
1. Czym jest opryszczka wargowa?
• opryszczka wargowa jest terminem używanym potocznie 

na określenie pęcherzyków uformowanych w skupiska, na granicy
błony śluzowej jamy ustnej i warg

• wywołana jest zakażeniem wirusem opryszczki zwykłej 
(Herpes simplex) typu 1 (HSV-1) 

4. Jak objawia się opryszczka wargowa?
• faza 1: miejscowe objawy zwiastunowe (ból, pieczenie, świąd, mrowienie)

poprzedzają pojawienie się zmian  
• faza 2: grudka na podłożu zapalnym
• faza 3: pęcherzyk (może przeobrazić się w krostę)
• faza 4: nadżerka lub owrzodzenie 
• faza 5: pojawienie się strupa i gojenie

2. Jak działa wirus HSV-1?
• po wniknięciu do organizmu przez błonę śluzową lub uszkodzoną skórę i wstępnym 

namnożeniu, pozostaje w postaci utajonej lub - w sprzyjających warunkach - 
wywołuje objawy zakażenia

OPRYSZCZKA WARGOWA

3. Jakie czynniki sprzyjają pojawieniu się opryszczki wargowej?
• stres
• wyziębienie 
• miesiączka 
• osłabienie organizmu 
• niedożywienie 

• spadek odporności
• choroba bakteryjna 
• ekspozycja na silne światło słoneczne (promieniowanie UV) 
• gorączka 
• przyjmowanie alkoholu

faza 4: nadżerka lub owrzodzenie 
• faza 5: pojawienie się strupa i gojenie

faza 1 faza 2 faza 3 faza 4 faza 5
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5. Czym jest technologia filmogel®?
• technologia opatentowana przez URGO oparta na warstwie ochronnej w płynie 
• po nałożeniu na ranę produktu w technologii filmogel®, na jej powierzchni tworzy się 

ochronna powłoka, tzw. film o właściwościach leczących i przyspieszających gojenie, 
która: zasklepia, chroni, izoluje, wypełnia, leczy i daje ulgę w bólu 

• w zależności od przeznaczenia produktu, leczniczy żel wzbogacony jest o odpowiednie 
składniki szybko przynoszące ulgę w danej dolegliwości 

• technologia filmogel® zapewnia: elastyczność, wytrzymałość, dyskrecję

6. Jakie składniki czynne farmakologicznie zawarte są w filmogel® w produkcie 
URGO na OPRYSZCZKĘ?

• pochodne celulozy, m.in. octanoftalan celulozy - związek chemiczny celulozy, 
dla którego wykazano in vitro działanie hamujące namnażanie wirusa Herpes simplex, 
HSV – w tym HSV-1, czyli Herpes simplex labialis, odpowiedzialnego za opryszczkę wargową

7. Jak działa URGO na OPRYSZCZKĘ?

• ogranicza wykwit - 76%

• przeciwdziała swędzeniu - 72%

• zapobiega pojawieniu sie pechęrzy - 76%

• przynosi ulgę / łagodzi ból - film jako mechaniczna ochrona izoluje kocówki nerwów 
i przynosi ulgę w każdej fazie choroby

• przyspiesza gojenie - przepuszcza powierzę a nie wodę, stwarza idealne warunki do gojenia się rany

• ogranicza zakażenie - film jest odporny na wirusy

Skuteczność działania potwierdzona w badaniach klinicznych
LECZY OPRYSZCZKĘ W KAŻDEJ FAZIE
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8. Jakie są zalety stosowania URGO na OPRYSZCZKĘ?

Skład: pochodna celulozy, alkohol, kwas karboksylowy i mineralny, olejek roślinny 

URGO na Opryszczkę – leczniczy opatrunek 
w płynie, który:

• izoluje zmienione miejsca i ogranicza zakażenie 

• zmniejsza ból, swędzenie i pieczenie 

• skraca czas trwania opryszczki

• skutecznie leczy opryszczkę w każdej fazie

• działa już od pierwszych oznak opryszczki 

• aplikacja dostosowana do wielkości rany, a nie na odwrót
• produkt dyskretny w użyciu – filmogel® po aplikacji tworzy przezroczysty i elastyczny film
• łatwa aplikacja – żel nanosi się za pomocą jednorazowych aplikatorów dołączonych 

do opakowania (24 aplikatory w opakowaniu)
• w 76% zapobiega wykwitowi opryszczki w początkowej fazie oraz zapobiega 

powstawaniu pęcherzyków
• przepuszcza powietrze, a nie wodę, stwarzając idealne warunki do gojenia się rany
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