kontynuowane
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maksymalnie do 10 dni. W przypadku, gdy zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach, pacjent powinien zwrócić się do z lekarza.
Nałożyć produkt leczniczy bezpośrednio na zmiany, nie dotykając ich rękoma. Należy unikać drapania zmian chorobowych czy
niepotrzebnego dotykania ich ręcznikiem, gdyż może to pogorszyć stan zmian chorobowych lub rozprzestrzenić zakażenie opryszczką.
Ten produkt leczniczy może być stosowany tylko przez jedną osobę. Po otwarciu opakowania produkt leczniczy może stosować tylko
jeden pacjent. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: nie stosować, gdyż bezpieczeństwo stosowania oraz skuteczność działania HEVIPOINT u
dzieci poniżej 12lat nie zostały zbadane. Sposób podawania: podanie na skórę.

Producent:

Adamed Pharma

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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