
Virasoothe żel w sprayu
Przed zastosowaniem produktu należy uważnie zapoznać się z 
treścią ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla 
pacjenta. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją 
ponownie przeczytać. Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa 
informacja, należy zwrócić się do farmaceuty. Jeśli nie nastąpiła 
poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z 
lekarzem.

Informacje o ospie wietrznej
Ospa wietrzna jest częstą chorobą wieku dziecięcego, która jest 
wywołana przez wirusa Varicella zoster. Jest to choroba zakaźna, 
zazwyczaj występująca u małych dzieci. Zwykle powoduje łagodną 
gorączkę i występowanie swędzących pęcherzyków na skórze. 
Pęcherzyki zazwyczaj mają na początku wygląd czerwonych plamek i 
występują na klatce piersiowej oraz brzuchu, a następnie rozprzestrze-
niają się na całe ciało. Po około 4–5 dniach pęcherzyki wysychają i 
zamieniają się w strupy. Drapanie strupów lub ich zakażenie bakteryjne 
może prowadzić do wystąpienia blizn.

1. Co to jest Care Virasoothe i w jakim 
celu się go stosuje?
Produkt zawiera Osmo Care, unikalną opatentowaną technologię,  
która w warunkach klinicznych wykazała zdolność łagodzenia 
miejscowych objawów ospy wietrznej poprzez schłodzenie skóry, a tym 
samym złagodzenie swędzenia. Chroniąc środowisko skóry, ułatwia 
naturalne gojenie skóry, co może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka 
wystąpienia blizn.

2. Składniki
Gliceryna, PEG-8, kaprylowy glikol, sodu poliakrylan, karbomer, sodu 
wodorotlenek i woda oczyszczona. 

3. Możliwe działania niepożądane
W przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników,  należy 
przemyć zmienione miejsce wodą z mydłem i zgłosić się do lekarza. 
U niektórych osób stosujących produkt może wystąpić uczucie 
mrowienia.

4. Jak stosować produkt Care Virasoothe? 
Produkt ten jest odpowiedni dla dzieci w wieku powyżej 6 miesiąca 
życia.
Nie używać, jeżeli dysza jest odblokowana lub zniszczona. 
Przed i po użyciu żelu w sprayu należy umyć i osuszyć ręce.
Odblokować przycisk wyzwalający, przekręcając plastikową blokadę.
Trzymając butelkę w odległości około 10 cm od skóry, rozpylić żel na 
skórę.
W razie potrzeby delikatnie wmasować żel w chorobowo zmienione 
miejsce. Stosować dwa lub trzy razy dziennie, lub częściej w zależności 
od potrzeby złagodzenia objawów.
Zachować ostrożność, aby nie rozpylić produktu do oczu lub bezpośrednio 
na twarz, nie wdychać sprayu.
W przypadku stosowania na twarz najlepiej jest rozpylić produkt 
najpierw na rękę, a następnie wmasować w skórę twarzy.
U dzieci poniżej 6 miesiąca preparat należy stosować wyłącznie pod 
kontrolą lekarza.

5. Gdzie można stosować produkt Care 
Virasoothe?
Produkt można stosować na całej powierzchni ciała, lecz nie należy 
rozpylać żelu bezpośrednio na twarz ani w pobliżu oczu. Preparat 
należy stosować wyłącznie na skórę.

6. Kiedy należy zgłosić się do lekarza?
Dzieci poniżej 6 miesiąca życia oraz dorośli chorujący na ospę wietrzną 
przed użyciem produktu Care Virasoothe powinni skonsultować się z 
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli u dziecka wystąpi 
gorączka, wysypka rozprzestrzeni się na oczy lub jeśli wokół plamek 
wystąpi obrzęk, bolesność albo intensywne zaczerwienienie, należy 
niezwłocznie zgłosić się do lekarza. W przypadku wątpliwości, czy dane 

schorzenie to rzeczywiście ospa wietrzna, należy również zgłosić się do 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

7. Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC w 
oryginalnym opakowaniu. Nie stosować po upływie terminu ważności 
zamieszczonego na opakowaniu. Preparat należy przechowywać z dala 
od źródeł ciepła.

8. Ostrzeżenia
• Unikać kontaktu z oczami.
. Unikać wdychania sprayu.
• W razie przypadkowego wprowadzenia do oczu, przemyć oczy dużą 
ilością czystej wody. Jeśli podrażnienie będzie się utrzymywać, 
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
• Produkt należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostęp-
nym dla dzieci.
• U dorosłych, osób w podeszłym wieku i dzieci poniżej 6 miesiąca życia  
produkt należy stosować wyłącznie pod kontrolą lekarza.
• W przypadku objawów nadwrażliwości na którykolwiek ze 
składników, należy przemyć zmienione miejsce wodą z mydłem i 
zgłosić się do lekarza.
• W razie przypadkowego połknięcia produktu należy przepłukać usta 
wodą i zgłosić się do lekarza.
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