
KULLA]\MA TALiMATI

AKLOViR 200 mg tablet
Afzdan almrr.

Etkin madde: Her tablet 200 mg asiklovir igerir.
Yardtmct mtddeler: Lakloz monohidrat, mikrokristal seliiloz (Avicel PH 102), kopovidon,
sodyum niqasta glikolat (Primojel), magnezyum stearat

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice
okuyunuz, gffnkfl sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.

c Bu lailanma talimatmr saHaytruz. Daha sonra telcar okumoya ihtiyag
duyabilirsiniz.

o EEer ilave sorularmrz olursa, liitfen doldorunuza veya eczactruza darusmtz.
o Bu ilaQ kisisel olarak sizin igin regele edilmiStir, baskalartna vermeyiniz.
o Bu ilaan kullarumr strastnda, dohora veya hastaneye gitti{inizde dohorunuza bu

ilaa kul I anfi pnrz s ayley i niz.
. Bu talimatta yaz anlara aynen utunuz. ilag hakhnda size dnerilen dozun dryrnda

ylikeh veya dfrS k doz kullanmaymtz.

Bu Kullanma Talimatmda:

1. AKLOVLR nedb ve ne igin kullan r?
2. AKLOVLR'i kullanmadan dnce dikkat edilmesi gerekenler
3. AI(LOVLR nas kullan r?
1. Olas yan etkiler nelerdir?
5. AKLOWR'iI saklanmast

Baghklan yer almaktadrr.

1. AKLOViR nedir ve ne igin kullanrhr?
AKLOViR, Herpes simplex viriis (HSV) tip I ve 2 viriislere kargr etkili antiviral bir ilagtrr.

AKLOViR etken madde olarak asiklovir igerir ve 25 tabletlik blisterlerde sunulmaktadrr.

AKLOViR; deri enfeksiyonlannda (uguk), sugigelinde, zonada (sinir iltihabrna ba[h alnh bir
deri hastahfr), AIDS ve kemik ilili naklini takiben ciddi bagrqrkhk sistemi yetersizlili olan
hastalann tedavisinde kullamlrr.

2. AKLOYiR'i kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

AKLOYiR'i aga[rdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eger;
. AKLOViR'i kullamrken bir alerjik reaksiyon geliqirse (ditkiintii, bdlgesel aEn veya

giqme) ilacr kullanmay kesin ve doktorunuza sdyleyin.
r EEer asiklovir veya valasiklovire (bir 9e9it antiviral ilag) karqr alerjik iseniz bu ilacr

kullanmayrn.



AKLOviR'i aiaEldaki durumlarda DiKKATLi XUl,f,.qNfxfz
Eger;
o Biibrek bozuklulunuz varsa aldrlrruz AKLOViR dozunun azaltrlmasr gerekmektedir.
e Ya$hysamz (65 yag i.izerinde) bdbrek fonksiyonlarrruzrn azalmasr muhtemel oldupundan,

bu hasta grubuna giriyorsamz doz azaltrlmasrna ihtiyacrruz olabilir.
o Yiiksek doz kullamyorsamz yeteri kadar su almaya 6zen gdsteriniz.
. Aktif lezyonlanruz (kabartr veya kabarcrklar) varsa viriis bulagtrrmama konusunda

gerekli 6nlemleri ahmz.

Bu uyanlar; gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen
doktorunuza damgrruz.

AKLOViR'in yiyecek ve igecek ile kullan masr
Veri yoktur.

Hamilelik
ilaq kullanmadan dnce dohorunuza veya eczaanrza danrymtz.

\- E[er hamileyseriz veya hamile olabilece[inizi diigiiLniiyorsamz doktorunuza sdyleyin.
AKLOViR hamilelikte sadece size sallayacalr yarar olugturabilece$ risklerden fazla ise
kullanrlmahdrr.

Tedaviniz srastnda hamile oldu{unuzu fark ederseniz hemen dohorunuza veyq eczactnza
danrymrz.

Emzirme
ilaa kullanmadan ance dokorunuza veya eczacmtza dantsmrz.

Eler emzirme d6neminde AKLOVIR kullanacaksamz dikkatli olmahsrmz.

Arag ve makine kullammr
Arag veya makine kullanma yeteneginizi etkilemesi konusunda gahqma yaprlmamrgttr.

AKLOViR'in igerilinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkmda Snemli bilgiler
Eger daha tince doktorunuz bazr gekerlere kargr intoleransrmz oldulunu sdylediyse bu nbbi

. iiriinii almadan <ince doktorunuza dantgmtz.

Bu trbbi iiriin her dozunda 23 mg ( I mmol)' dan az sodyum igermektedir, ancak dozu

nedeniyle herhangi bir uyan gerekmemektedir.

Di[er ilaglar ile birlikte kullantmt
Onemli bir etkilegimi yoktur.

Probenesid (gut hastahlrrun tedavisinde kullamlan bir ilag) ve simetidin (iilser tedavisi igin
kullamlan bir ilag) AKLOViR'in etkisini artrnr. Benzer olarak AKLOViR, organ nakli
yaprlmrg ve baggrkhk sistemi baskrlanmrg hastalarda kullamlan yiiksek doz mikofenolat
mofetil ile birlikte kullamldrlmda da etkisi artar. Ancak doz ayarlamast gerekli degildir.

Eper regeteli yada reQetesiz herhangi bir ilaa Su anda kullaruyorsaruz veya son zamanlarda
kullandmtz ise liitfen dohorunuza veya eczacrntza bunlar hakkmda bilgi veriniz.



3. AKLOViR nas kullanrhr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama srkhlr igin talimatlar:
AKLOVIR'in nasrl kullanrlacafir hakkrnda doktorunuzun 6nerilerine uyun.
Eriskinlerde;
Uguk tedavisi; Giinde 5 kez 200 mg ortalama 4 saatlik aralarla, gece dozu atlanarak,
ahnmahdrr. Tedaviye 5 giin devam edilmelidir, ancak giddetli baqlayan enfeksiyonlarda
siirenin uzatrlmasr gerekebilir. Alrr bafrqrkhk yetersizlifii olan olgularda (cim. kemik ilili
nakli sonrasr) ya da barsaktan emilim bozuklu[u olan hastalarda doz iki misline 400 mg'a
grkanlabilir.
Ugufun baskrlanmasr; Balrgrkhk sistemi normal hastalarda uguk enfeksiyonunun
baskrlanmasr igin 200 mg AKLOVIR yaklagrk 6 saatlik aralarla giinde 4 kez ahnmahdrr.
Birgok hastada giinde iki kez, yaklaqrk 12 saaue bir, ahnan 400 mg'hk dozlar yeterli olmugtur.
Dozun azaltrlarak, 200 mg AKLOViR'in giinde 3 kez 8 saatlik aralarla ahnmasr, hatta giinde
2 kez 12 saatlik aralarla altnmasr da yeterli olabilir.
Uguktan korunma; 200 mg AKLOVIR gtimde 4 kez yaklagrk 6 saatte bir uygulanmahdrr. Alrr
balrgrkhk yetersizlili olan olgularda (5m. kemik iligi nakli sonrasr) ya da barsaktan emilim
bozuklugu olan hastalarda doz iki misline, 400 mg'a grkanlabilir.
Sugigeli ve zonat 800 mg AKLOViR gmae 5 kez. yaklagrk 4 saat arayla, gece dozu atlanarak
ahnmahdrr. Tedavi 7 giiLn siirmelidir.
Alrr balrgrklk yetersizli[i olan hastalarda; 800mg AKLOViR gtinde 4 kez, yaklagrk olarak 6
saatlik arahklarla ahnmahdrr.

Uygulama yolu ve metodu:
Aprzdan ahnrr.

Ozel popiilasyonlara il\kin ek bitgiler:
o Qocuklardakullanrmr:
Uguk tedavisi igin ve bafitSrUt$t yetersiz olanlarda uquhan korunma iqin; 2 yagrn iizerindeki
gocuklara yeti$kin dozu, 2 yagrn altrndaki gocuklara da yetigkin dozunun yansr
uygulanmahdrr. Suqigegi enfeksiyonlarmrn tedavisi; 6 yaSrn iistiindeki gocuklarda gtinde 4
kez 800 mg ve 2-6 ya; arasrndaki gocuklarda ise giinde 4 kez 400 mg 41i16yiR verilmelidir.
2 ya$ altrndaki gocuklarda giinde 4 kez 200 mg AKLOViR verilebilir. Verilecek doz bu yagta
20 mgkg qeklinde (toplam doz giinde 800 mg'r gegmemek iizere) de hesaplanabilir. Tedavi 5
giin siire ile uygulanmahdrr.
immun (ba$grkhk) yetmezlili olmayan gocuklann uguk veya zona enfeksiyonlanrun
baskrlanmasrna ydnelik spesifik bir veri bulunmamaktadrr. 2 ya5 i.isttindeki a[rr immun
yetmezlifi olan gocuklarda srrurh veri mevcuttur ve erigkin dozu verilebilir.

o Yafhlarda kullanrmr:
Eper yiiksek dozda AKLOViR kullanacaksanrz yeteri kadar su almaya dikkat edin. B6brek
bozuklulruruz varsa dozun azaltrlmasrna dzellikle dikkat edilmelidir.

Ozel kullanrm durumlan:
Ciddi bdbrek bozuklulunda; uguk tedavisinde ve korunmasrnda, dozun gtinde 2 kez, yaklagrk
12 saatte bir, 200 mg olarak ayarlanmasr dnerilir. Sugigeli ve zona enfeksiyonlanmn
tedavisinde ve alrr immun yetmezlipi olan hastalann tedavisinde dozun gi.inde 2 defa, 12

saatte bir, 800 mg ve bdbrek iglevi az bozulmug hastalarda giinde 3 defa, 8 saatte bir 800 mg
olarak ayarlanmasr dnerilir.



Eger AKLOViR'in etkisinin 7ok giiElii veya zaytf oldufiuna dair bir izleniminiz var ise
dohorunuz veya eczauruz ile konuSunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla AKLOViR kullandrysanz:
Yanhqltkla giinlerce tekrar eden yiiksek doz AKLOVIR aldrysamz sindirim sistemi
bozukluklan (bulantr-kusma) ve ndrolojik belirtiler (baq agnsr, zihin kanqrkft!r) gdriilebilir.
Hemodiyaliz AKLOViR'in kandan atrlmasmr tinemli dlgiide artrnr.

AKLOViR'den kullanmantz gerekenden fazlasrnt kullanmrysantz bir dohor veya eczacr ile
konugunuz.

AKLOViR'i kullanmayr unuturranrz
Unutulan dozlan dengelemek igin qift doz almayruz.

AKLOViR ile tedavi sonlandrnldrfrnda olugabilecek etkiler
Doktorunuza damgmadan ilacrruzr kullanmayr brrakmaymz.

\, 4. Olasl yan etkiler nelerdir?
Tiim ilaglar gibi AKLOViR'in igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kiqilerde yan
etkiler olabilir.

Agafrdakilerden biri olursa AKLOViR'i kullanmayr durdurunuz ve DERIIAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil bdlfimiine bagvurunuz:

Agrn duyarhhk reaksiyonlan
o Ddkiintii, deride kagrntr ya da kurdegen gibi alerjik reaksiyonlar
. Ytiz, dudaklar, dil ya da viicudun diler bdliimlerinde giqlik
o Nefes almada zorluk, nefes darhlr, hrnlth solunum
o Agrklanamayan ateg

Agrn duyarhhk reaksiyonlan qok seyrek gdriilit.

Yan etkiler agagrdaki kategorilerde giisterildili gekilde srmflandrnlmrqtrr:

\- 
Qok yaygrn: 10 hastamn en az birinde g<iriilebilir.
Yaygrn: l0 hastamn birinden az, fakat 100 hastamn birinden fazla gdrtilebilir.
Yaygrn olmayan: 100 hastamn birinden az, fakat 1 .000 hastamn birinden fazla

giirtlebilir.
Sel,rek: 1.000 hastamn birinden az gdrtilebilir.
Qok seyrek: 10.000 hastamn birinden az gdriilebilir.
Bilinmiyor: Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

Yaygm gSr en yan etkiler
o Bat aEnsl, sersemlik
o Bulantr, kusma, ishal, kann alnsr
. Kattntr, ddktintti
o Yorgunluk, ate$

Yaygm olmayan yan etkiler
o Kurde$en



o Sag ddktilmesinde hrzlanma

Seyrek gdrtlen yan etkiler
o Bilirubin ve karaciler ile ilgili enzimlerde geri ddntiqttnlii yiikselmeler, kan iire ve

keatinin (bdbrek fonksiyonlanm izlemek igin kullamlan bir madde) ytikselmesi

Qok seyrek gdriilen yan etkiler
o Kansrzhk, akyuvar sayrsrnda azalm4 trombosit-kan pulculu saylsrnda azalma
o Haliisinasyonlar, psikotik sendromlar, huzursuzluk, zihin kan grkhgr
o Titreme, hareket kontroliindeki zorlufa balh yiiri.ime bozuklufiu, konugma veya dil ile

ilgili bozukluk, n6betler, uyku hali, ensefalopari (bir 9e9it beyin iltihabr)
o Hepatit, sanhk
r Akut kibrek yetmezligi, kibrek a[nsr ve koma

E$er bu kullanma talimaunda sdz edilmeyen herhangi bir yan etki ile karS astrsantz
do horunuzu veya eczactnzt b ilgilendiriniz.

\- 5. AKLOViR'in saklanmasr
AKLOVLR'i EocuHann gdremeyece$i, eriSemeyece{i yerlerde ve ambalajmda saHaymrz.
25 "C'nin alundaki oda srcakhprnda saklayrmz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrmz.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AKLOVLR'i kullanmaytnrz.

Rahsat sahibi:
Sandoz ilag San. ve Tic. A.g. Kiigiikbakkalktiy Mah. gehit gakir Elkovan Cad. N:2 34750
Kadrkdy / iSTANBUL

0refim yeri:
Sandoz ilag San. ve Tic. A.$. Gebze Plastikqiler Otgarize Sanayi Bcilgesi Atatiirk Bulvan 9.
Cadde No: 1 41400 Gebze / KOCAELi

Bu kullanma talimafi gg. aa.yyyy'de onaylanmtsttr.


