Informacje dla użytkownika
2.1 Instrukcja używania

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją używania.
Zachowaj tę instrukcję używania, w razie potrzeby ponownego przeczytania. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

CO TO JEST OSPA WIETRZNA?
Ospa wietrzna jest infekcją wirusową, która powoduje łagodną gorączkę i swędzącą wysypkę
pęcherzykowatą ze stanem zapalnym, która pojawia się na całym ciele. Wirusem, który
powoduje ospę wietrzną, jest wirus Varicella zoster, należący do rodziny wirusów opryszczki.
Ospa wietrzna jest chorobą wysoce zakaźną, łatwo przenosi się za pośrednictwem płynu
z pęcherzyków lub śliny osoby zakażonej. Osoba chora na ospę wietrzną staje się źródłem
zakażenia już na kilka dni przed pojawieniem się pęcherzyków i pozostaje nim, dopóki
wszystkie pęcherzyki nie przyschną. Wtórne zakażenie bakteryjne skóry jest najczęstszym
powikłaniem ospy u dzieci. Rozdrapywanie pęcherzyków może zwiększać ryzyko wtórnego
zakażenia.
JAK DZIAŁA OSPA COMFORT SPRAY?
OSPA COMFORT SPRAY jest wyrobem medycznym do samodzielnego stosowania,
zawierającym aktywny składnik Olile-Active™, stosowanym w celu łagodzenia objawów
ospy wietrznej oraz zapobiegania wtórnemu zakażeniu. Aerozol tworzy warstwę ochronną na
zmianach skórnych. Warstwa ta stanowi barierę zapewniającą ochronę ran, zapobiega
zakażeniu, a także zapewnia działanie kojące oraz chłodzące, łagodząc świąd. Aerozol
zapobiega powstawaniu blizn poprzez zapobieganie i leczenie wtórnych zakażeń.
CO MUSI WIEDZIEĆ PACJENT PRZED ZASTOSOWANIEM OSPA COMFORT
SPRAY
Nie stosować OSPA COMFORT SPRAY, jeśli:
- Pacjent ma alergię na jeden ze składników.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
• Tylko do użytku zewnętrznego.
• Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
• Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:
o Pacjentka jest w ciąży i występują u niej objawy ospy wietrznej,
o Dziecko ma mniej niż 6 miesięcy,
o Pacjent nie odczuwa ulgi po 5 dniach stosowania preparatu lub gdy dolegliwości
skórne nie zmniejszają się lub ulegają pogorszeniu,
o Skóra jest podrażniona po użyciu preparatu.
OSPA COMFORT SPRAY w połączeniu z innymi metodami leczenia ospy wietrznej
Nie są znane żadne interakcje z innymi metodami leczenia ospy wietrznej, jeśli preparat jest
stosowany zgodnie z instrukcją używania.

OSPA COMFORT SPRAY w połączeniu z lekami
Nie są znane żadne interakcje z innymi lekami, jeśli preparat jest stosowany zgodnie
z instrukcją używania.
KTO MOŻE STOSOWAĆ OSPA COMFORT SPRAY?
OSPA COMFORT SPRAY może być stosowany u dzieci w wieku od 6 miesiąca życia i osób
dorosłych.
Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem OSPA COMFORT SPRAY w okresie
ciąży i karmienia piersią.
JAK STOSOWAĆ OSPA COMFORT SPRAY?
Przed zastosowaniem należy dobrze wstrząsnąć pojemnikiem. Przed pierwszym użyciem
konieczne może być kilkukrotne naciśnięcie pompki dozownika. Należy rozpylać na obszar
skóry zajęty chorobą w odległości 10-15 cm. W celu uzyskania równomiernego rozpylania,
należy mocno nacisnąć pompkę dozownika do samego końca. Aerozol należy stosować co
najmniej 3 razy na dobę lub każdorazowo, gdy istnieje potrzeba złagodzenia dolegliwości.
W celu uzyskania dodatkowego efektu chłodzenia, przed zastosowaniem aerozol można
umieścić w lodówce.
Jeśli dysza zostanie zatkana, należy wyczyścić ją ciepłą wodą. Preparat może być również
skutecznie stosowany w pozycji odwróconej.
JAKIE SĄ MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE, KIEDY STOSOWANY JEST
OSPA COMFORT SPRAY?
Nie są znane żadne działania niepożądane w przypadku, gdy preparat jest stosowany zgodnie
z instrukcją używania.
JAKIE SUBSTANCJE SĄ ZAWARTE W OSPA COMFORT SPRAY?
Olile-Active™, Aqua, Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin, Laureth-9, Zinc Oxide, C14-22
Alcohols, C12-20 Alkyl Glucoside, Cocoglycerides, Caprylic/Capric Triglyceride, Citric
Acid, Bisabolol, Silica, Polyhydroxystearic Acid, Isostearic Acid.
JAK PRZECHOWYWAĆ OSPA COMFORT SPRAY?
• OSPA COMFORT SPRAY należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu
w temperaturze pokojowej (15-25°C).
• Należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
• Nie należy stosować OSPA COMFORT SPRAY po upływie terminu ważności
zamieszczonego na pojemniku i pudełku zewnętrznym.
CO ZAWIERA OPAKOWANIE?
W opakowaniu znajduje się aerozol o objętości 30 ml
oraz ulotka.
Wytwórca: Medical Brands Developments B.V., Piet Heinkade 199, 1019 HC Amsterdam,
Holandia.

Dystrybutor:
Alvogen Pharma Sp. z o.o.
ul. Kniaźnina 4a lok. 7
01-607 Warszawa
Ostatnia aktualizacja tej instrukcji używania została wykonana w sierpniu 2017.
[Instrukcja stosowania numer produktu: do dostarczenia przez Medical Brands]
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ZNACZENIE UŻYTYCH SYMBOLI
Informacje o wytwórcy

Produkt musi być przechowywany
w bezpiecznym, suchym i ciemnym miejscu w
temperaturze pokojowej (15-25°C)
Produkt nie może być stosowany po upływie
terminu ważności.
Szacunkowy znak oznacza, że opakowanie jest
wypełnione zgodnie z odpowiednią dyrektywą
europejską
Numer serii produktu
Należy zwrócić szczególną uwagę na ostrzeżenia

XXXX

Oznakowanie CE z czterocyfrowym numerem
identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej
uczestniczącej w procedurze oceny zgodności.
Oznakowanie CE jest deklaracją producenta, że
produkt spełnia wymagania obowiązującej
dyrektywy europejskiej
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2.2 Pudełko zewnętrzne

[PANEL GÓRNY]]
LOGO ALVOGEN
OSPA COMFORT SPRAY
[PANEL PRZEDNI]
LOGO ALVOGEN
OSPA COMFORT SPRAY
DZIAŁANIE
Dla osób chorych na ospę wietrzną
Szybko łagodzi świąd – objaw ospy wietrznej
Chroni przed wtórnym zakażeniem bakteryjnym skóry
Pomaga zapobiec bliznowaceniu ran
[PANEL PRAWY]

Medical Brands Developments B.V., Piet Heinkade 199, 1019 HC Amsterdam, Holandia
DYSTRYBUTOR
Alvogen Pharma Sp. z o.o.
ul. Kniaźnina 4a lok. 7
01-607 Warszawa

SPOSÓB UŻYCIA
OSPA COMFORT SPRAY może być stosowany u dzieci w wieku od 6 miesiąca życia i osób
dorosłych.
Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem wyrobu OSPA COMFORT SPRAY
w okresie ciąży lub karmienia piersią.
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
Aerozol należy rozpylać w odległości 10-15 cm. Przed pierwszym użyciem konieczne może
być kilkukrotne naciśnięcie pompki dozownika. Pompkę dozownika mocno nacisnąć do
samego końca. Aerozol należy stosować na obszar zajęty chorobą co najmniej 3 razy na dobę
lub każdorazowo, gdy istnieje potrzeba złagodzenia dolegliwości.
Przed użyciem OSPA COMFORT SPRAY należy dokładnie zapoznać się z instrukcją używania.
W celu uzyskania dodatkowego efektu chłodzenia, przed zastosowaniem aerozol można
umieścić w lodówce.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Aerozol 30 ml

oraz ulotka

[PANEL LEWY]
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Nie stosować wyrobu medycznego, w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
Tylko do użytku zewnętrznego.
Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej (15-25℃).
Należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie należy stosować OSPA COMFORT SPRAY po upływie terminu ważności
zamieszczonego na pojemniku i pudełku zewnętrznym.
SKŁADNIKI
Olile-Active™, Aqua, Coco-caprylate/Caprate, Glycerin, Laureth-9, Zinc Oxide, C14-22
Alcohols, C12-20 Alkyl Glucoside, Cocoglycerides, Caprylic/Capric Triglyceride, Citric
Acid, Bisabolol, Silica, Polyhydroxystearic Acid, Isostearic Acid.
[PANEL DOLNY]
Numer produktu Medical Brands Developments B.V.

Prawy dolny flap
Numer produktu na pudełku zewnętrznym: do dostarczenia przez Medical Brands
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2.3 Etykieta

Wyrób medyczny do samodzielnego stosowania. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać
instrukcję używania.
OSPA COMFORT SPRAY

DZIAŁANIE
Dla osób chorych na ospę wietrzną
Szybko łagodzi świąd – objaw ospy wietrznej
Chroni przed wtórnym zakażeniem bakteryjnym skóry
Pomaga zapobiec bliznowaceniu ran
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
30 ml

Medical Brands Developments B.V., Piet Heinkade 199, 1019 HC Amsterdam, Holandia
DYSTRYBUTOR
Alvogen Pharma Sp. z o.o.
ul. Kniaźnina 4a lok. 7
01-607 Warszawa

Nie stosować wyrobu medycznego, w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
Tylko do użytku zewnętrznego.
Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
Numer produktu: należy określić przed wysłaniem tego dokumentu przez Medical Brands.

SKŁADNIKI
Olile-Active™, Aqua, Coco-caprylate/Caprate, Glycerin, Laureth-9, Zinc Oxide, C14-22
Alcohols, C12-20 Alkyl Glucoside, Cocoglycerides, Caprylic/Capric Triglyceride, Citric
Acid, Bisabolol, Silica, Polyhydroxystearic Acid, Isostearic Acid.
SPOSÓB UŻYCIA
Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją używania.
Przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 miesiąca życia i osób dorosłych.
Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem wyrobu OSPA COMFORT SPRAY
w okresie ciąży lub karmienia piersią.
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
Aerozol należy rozpylać w odległości 10-15 cm. Pompkę dozownika mocno nacisnąć do
samego końca. Przed pierwszym użyciem konieczne może być kilkukrotne naciśnięcie
pompki dozownika.
Aerozol należy stosować na obszar zajęty chorobą co najmniej 3 razy na dobę lub
każdorazowo, gdy istnieje potrzeba złagodzenia dolegliwości.
W celu uzyskania dodatkowego efektu chłodzenia, przed zastosowaniem aerozol można
umieścić w lodówce.
PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

