Krem ENDVIR Simplex na bazie 6% laktoferyny jest preparatem wspomagającym leczenie zakażeń wywołanych przez
wirus opryszczki (herpes simplex). Mechanizm działania kremu
ENDVIR Simplex i właściwości laktoferyny powodują utworzenie na skórze bariery ochronnej, która uniemożliwia wirusowi
opryszczki rozprzestrzenianie się do innych wolnych od infekcji
komórek skóry zapobiegając replikacji wirusa.
Krem ENDVIR Simplex jest wskazany jako preparat wspomagający leczenie zmian chorobowych błon śluzowych spowodowanych przez czynniki zewnętrzne. W szczególności zaleca się
ENDVIR Simplex w przypadku zakażeń wywoływanych przez
wirus opryszczki (herpes simplex) z uwagi na tworzenie mechanicznej bariery uniemożliwiającej przenikanie i rozprzestrzenianie się wirusa w organizmie.
KATEGORIA TERAPEUTYCZNA:
Wyrób medyczny przeznaczony do miejscowego stosowania.
SKŁAD:
Woda, wazelina medyczna, alkohol cetylostearylowy, laktoferyna, alkohol cetylowy, olej mineralny, ceteareth-20, imidazolidynylomocznik, dehydrooctan sodu, bronopol, sól sodowa
EDTA.

Krem ENDVIR Simplex to wyrób medyczny
klasyfikowany i produkowany zgodnie
z dyrektywą 93/42/WE.

WSKAZANIA:
Krem ENDVIR Simplex należy nakładać na miejsca zmienione
chorobowo oraz otaczającą je skórę. Stosowanie należy rozpocząć jak najszybciej od pojawienia się zmian chorobowych.
Szczególnie ważne jest, aby rozpocząć leczenie w chwili zauważenia pierwszych objawów infekcji, takich jak ból i (lub)
uczucie pieczenia i (lub) świąd, lub też w momencie wystąpienia pierwszych zmian. Do stosowania powyżej 3 r.ż.
PRZECIWWSKAZANIA:
W czasie ciąży i okresu karmienia piersią preparat powinien być
stosowany wyłącznie pod kontrolą lekarza.
INTERAKCJE:
Stwierdzona nadwrażliwość na jeden lub kilka składników.
OSTRZEŻENIA:
Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem. Produkt przeznaczony do stosowania miejscowego. Nie wdychać, unikać
kontaktu z oczami i nie połykać. W przypadku wystąpienia
objawów niepożądanych należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Nie stosować produktu, jeśli opakowanie jest naruszone.
Nie stosować produktu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Data ważności odnosi się do produktu w nieuszkodzonym i odpowiednio przechowywanym
opakowaniu.
Wytwórca: Dicofarm S.p.A.,
Via del Casale della Marcigliana, 29 – 00138 Rzym, Włochy
Dystrybutor: Vitis Pharma Sp. z o.o.,
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, Polska
Data ostatniego przeglądu: październik 2016.
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SPOSÓB STOSOWANIA:
3 razy dziennie, aż do całkowitego ustąpienia objawów.

