
ВираСут - Упътване за употреба 

ВираСут охлаждащ гел за облекчаване на сърбежа при варицела 
Моля, прочетете тази листовка внимателно, тя съдържа важна информация. Запазете я, ако се 
наложи да я прочетете отново. За повече информация попитайте Вашия лекар или фармацевт. 

За Варицелата 
Варицелата (лещенка,varicella) е вид шарка, протичаща с везикулозен обрив (мехурчета по 
кожата). Тя е остро заразно заболяване, разпространява по въздушно-капков път, чрез 
кашляне/кихане или чрез течност от варицелните мехурчета и е причинена от варицела-
зостер вирус (hhv-3), който е от групата на херпес вирусите. По-често боледуват децата, най-
често между 3 и 9 г., преболедувалите варицела притежават доживотен имунитет. От 
варицела могат да се заразят хора от всички възрасти. При бременност варицелата е опасна 
за плода, ако инфекцията е преди 20-тата седмица от бременността, тогава е наложително да 
се потърси лекарска помощ. Ако майката развие варицела в последните 20 дни от 
бременността съществува риск от развитие на варицела у новороденото, което се случва и в 
лека до умерена форма. 

Болните са заразоносители в периода от 1-2 дни преди появата на обрива до завяхването му. 

Варицелата се характеризира с температура, (до появата на обрива до 39°), болки в гърлото, 
хрема, кашлица, липса на апетит, специфичен обрив, първоначално с леко надигнати червени 
петна до 5-10 мм, които до няколко часа се превръщат във везикули (мехурчета). Обривът 
продължава от 7 до 10 дни при децата и по-дълго при възрастните. Инкубационният период 
на заболяването е от 12 до 21 дни, средно 14-16. везикулите могат да бъдат разпространени 
по цялото тяло (вкл. и в косата). Отначало са изпълнени с бистро съдържание, после 
потъмняват и на тяхно място се образуват тъмни корички, като след тяхното отпадане остават 
тъмни петна по кожата, изчезващи след няколко месеца. 

Обривът е придружен със силен сърбеж, който принуждава страдащите да разчесват 
ожесточено пъпките, при което се получава разкъсване на везикулите с потенциална опасност 
от тяхното инфектиране, а трудното им заздравяване - до белези. Освен по кожата, обриви 
може да има по лигавицата на устната кухина (бързо преминаващи в афти), гениталиите, 
ануса и гръкляна. Обикновено през първите 3-4 дни продължават да се появяват нови 
обривни единици и след това настъпва обратно развитие, т.е. завяхването им. 

Детето с варицела не трябва да посещава градина или училище, докато всички пъпки не 
зараснат, обикновено около две седмици след пика на инфекцията. Много е важно през 
цялото време да се поддържа добра лична хигиена. 

1. КАКВО Е ВИРАСУТ ОХЛАЖДАЩ ГЕЛ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА СЪРБЕЖА ПРИ ВАРИЦЕЛА 
И КАК ДЕЙСТВА? 
Вирасут успокоява кожата чрез екстремно хидратиране, охлажда, намалява сърбежа, 
ограничава разчесването, предпазва от появата на белези и ускорява заздравяването. 

Вирасут е важно научно постижение в борбата с досадния сърбеж при варицела, съдържащ 
революционно новата технология наречена OsmoCare, основана на процеса осмоза. Водата, 
намираща се в долния слой на кожата (dermis) е привлечена към по-горния (epidermis ). Това 
движение и последвалото изпаряване (евапорация) предизвикват охлаждане, елиминиращо 
сърбежа и предпазващо от разчесване. 



Вирасут е патентована формула, базирана на синергичното действие на glycerol и glycol, 
затворени в карбомерна структура. Ефективността му се дължи на хидратиращото действие на 
глицерина (glycerol), естествен продукт от синтеза на мазнините. Основни негови свойства са 
да овлажнява и успокоява. Глицеринът е свързан с още един съседен diol (диол), а това 
подобрява хидратирането и поносимостта и не се налага използването на консерванти и 
подобрители. Полиакрилатната касетъчна структура, в която е поставена тази формула 
подсилва ефективността на осмозата. Структурата на гела наподобява тази на водата, което 
позволява по-дълбоко проникване, като така се постига по-дълговременно охлаждане и 
хидратация. 

КАК ДЕЙСТВА ВИРАСУТ ОХЛАЖДАЩ ГЕЛ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА СЪРБЕЖА ПРИ 
ВАРИЦЕЛА? 
Нанесен върху сърбящите червени пъпки, елиминира сърбежа, ограничава разчесването, 
предпазва от инфектиране и поява на белези. Допълнително хидратира и успокоява кожата, 
което подпомага собствените й оздравителни процеси. Вирасут е с клинично доказана 
ефективност, подходящ е за деца над 6м. , не съдържа консерванти и оцветители. 

2. СЪСТАВ / INCL: 
Glycerin, peg-8, caprylyl glycol, sodium polyacrylate, carbomer, sodium hydroxide and purified 
water. не съдържа консерванти. 

3. ВЪЗМОЖНИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ 
Вирасут съдържа естествени за човека съставки и няма доказани странични ефекти. В много 
редки случаи е съобщено за леко изтръпване след нанасяне, дължащо се на охлаждането. Ако 
се съмнявате, че сте чувствителни към някоя от съставките или се наблюдава допълнително 
зачервяване на кожата или неприятно усещане, измийте със сапун и вода и потърсете 
лекарска помощ. 

4. КОГА И КОЛКО ЧЕСТО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ВИРАСУТ 
Клиничните изпитвания доказват свойствата на продукта да облекчава сърбежа при варицела, 
вирасут няма отношение към сърбеж и алергични реакции, предизвикани от ухапвания от 
насекоми или допир с растения. При деца над 6м. и възрастни: 2 до 3 пъти дневно малко 
количество от гела се нанася с леки масажни движения върху засегнатите от обрива участъци. 
Може да се нанася върху спукани или завехнали везикули. При деца под 6м. и стари хора 
употребата му да става само под лекарско наблюдение. Продължителността на нанасянията 
зависи от индивидуалния праг на поносимост на сърбежа и тежестта на симптомите. 
Обикновено развитието на обрива трае 3-5 дена. 

5. НАЧИН НА УПОТРЕБА 
Преди употреба отстранете предпазното фолио от отвора под капачката.  
Измийте и добре подсушете ръцете.  
Нанася се върху кожата с леки масажни движения.  
Само за външна употреба. Може да се използва за цялото тяло, лицето и слабините. Да се 
избягва контакт с очите и лигавиците. 

6. КОГА ДА ПОТЪРСИТЕ ЛЕКАРСКА ПОМОЩ 
Ако болният поддържа висока температура и след окончателната поява на обрива, при обрив 
в очите и/или устата, ако се наблюдава прекомерно подуване, зачервяване и екстремна болка 
в областта около пъпките. При бременност. ако не сте сигурни че обрива е причинен от 
варицела. 



7. СЪХРАНЕНИЕ 
Да се пази далече от деца. да се съхранява при температура до 25°с в оригинална кутия. да 
се пази от пряка слънчева светлина и източници на топлина. 

8. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 
Продуктът е медицинско изделие клас IIA 
• При контакт с очите, измийте обилно с вода, при неразположение потърсете лекар. 
• Срок на годност: маркиран на капака и отпечатан на тубата 
• Да не се употребява след изтичане срока на годност или ако предпазното фолио е нарушено. 
• Длед отваряне и правилно съхранение, продуктът е годен за употреба до маркирания срок. 

9. Друга информация 
Производител 
Thornthon&Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK, www.itchi.co.uk  
Изключителен вносител за България: 
Макаве ЕООД,  
1517 София, ж-к Сухата река, бл. 24, тел: 0878 70 2023,  
 

http://www.itchi.co.uk/
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