Herpesine®
Idoxuridina

Uso adulto

Forma farmacêutica e apresentação - Solução: Embalagem contendo um comprimido de 10 mg e,
separadamente, um frasco diluente com 10 ml de solução e aplicador.

Composição - Cada comprimido contém: Idoxuridina 10 mg; Excipiente (lactose monoidratada,
polivinilpirrolidona, polietilenoglicol 4000, glicolato de sódio e amido e estearato de magnésio) q.s.p.1
comprimido. Frasco diluente contendo: fosfato de sódio dibásico, cloreto de benzalcônio, ácido fosfórico e
água.

Informações ao paciente - HERPESINE® destina-se ao tratamento tópico das lesões da pele e mucosas
provocadas pelo vírus do herpes simplex. HERPESINE® deve ser guardado na sua embalagem original, ao
abrigo do calor excessivo, umidade e luz solar direta. Nestas condições, este medicamento possui prazo de
validade a partir da data de fabricação (ver embalagem externa). Recomenda-se o uso desta solução para
um único tratamento individual. Este, como qualquer outro produto, não deve ser usado após vencido o
prazo de validade ou caso suas características físicas estejam alteradas. Ao comprar um medicamento,
verifique se a embalagem está íntegra. HERPESINE®, assim como qualquer outro medicamento, não deve
ser utilizado durante a gravidez e amamentação, a não ser sob estrita orientação médica. Informe ao seu
médico a ocorrência de gravidez ou se está amamentando na vigência do tratamento ou após o seu
término. Para que o tratamento com HERPESINE® forneça os resultados esperados, siga a orientação do
seu médico, respeitando sempre o modo de usar, os horários, as doses e a duração do tratamento. Não
interrompa o tratamento, sem o conhecimento do seu médico. Não desaparecendo os sintomas, retorne ao
seu médico. Podem ocorrer reações alérgicas, em pacientes hipersensíveis aos componentes da fórmula.
Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. Informe o seu médico sobre qualquer
medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Não aplique remédio sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

Informações técnicas - HERPESINE® é um medicamento antiviral, de uso tópico, à base de idoxuridina (5iodo-2-deoxiuridina). Quimicamente, a idoxuridina é semelhante ao ácido timidílico, competindo com este na
formação do DNA viral. A substituição do ácido timidílico pela idoxuridina resulta numa estrutura viral
defeituosa, sem capacidade de replicação. HERPESINE® é eficaz no tratamento da infecção e no controle
das recidivas, reduzindo a sua freqüência, gravidade e duração.

Indicações - HERPESINE® está indicado para o tratamento local das lesões da pele e das mucosas,
provocadas pelo vírus do herpes simples, tanto na fase inicial quanto nas recidivas.

Contra-indicações - HERPESINE® está contra-indicado em pacientes com hipersensibilidade aos
componentes da fórmula, assim como em pacientes sensíveis ao iodo.

Precauções e advertências - Corticosteróides devem ser administrados com cautela, pois pode haver
propagação da infecção viral. Durante a gravidez e a lactação, o produto deve ser utilizado sob estrita
orientação médica. Como qualquer outro medicamento, não se recomenda a sua utilização no primeiro
trimestre da gravidez.

Interações medicamentosas - Até o momento, não foram observadas interações com outros
medicamentos.

Reações adversas - Em pacientes hipersensíveis podem ocorrer ardor, irritação e manifestações alérgicas,
que cessam com a interrupção das aplicações.

Posologia e modo de usar - Adicionar o comprimido, que se encontra dentro da embalagem, ao líquido do
frasco. Agitar o frasco, até que haja completa dissolução. A seguir, com o auxílio do aplicador de plástico,
aplicar a solução formada sobre as lesões, escarificando-as. O tratamento deve ser instituído o mais
precocemente possível. A freqüência recomendada na administração de HERPESINE® é de 3 a 4
aplicações, por dia. Recomenda-se continuar o tratamento por 3 a 5 dias, após o desaparecimento das
lesões. Recomenda-se o uso desta solução para um único tratamento individual.

Superdosagem - Até o momento, não existem relatos de casos de superdosagem.

Pacientes idosos - Não há advertências ou recomendações especiais, sobre o uso do produto em pacientes
idosos.

Venda Sob Prescrição Médica.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-2829911 e (9-021-21) 3393-4266.

Registro no M.S. 1.0014.0033.
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