ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Zovirax 3 % eye ointment
Зовиракс 3 % маз за очи
ацикловир (aciclovir)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да
им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други,
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
В тази листовка:
1.
Какво представлява Зовиракс и за какво се използва
2.
Преди да използвате Зовиракс
3.
Как да използвате Зовиракс
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Зовиракс
6.
Допълнителна информация
1.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗОВИРАКС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Зовиракс под формата на маз за очи е предназначен за лечение на инфекции, причинени от вирус,
който се нарича херпес симплекс вирус, включително първичен и рецидивиращ (повтарящ се)
херпесен кератит.
2.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЗОВИРАКС

Не използвайте Зовиракс
•
ако сте алергични (свръхчувствителни) към ацикловир или валацикловир, или към някоя от
останалите съставки на Зовиракс.
Обърнете специално внимание при употребата на Зовиракс
Преди да използвате Зовиракс, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт:
•
ако носите контактни лещи. Докато използвате Зовиракс трябва да избягвате да носите
контактни лещи.
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Зовиракс.
Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други
лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Зовиракс маз за очи трябва да се прилага по време на бременност, само ако потенциалните ползи
от лечението надвишават възможните рискове за плода.
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Зовиракс маз за очи преминава в майчиното мляко. Въпреки това дозата, която приема кърмачето
от майка, която се лекува със Зовиракс маз за очи би била незначителна.
Шофиране и работа с машини
Зовиракс маз за очи може да повлияе зрителните способности и поради тази причина се
препоръчва повишено внимание при шофиране и работа с машини.
3.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЗОВИРАКС

Винаги използвайте Зовиракс точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо,
попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Зовиракс трябва да се прилага пет пъти дневно на около 4-часови интервали, като се пропуска
нощната доза. Приложението се състои в изстискване на десет милиметрова лентичка от очната
маз в долния конюктивален сак на фона на вече проявил се херпес или неговите първи симптоми.
Зовиракс трябва да се прилага колкото е възможно по-рано след започването на инфекцията, още
преди външната й проява - раничките върху роговицата, представляващи самия херпес.
Зовиракс трябва да продължи да се използва поне 3 дни след пълното оздравяване.
ЗАПОМНЕТЕ
Особено важно е да се започне лечението на херпеса по време на продромалния период
(периода, в който все още няма външна проява на херпеса, но има сърбеж, парене или
усещане за сърбеж в очите).
Зовиракс под формата на маз за очи е подходящ само за приложение в окото.
1.
Измийте ръцете си преди и след приложението на лекарството.
2.
Нанесете десет милиметрова лентичка от очната маз в долния конюктивален сак на фона на
вече проявил се херпес или неговите първи симптоми.
3.
Ако Ви е трудно да нанесете лекарството в окото, използвайте за улеснение огледало или
помощта на друго лице.
4.
Постарайте се връхчето на тубичката да не докосне някоя част от окото.
5.
След приложението, затворете окото си за 30 секунди. Повторете приложението пет пъти
дневно на около 4-часови интервали, като пропускате нощната доза.
6.
Зрението Ви може да се замъгли за кратко време (5 – 10 мин.) и затова трябва да изчакате,
докато отново започнете да виждате ясно, преди да шофирате или да работите с машини.
Ако пропуснете някоя доза, приложете я веднага след като си спомните. След това продължете по
предишната схема на лечение.
Важно е да следвате инструкциите, описани в тази листовка. Не се безпокойте, ако при определени
обстоятелства случайно приложите по-голямо количество от препоръчаното.
4.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Зовиракс маз за очи може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не
всеки ги получава.
Много чести нежелани реакции
Те могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти:
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•

повърхностна точковидна кератопатия.
Тя не налага спиране на лечението и оздравява без последствия.

Чести нежелани реакции
Те могат да засегнат до 1 на 10 пациенти:
•
преходно леко парене на очите, настъпващо непосредствено след приложение; конюнктивит
(възпаление на повърхността на окото).
Редки нежелани реакции
Те могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти:
•
блефарит (възпаление на клепача).
Много редки нежелани реакции
Те могат да засегнат до 1 на 10 000 пациенти:
•
реакции на свръхчувствителност, включително ангиоедем и уртикария.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в
тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
5.

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЗОВИРАКС

Да се съхранява под 25°С.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Пазете тубичката плътно затворена, когато не прилагате Зовиракс.
Не използвайте Зовиракс след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност
отговаря на последния ден от посочения месец.
Не използвайте лекарството, ако е изминал повече от един месец след първото отваряне на
тубичката.
6.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Зовиракс
Активното вещество е ацикловир в концентрация 3 % w/w.
Другата съставка е бял вазелин.
Как изглежда Зовиракс и какво съдържа опаковката
Зовиракс представлява бяла прозрачна маз.
Предлага се в туба с апликатор и запушалка на винт. Всяка туба съдържа 4,5 g маз за очи.
Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба:
ГлаксоСмитКлайн ЕООД
бул. Цариградско шосе № 115 Г,
София 1784, България
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Производител:
Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations), Harmire Road, Barnard Castle,
Durham DL 12 8DT, Великобритания
Дата на последно одобрение на листовката: 07/2012
Zovirax (Зовиракс) e запазена търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

4

