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ГЕПОН
Ліофілізований порошок для приготування розчину для зовнішнього та
внутрішнього використання
ЛИСТОК-ВКЛАДИШ. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

Прочитайте уважно цей листок-вкладиш перед тим, як розпочати застосування
препарату!
Зберігайте цей листок-вкладиш. Вам може знадобитися перечитати його знову.
Якщо у Вас виникнуть додаткові питання, будь ласка, проконсультуйтеся з Вашим
лікарем.
Цей препарат призначений особисто Вам і не слід передавати його іншим особам. Це може
завдати їм шкоди, навіть якщо симптоми їхнього захворювання подібні до тих, які
спостерігаються у Вас.

Склад лікарського засобу:
діюча речовина: 1 флакон містить 2 мг гепону.
Лікарська форма. Ліофілізований порошок для приготування розчину для зовнішнього та
внутрішнього використання.
Фармакотерапевтична група. Імуномодулюючий засіб.
Фармакологічні властивості. Гепон є імуномодулятором, який має противірусну дію.
Показання. Гепон застосовують:
• для корекції ослабленого імунітету при імунодефіцитних станах;
• для лікування ВІЛ-інфекції;
• для підвищення імунного захисту від інфекцій, лікування і профілактики
опортуністичних інфекцій, спричинених бактеріями, вірусами чи грибами;
• для лікування інфекцій слизових оболонок і шкіри, спричинених грибами Candida;
• для профілактики кандидозу слизових оболонок і шкіри внаслідок терапії
антибіотиками;
Протипоказання. Підвищена чутливість (алергія) до препарату; дитячий вік до 12 років.
Взаємодія з лікарськими засобами.
Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, обов'язково повідомте про це лікаря!
Під час лікування препаратом не приймайте ніяких інших лікарських засобів без
попередньої консультації з лікарем. Неконтрольоване лікування може зашкодити Вашому
здоров'ю.

Особливі вказівки. Застосування при вагітності і годуванні груддю.
груддю Немає даних щодо
застосування препарату у вагітних і жінок, які годують груддю. При призначенні вагітним
необхідно зважити щоб користь для жінки значно перевищувала можливий ризик для плоду. Під
час призначення жінкам, які годують груддю, необхідно припинити грудне вигодовування.
Спосіб застосування та дози
дози. Застосовують дорослим та дітям старше 12 років внутрішньо і
місцево. Для розведення використовують воду для ін'єкцій або фізіологічний розчин. Для
отримання 0,02% розчину до флакону додають 1 мл розчинника, а для отримання 0,04% - 0,5 мл
розчинника.
• Для лікування опортуністичних інфекцій при BIJI-інфекції або при інших імунодефіцитних
станах - рекомендується проведення курсу лікування зі щоденним прийомом по 10 мг
препарату внутрішньо протягом 1-3 місяців. Перед застосуванням розчинити вміст флакону
розчинником, який додається
додається.
• Для лікування і профілактики інфекцій слизових оболонок і шкіри,
шкіри спричинених грибами
Candida - рекомендується місцеве застосування Гепону шляхом орошення уражених
ділянок слизових оболонок і шкіри 0,02-0,04 % розчином, курсом - З зрошення з інтервалом
1-3 дні між зрошеннями.
зрошеннями
• При вульвовагініті, уретриті, цервіциті у жінок застосовують зрошення 0,02-0,04 %
розчином Гепону слизової оболонки вульви, піхви, а також примочки уражених ділянок
шкіри, що прилягають до входу в піхву.
• При уретриті і баланопоститі у чоловіків застосовують інстиляції 0,02-0,04 % розчином
Гепону в уретру і примочки на уражені ділянки шкіри. Обробку слизових оболонок і шкіри
повторюють тричі з інтервалом 1-3 дні.
• Для профілактики кандидозу слизових оболонок і шкіри, як можливого ускладнення при
інтенсивній терапії антибіотиками, рекомендується проводити зрошення (примочки)
0,02-0,04% розчином Гепону під час курсу лікування антибіотиками.
антибіотиками
Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції.
У разі виникнення будьь-яких незвичайних реакцій обов'язково порадьтеся з лікарем щодо
подальшого застосування препарату!
роки
Термін придатності. 2 роки.
Умови зберігання. У захищеному від світла, недоступному для дітей місці
місці, при температурі від
+4° до +8 °С.
Упаковка. 1 флакон з препаратом
препаратом, 1 ампулу з водою для ін'єкцій
єкцій 5 мл, 1 шприц медичний
одноразового використання у картонній пачці.
Правила відпуску. За рецептом.
рецептом
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