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Vratizolin 3% krem 3g
 

Cena: 32,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,03 g/g

Opakowanie 3 g (tuba)

Postać krem

Producent PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Denotivirum

Opis produktu
 

Nazwa: Vratizolin 3% krem
Opakowanie:  3g
Skład:  1 g leku zawiera 30 mg denotywiru.
Inne składniki leku to alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, cetylu palmitynian 15, wazelina biała, glikol propylenowy, metylu
parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sodu laurylosiarczan, woda oczyszczona.
Wskazania:  Leczenie opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirusa opryszczki zwykłej (Herpes simplex).
Przeciwwskazania:  Nie stosować leku Vratizolin, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na denotywir lub którykolwiek z
pozostałych składników leku. Nie należy stosować leku na błony śluzowe np. ust lub oczu. Nie wolno stosować leku w leczeniu
opryszczki narządów płciowych.
Działania niepożądane:  Mogą wystąpić objawy nadwrażliwości, reakcje miejscowe, jak podrażnienia skóry w miejscu zastosowania
leku, kontaktowe zapalenie skóry.
Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego, lek może powodowaą miejscową reakcję skórną, ze względu na
zawartość glikolu propylenowego, lek może powodować podrażnienie skóry, a ze względu na zawartość metylu
parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu, lek może powodować reakcje alergiczne.
Sposób użycia:  Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.
Przed zastosowaniem i po zastosowaniu leku należy umyć ręce, aby nie dopuścić do przeniesienia zakażenia na inne partie skóry.
Leczenie opryszczki należy rozpocząć z chwilą pojawienia się pierwszych objawów, np. swędzenia i pieczenia.
O ile lekarz nie zaleci inaczej, zmianę opryszczkową należy smarować kilka razy na dobę niewielką ilością kremu. Leczenie trwa zwykle
około 5 dni.
U osób zakażonych wirusem mogą wystąpić nawroty choroby-wówczas jest konieczne natychmiastowe zastosowanie leku Vratizolin w
celu zapobieżenia tworzenia się pęcherzyków.
Uwaga:  Nie zaleca się stosowania leku Vratizolin u kobiet w ciąży, ze względu na brak danych dotyczących wpływu leku na przebieg
ciąży. Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią, gdyż nie wiadomo czy denotywir przenika do mleka matki.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Status:  Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
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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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