UA.TR.099
ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
крем ЛАБІУМ АДВАНС (LABIUM ADVANCE)
Опис.
Крем білого або майже білого кольору зі слабким специфічним запахом.
Властивості. Для зовнішнього застосування. 5 g (г)
Склад:
1 грам крему містить: Парафін білий мʼякий, Пропіленгліколь, Вода очищена,
Цетостеариловий спирт, Масло мінеральне, Макрогола 20 цетостеариловий ефір,
Пенцикловір – 0,01 г (g); Метилурацил – 0,05 г (g).
МЕХАНІЗМ ДІЇ складових:
Компоненти крему сприяють загоєнню уражених ділянок вірусом герпесу, допомагають
прискорити їх відновлення та запобігти подальшому поширенню пошкоджень на сусідні
ділянки шкіри.
Парафін білий має пом’якшувальний вплив на шкіру. При нанесенні, крем завдяки
наявному в ньому пенцикловіру утримується у заражених вірусом клітинах, блокуючи
розмноження вірусу, значно скорочує час загоєння, зменшує больові відчуття.
Масло мінеральне – це природний антисептик, що володіє широким спектром
антивірусних, антибактеріальних, протигрибкових властивостей.
Метилурацил прискорює регенерацию, заживлення ран, стимулює місцевий імунітет,
проявляє протизапальну дію.
Рекомендації щодо застосування.
Дієвий допоміжний засіб при загоєнні уражень, що виникають при вірусі герпесу.
Також забезпечує профілактику герпесу, знімає запалення, пом'якшує губи, прискорює
загоєння ранок, висипань та тріщин.
Спосіб застосування.
Крем слід наносити тільки на уражені герпесом ділянки на губах або на шкірі навколо
рота. Застосовують кожні 2 години (крім періоду сну). Курс становить 4 дні.
Перед застосуванням крему слід вимити руки.
Запобіжні заходи.
Не рекомендується наносити крем на слизові оболонки (наприклад очей, рота, носа або
статевих органів). Слід дотримуватися особливої обережності, уникати потрапляння
крему в очі або на ділянки навколо них.
При появі алергічних реакцій, застосування крему припинити.
Побічні дії: індивідуальна непереносимість компонентів. Іноді можуть виникати місцевий
висип, подразнення або свербіж (рідко).
Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів мазі, вагітність, період лактації.
Термін придатності. 4 роки.

UA.TR.099
Умови зберігання.
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2 °С до25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Термін придатності після відкриття 6 місяців.
Упаковка.
По 5 г у тубі, туба у картонній упаковці.
Тлумачення символів, які наведені на маркуванні.
Познака
Назва познаки
Виробник
Дата виготовлення
Термін використання
Код партії
Користуйтеся інструкцією щодо використання
Ознайомитися з попередженнями та запобіжними заходами
25°С
2°С
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Обмеження температури від від 2 °С до 25 °С
Знак відповідності технічним регламентам
Ідентифікаційний номер ООВ ТОВ УКРМЕДСЕРТ

Виробник: ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», Україна, 12430, Житомирська обл.,
Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б.4, +380 (412) 48-11-31, e-mail:
pharmfactory@vishpha.ua
Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 2022-04-06 р.

