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Hascovir Control 0,2 g 25 tabletek
 

Cena: 25,62 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 25 tabletek

Postać Tabletki

Producent/
Dystrybutor

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Aciclovirum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Hascovir Control 200 mg x 25 tabletek  Substancją czynną leku jest acyklowir, który hamuje namnażanie chorobotwórczych dla
człowieka wirusów z grupy Herpes.  Wskazania  Lek Hascovir control stosuje się w leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy
wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych. Lek Hascovir control 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 acyklowir, walacyklowir lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą.  Dawkowanie  Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta
lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.  Dorośli: stosować
doustnie w dawce 200 mg pięć razy na dobę, co 4 godziny (z przerwą nocną), przez 5 dni. W przypadku zakażeń nawracających
szczególnie ważne jest rozpoczęcie leczenia w okresie poprzedzającym wystąpienie objawów zwiastunowych, czyli świąd, pieczenie,
uczucie napięcia lub tuż po pojawieniu się pierwszych zmian. Leku Hascovir control nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku
poniżej 18 lat.  Skład  Substancją czynną leku jest acyklowir. Jedna tabletka zawiera 200 mg acyklowiru. Pozostałe składniki (substancje
pomocnicze) to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), skrobia ziemniaczana,
magnezu stearynian.  Podmiot odpowiedzialny  "PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK" S.A.  Przed
użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i 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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