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Acyclovir aktif melawan virus herpes tapi tidak dapat memberantasnya. Pemilihan sediaan berdasarkan kondisi klinis
pasien, atau keparahan pasien, dompo yang belum luas dirasa cukup diterapi dengan topical atau salep acyclovir. Gejala
ini berupa keluarnya isi lambung dan usus melalui mulut dengan paksa a Herpes atau dimasyarkat dikenal dengan
sebutan dompo, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Herpes. Simpan pada suhu kamar, terlindung dari
cahaya, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Tanyakan kepada dokter anda mengenai dosis dan aturan pakai
Asiklovir. Newer Post Older Post Home. Acyclovir Asiklovir adalah analog nukleosida purin asiklik yang aktif terhadap
virus Herpes simplex, Varicella zoster, Epstein-Barr dan Cytomegalovirus. Dapat dioleskan di mulut pada sariawan
akibat virus herpes, dan dioleskan di mata pada infeksi mata akibat herpes simpleks, dan dikombinasikan dengan terapi
sistemik pada herpes optalmika infeksi oleh herpes zoster. Sementara virus varicella zoster adalah virus yang
menyebabkan penyakit herpes zoster, dan virus tersebut merupakan penyebab penyakit cacar air juga, jadi biasanya yang
menderita penyakit herpes zoster ini adalah orang yang pernah menderita penyakit cacar air, karena pada penderita cacar
air yang sudah sembuh biasanya virus varicella zoster ini tidak mati dan masih berada dalam tubuh, hanya saja
kondisinya tidak aktif sehingga penderita penyakit cacar air seperti telah sembuh total, dan pada saat daya tahan tubuh
orang tersebut menurun maka virus varicella zoster tersebut akan aktif kembali dan mengakibatkan penyakit herpes.
Virus apa yang menjadi penyebab penyakit herpes? Template by Creating Website and google.Kontraindikasi.
Acyclovir salep tidak dapat digunakan oleh penderita yang diketahui: memiliki riwayat hipersensitivitas atau alergi
terhadap bahan obat ini; memiliki riwayat hipersensitivitas atau alergi terhadap Valacyclovir. Berikut ini adalah jenis
penyakit kulit yang dapat diatasi dengan acyclovir salep. Dapat menyembuhkan herpes kambuhan atau herpes genital
awal. Infeksi herpes zostetr; Mencegh infeksi herpes simpleks. Hingga mengatasi cacar air (acyclovir salep untuk cacar).
Kontraindikasi. Beberapa kontraindikasi dari acyclovir. Acyclovir Cream adalah obat anti virus yang digunakan untuk
mengobati herpes simplex, herpes zoster, dan campak .. Kontra indikasi. Jangan digunakan untuk penderita yang
mengalami reaksi hipersensitivitas terhadap acyclovir dan valasiclovir. Indikasi. Kegunaan Zoter Cream (acyclovir)
adalah untuk hal-hal berikut: Mengobati herpes simplex akut pada kulit dan membran mukosa, herpes zoster, dan herpes
genital episode awal Kontra indikasi. Jangan digunakan untuk penderita yang mengalami reaksi hipersensitivitas
terhadap acyclovir dan valasiclovir. Acyclovir adalah obat anti virus yang digunakan untuk mengobati infeksi herpes
simplex, herpes zoster, dan campak. Tersedia tablet mg, mg, DNA dan replikasi virus. Obat ini tersedia di pasaran dalam
bentuk sediaan tablet mg, mg, salep atau cream topikal, dan sediaan intravena. Kontra indikasi. acyclovir
topikal-doktersehat. Dosis dan Indikasi Herpes Labialis Krim/salep. Terbatas, infeksi mucocutaneous yang tidak
mengancam jiwa, virus Herpes simplex pada Kontraindikasi. Hipersensitivitas. Perhatian. Tidak dianjurkan untuk
infeksi berulang; Gunakan hati-hati pada pasien immunocompromised (pasien yang. Acyclovir topikal digunakan untuk
mengobati cold sore atau luka melepuh akibat virus herpes simpleks yang terjadi di sekitar bibir atau wajah. Acyclovir
topikal memperlambat Sebelum mengoleskan krim maupun salep, bersihkan dan keringkan daerah yang akan diolesi.
Oleskan obat secara perlahan-lahan hingga. May 1, - Obat acyclovir salep adalah obat yang digunakan untuk mengobati
benjolan atau ruam melepuh yang disebabkan oleh virus herpes simpleks. Biasanya ruam-ruam melepuh ini berada di
sekitar bibir dan wajah. Acyclovir salep mampu menghambat pertumbuhan virus herpes yang berada di dalam kulit
Missing: kontra. KONTRAINDIKASI Untuk penderita yang hipersensitif terhadap acyclovir. CARA PENYIMPANAN
Simpan dalam wadah tertutup rapat, di tempat sejuk. Kemasan dan Nomor Registrasi Acyclovir 5%, tube 5 g krim. No.
Reg. GKLA1 HARUS DENGAN RESEP DOKTER INDOFARMA ? BEKASI - INDONESIA. Feb 14, - Dosis: untuk
keratitis herpes simpleks, oleskan pada mata dengan dosis (anak dan dewasa) 1 cm salep 5x sehari. Lanjutkan hingga 3
hari setelah sembuh sempurna. Efek Samping: iritasi lokal, peradangan, reaksi hipersensitifitas (jarang). Kontraindikasi:
Hipersensitivitas terhadap Acyclovir. Dosis: 1.
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