HERPESIL GÉL
Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az
alábbi betegtájékoztatót!
E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön a száj és orr környékén jelentkező Herpes
simplex (I.) vírusfertőzést kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében
azonban elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírásszerű alkalmazása.
Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is
szüksége lehet!
Tulajdonság, hatás:
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását kísérletek igazolják.
A készítmény komponenseinek a Herpes simplex (I.) vírusszaporodást gátló (citromfű),
gyulladáscsökkentő (kamillavirágzat, kanadai és magas aranyvessző virágos hajtás, tüdőfűlevél), fertőtlenítő, bakteriális utófertőzést gátló (vérehulló fecskefű virágos hajtás, kerti és
spanyol kakukkfű levél és virág, kamillavirágzat), sebgyógyító (cink-szulfát-heptahidrát,
vérehulló fecskefű virágos hajtás) hatását szakirodalmi adatok igazolják.
Mi a Herpesil gél hatóanyaga?
1 g gélben 0,40 g Herpesil kivonat [orvosi citromfű leveles szár (Melissae herba),
kamillavirágzat (Matricariae flos), vérehulló fecskefű virágos hajtás (Chelidonii herba),
kanadai és magas aranyvessző virágos hajtás (Solidaginis herba), tüdőfű-levél (Pulmonariae
folium), kerti és spanyol kakukkfű levél és virág (Thymi herba) alkoholos kivonata és 0,10%
cink-szulfát-heptahidrát (Zinci sulfas heptahydricus)].
Mit tartalmaz még a Herpesil gél?
A készítmény segédanyagai: tisztított víz, 85%-os glicerin, Carbopol 940, poliszorbát 20,
trolamin, szorbinsav.
Mikor alkalmazható a Herpesil gél?
A gél a száj és az orr környékén jelentkező Herpes simplex (I.) vírusfertőzés helyi kezelésére
alkalmazható. A kezelés lerövidíti a gyógyulási időt, késlelteti az esetlegesen kiújuló
tüneteket, valamint elősegíti a nyálkahártya és a bőrsérülés gyógyulását.
Mikor nem szabad alkalmazni a Herpesil gélt?
A készítmény nem alkalmazható abban az esetben, ha szemen vagy a szem környékén fordul
elő a vírusfertőzés.
Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt?
Tudnia kell, hogy nincs-e az alkotórészek iránt túlérzékenysége (allergiája)!
Alkalmazhatják-e a Herpesil gélt gyermekek is?
Gyermekek csak az orvos utasítására, a kezelőorvossal történt megbeszélés alapján
alkalmazhatják a készítményt.

Lehet-e a Herpesil gélt más gyógyszerekkel együtt alkalmazni?
Más gyógyszerekkel való együttes alkalmazást kizáró adat nem ismert, de ha Ön a
készítményt más gyógyszerrel együtt használja, kérje ki kezelőorvosa véleményét az
alkalmazhatóságról!
Mit kell megfontolnia, ha Ön várandós vagy szoptat?
A várandósság első harmadában a készítményt ne használja, továbbiakban a készítmény
alkalmazhatóságát beszélje meg kezelőorvosával!
Hogyan kell a Herpesil gélt alkalmazni?
Naponta 1-3 alkalommal, illetve éjszakára vékonyan kenje be a géllel a száj vagy az orr
környékét, ahol a pörkök kialakultak.
Milyen mellékhatásai lehetnek a Herpesil gélnek?
Egyes esetekben az alkotórészek bármelyike iránt túlérzékeny egyéneknél allergiás reakció
jelentkezhet. Ha Ön bármilyen szokatlan tünetet észlel, hagyja abba a kezelést és keresse fel
kezelőorvosát!
Mire ügyeljen a Herpesil gél alkalmazása során?
A készítmény használata után mosson kezet, vigyázzon arra, hogy a gél a szembe vagy a szem
környékére ne kerüljön!
Mennyi ideig alkalmazható a Herpesil gél?
Abban az esetben, ha tünetei öt napos kezelést követően nem csökkennek, illetve nem
szűnnek meg, hagyja abba a kezelést és keresse fel kezelőorvosát!
Hogyan kell tárolni a Herpesil gélt?
Legfeljebb 25°C-on tárolandó.
Gyermekektől elzárva tartandó!
Mennyi ideig használható fel a Herpesil gél?
A gélt csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.
Csomagolási egység: 10 g / tubus
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