
URGO FILMOGEL PROTI HERPESU  

Navodilo za uporabo  

 

URGO 

Herpes  

 

Indikacije:  

Urgo filmogel proti herpesu se uporablja za zaščito in oskrbo poškodb in simptomov herpesa 

na ustnicah. Priporočljivo je, da ga nanesete takoj ob pojavu prvih znakov razvoja herpesa 

(ščemenje, srbenje, pekoč občutek) in nato z uporabo nadaljujete, vse dokler herpes 

popolnoma ne izgine.  

Izdelek je po obliki filmogel in tvori diskreten zaščitni film, ki je učinkovit v vseh fazah razvoja 

herpesa, in: 

 olajša ščemenje, srbenje, pekoč občutek  

 omeji izbruh herpesa 

 omeji nastanek mehurčkov in krast  

 pospešuje celjenje 

 omeji širjenje okužbe  

 

Navodila za uporabo: 

 S pomočjo aplikatorja za enkratno uporabo nanesite tanko plast filmogela na herpes. 

Morda boste začasno občutili ščemenje ali pekoč občutek.  

 Pustite, da se suši 1–2 minuti in se oblikuje zaščitna plast. Čas sušenja je odvisen od 

količine izdelka, ki ste ga nanesli. 

 Na herpesu se bo oblikoval prozoren zaščitni film.  

 Nanos ponovite največ 2- do 4-krat na dan, ko zaščitni film več ne prekriva herpesa.  

 Nadaljujte z uporabo, dokler se herpes povsem ne zaceli.  

 Izdelek lahko uporabljate že od prvih simptomov razvoja herpesa (ščemenje, srbenje, 

pekoč občutek). S tem boste omejili izbruh herpesa.  

Urgo filmogel proti herpesu zaradi svojega edinstvenega in praktičnega načina nanosa 

omogoča varno in higienično uporabo.  

 

Kontraindikacije: 

Izdelka ne uporabljajte:  

 na herpesu na ustnicah s premerom, večjim od 1 cm, saj tak herpes potrebuje 

zdravniško oskrbo 

 pri bakterijski okužbi in/ali tveganju za bakterijsko okužbo (impetigo) 

 pri zmanjšanem imunskem odzivu (zaradi kronične bolezni in/ali kemoterapije) 



 pri atopijskem ekcemu med izbruhom herpesa 

Če ste alergični na katero koli sestavino izdelka, izdelka ne uporabljajte. 

Študije pri nosečnicah in doječih materah niso bile narejene, zato uporaba izdelka pri teh 

dveh skupinah ni priporočljiva.  

 

Opozorila:     

 Samo za zunanjo uporabo na ustnicah.  

 Po nanosu se lahko pojavi prehoden pekoč občutek.  

 Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 6 let.  

 Izdelka ne nanašajte v bližino oči.  

 Izogibajte se stiku z očmi. Izdelek draži oči.   

 Po vsaki uporabi stekleničko dobro zaprite.  

 Uporabljenega aplikatorja ne uporabite ponovno (enkratna uporaba). 

 Izdelka ne zaužijte.  

 Med uporabo izdelka, oziroma dokler se povsem ne posuši, ne smete kaditi. Prav 

tako ne smete kaditi v bližini odprte stekleničke.  

 Izdelek je v tekočem stanju vnetljiv.  

 Shranjujte nedosegljivo otrokom. 

 Ostankov filmogela pred novim nanosom ni treba odstraniti, sicer pa lahko filmogel 

odstranite tako, da ga ponovno nanesete in nato takoj obrišete z blazinico. 

 Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom: 

o če imate več kot 6 izbruhov herpesa na leto, 

o če po 7 dneh uporabe izdelka ne opazite izboljšanja.    

 

Shranjevanje:    

 Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, navedenem na embalaži.  

 Shranjujte ločeno od odprtega plamena ali virov vžiga ter pri temperaturi do 40 

°C.  

 

Sestavine:   

Derivati celuloze, mineralna kislina, karboksilna kislina, rastlinsko olje, alkohol in voda.  

 

Higienska pravila, ki jih morate upoštevati med izbruhom herpesa na ustnicah:  

Izdelek Urgo filmogel proti herpesu takoj po nanosu z zrakom tvori diskreten zaščitni film, ki 

izolira herpes.  

 

Kljub temu je pomembno, da upoštevate naslednja higienska pravila, da se izognete tveganju 

samookužbe ali širjenju okužbe na bližnje:  

 Izogibajte se poljubljanju in nikoli ne poljubljate majhnih otrok.  

 Če se z rokami dotaknete herpesa, previdno umijte roke.  



 Ne dotikajte se oči ali vek.  

 Če nosite kontaktne leče, jih ne vlažite s slino.  

 Izogibajte se dotikanju ali praskanju herpesa.  

 

Datum pridobitve CE oznake: 2009 

Datum zadnje revizije navodila: junij 2015    
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