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Hascovir Control Max 400 mg, 30 tabletek opryszczka wirusy
 

cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 400 mg

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent HASCO

Rejestracja lek

Substancja
czynna

Aciclovirum

Zastosowanie Opryszczka

Opis produktu
 

WskazaniaHascovir Control Max 400 mg stosuje się w celu zapobiegania nawrotom opryszczki pospolitej.

Substancja czynna: aciclovirum

Skład

Substancją czynną leku jest acyklowir. Jedna tabletka zawiera 400 mg acyklowiru.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ
A), skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian.

Dawkowanie

Lek należy stosować doustnie w dawce 400 mg (1 tabletka) dwa razy na dobę, co 12 godzin.

Bez konsultacji z lekarzem lek można stosować maksymalnie przez okres 1 miesiąca, szczególnie w okresie narażenia na czynniki
wywołujące nawroty opryszczki (np. zwiększona ekspozycja na światło słoneczne, stres, gorączka).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Hascovir Control Max:

Jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
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 Ostrzeżenia

Nie należy stosować leku Hascovir Control Max bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem:

u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek;

u pacjentów, którzy stosują inne leki mogące uszkodzić nerki;

u pacjentów w podeszłym wieku (65 lat lub starszych);

u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią;

u pacjentów, u których wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa;

w przypadku zauważenia częstych (powyżej 6 w ciągu roku) i dłużej trwających (po 5 dniach terapii brak pozytywnych efektów leczenia)
niż dotychczas nawrotów opryszczki, z bardziej nasilonymi objawami klinicznymi (m.in. gdy po 3-4 dniach leczenia powstają nowe
ogniska zakażenia). Może to świadczyć o niedoborze odporności lub zaburzeniach wchłaniania wymagających diagnostyki i potrzebie
innego dawkowania leku.

Podczas stosowania leku należy spożywać dużą ilość płynów, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia nerek.

Nie należy stosować leku Hascovir Control Max przez osoby z obniżoną odpornością (np. po przeszczepie szpiku kostnego, zakażone
wirusem HIV). Osoby z obniżoną odpornością powinny skonsultować się z lekarzem w sprawie leczenia jakiegokolwiek zakażenia.

Działania niepożądane

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi:

reakcja anafilaktyczna (mogąca zagrażać życiu reakcja nadwrażliwości, z takimi objawami jak: świąd, pokrzywka, duszność, spadek
ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszone bicie serca) - występuje rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000);

obrzęk naczynioruchowy (obrzęk tkanek miękkich twarzy, warg, języka, niekiedy z jednoczesnym obrzękiem krtani, mogącym utrudniać
oddychanie) - występuje rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000).

Podczas stosowania leku Hascovir control MAX mogą wystąpić również inne działania niepożądane:

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100):

bóle i zawroty głowy;

nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha;

świąd, wysypka (pojawiająca się również po narażeniu na działanie światła słonecznego);

zmęczenie, gorączka.

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

reakcje skórne: pokrzywka, wypadanie włosów.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych
we krwi.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

niedokrwistość, zmniejszenie liczby krwinek białych, małopłytkowość (niedobór płytek krwi);
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 pobudzenie, stan dezorientacji, drżenia, niezborność ruchów, zaburzenia mowy, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność,
encefalopatia (uszkodzenie mózgu), śpiączka;

zapalenie wątroby, żółtaczka;

ostra niewydolność nerek.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

ZawartośćOpakowanie zawiera 30 tabletek.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HASCO-LEK

Pozwolenie: MZ 23014
 

Parametry

Wybierz moc 400 mg (0,00 PLN)
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