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KULLANMA TALiMATI

ZOViRAXTTT 7 3 steril giiz merhemi
Gtize uygulanrr.

Etkin madde: Her I g merhem Yo3 ala 30 mg asiklovir igerir.
Y ar d t mu ma dde I e r : B ey az petrolatum

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice okuyunuz,
gtinkii sizin igim iinemli bilgiler igermektedir.

o Bu lanllanma talimatmt saklaymtz. Dahq sonra telvar okumaya ihtiyaq duyabilirsiniz.
o Eder ilave sorularmtz olursa, liitfen doktorunuza veya eczactntzo dantsmtz.
o Bu ilaq kisisel olarak sizin iqin regete edilmistir, baskalarma vermeyiniz.
o Bu ilaan kullarumt srastnda, doktora veya hastaneye gitti{inizde dohoruntza bu ilact
kull andt{mtn s dyl eyiniz.
o Bu talimatta yazilanlara aynen uyunuz. Ilag hakhnda size onerilen donm dtsmda yiiksek veya
d iiS ii k doz kul I anm ay mu.

Bu Kullanma Talimatrnda:
l. ZOWRAX nedir ve ne igin kullarulr?
2. ZOVLRAX'r kullonmctdan dnce dikkat etlilmesi gerekenler
3. ZOVLRAX nasil kullaruhr?
4. Olat yan etkiler nelerdir?
5. ZOVLRAX'w saklanmast

Baghklan yer almaktadrr.

1. ZOVIRAX nedir ve ne igin kullanrhr?
ZOVIRAX, Herpes simplex (HSV) tip I ve Il lle Varicella zoster adh viriislere kargr etkili antiviral
bir ilagtrr.
ZOViRAX etken madde olarak asiklovir igerir ve 4.5 g'hk aluminlum tiipler halinde
ambalajlardadrr.
ZOVIRAX, herpes simplex keratitinin (kornea iltihabr) tedavisinde kullanrlrr.
ZOVIRAX, varicella zoster virtisiintin neden oldu[u kornea enfeksiyonlannrn tedavisinde yardtmct
tedavi olarak kullanrlrr.

2. ZOViRAX'I kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler
ZOViRAX'I aqafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
EIer;

. ZOVIRAX'r kullarurken bir alerjik reaksiyon geligirse (dciktinti.i, bolgesel a[n veya qigme)

ilacr kullanmayr kesin ve doktorunuza sdyleyin.
. Eger asiklovir veya valasiklovire (bir gegit antiviral ilag) kargr alerjik iseniz bu ilacr

kullanmayrn.

ZoviRAx'r aga[rdaki durumlarda oifxatl,i KULLANINIZ
o ZOViRAX'I uyguladrktan hemen sonra gegici, hafif bir batma olabilir.
o ZOVIRAX'r kullanrrken kontakt lens kullanmaktan kagrrumz.



. ZOVIRAX, varicella zoster virtistiniin neden oldufu kornea enfeksiyonlanrun tedavisinde
tek bagrna yeterli de[ildir.

Bu uyarrlar, gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse ltitfen doktorunuza
danrgm.

ZOViRAX'rn yiyecek ve igecek ile birlikte kullanrlmasr
Gegerli degildir.

Hamilelik
Ilau kttllanmadan 6nce dohorunuza veya eczacmtza daruSmtz.
E[er hamileyseniz veya hamile olabilece[inizi dtigtintiyorsanrz doktomnuza soyleyin. ZOVIRAX
hamilelikte sadece size sa[layaca[r yarar olugturabilecefii risklerdenfazla ise kullanrlmahdr.
Tedaviniz strasmda hamile oldt$ttruuu fark ederseniz hemen dohorunuzq veya eczacmzo
daruSmtz.

\'/ Emzirme
Ilact kullanmadan 6nce doktorunuza veya eczactruza daruSmtz.
Emzirme d<ineminde ZOViRAX'rn goz merhemi formu kullamldr[mda, stitten bebe[e gegecek
miktarr cinemsenmeyecek orandadr.

Arag ve makine kullanrmr
Gegerli de[ildir.

Di[er ilaglar ile birlikte kullanrmr
ZOVIRAX di[er ilaglarla rinemli bir etkileqimi yoktur.
E{er reqeteli ya da regetesiz herhangi bir ilau Su anda kullaruyorsaruz veyo son zamanlarda
kullandmtz ise liitfen doktorunuza veya eczacmzt bunlar hakhnda bilgi veriniz.

3. ZOViRAX nasrl kullanrhr?
Uygun kullanrm ve dozluygulama srkhfr igin talimatlar:
ZOViRAX'rn nasrl kullamlacapr hakkrnda doktorunuzun talimatlannr talip edin.

\/ Doz btitiin yag gruplarr igin aynrdrr.
Merhemi alt goz kapafirnrn igine 10 mm'lik bir gerit halinde gtinde 5 kez yaklagrk 4 saatlik
arahklarla uygulayrn. Tedaviye, iyilegtikten sonra en az3 gijin devam edin. Agrlmrg tiipti I ay sonra
atm.

Uygulama yolu ve metodu:
1. Ellerinizi yrkayrn.
2. Enfeksiyonlu goziintiziin alt kapa[rnr parmapnrz ile aga[r gekin.
3. Bagrnrzr hafifge arkaya do[ru efiin ve yukarr bakrn.
4. Alt goz kapa[rnrza lcm ZOVIRAX merhemi strtin. Ttiptin ucunu griziintize de[dirmemeye rizen

gcisterin.
5. Gciztiniizii 30 saniye kapatrn.
6. ZOVIRAX merhemi uyguladrktan soffa ellerinizi yrkayrn.

Defiiqik ya; gruplan:
o Qocuklarda kullanrm: Bkz: Uygun kullanrm ve doluygulama srkhpr igin talimatlar
. Yathlarda kullanrmr: Bkz. Uygw kullanrm ve dozluygulama srkh[r igin talimatlar



\.,

Ozel kullanrm durumlart:
Veri yoktur.

E{er ZOVLRA-Y m etkisinin Qok gtiqlti veya zaytf oldu{una dair bir izleniminiz var ise dohoruruza
veya eczacmtz ile korutSun.

Kullanmanz gerekenden daha fazla ZOYLRAX kullandrys an z :

Herhangi bir ters etki beklenmez.
ZOVIRAX'dan kullanmantz gerekenden fazlasmt kullanmrysaruz bir doktor veya eczau ile
koruryunuz.

ZOVIRAX'I kullanmayr unutursanrz
Uruiulan dozlart dengelemek iqin Eift doz almaymtz.

ZOViRAX ile tedavi sonlandrnldrfrndaki olugabilecek etkiler
Doktorunuza danrgmadan ilacrnrzr kullanmayr brakmayrn.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
Tiim ilaglar gibi ZOViRAX'rn igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kiqilerde yan etkiler
olabilir.

Yan etkiler aqa[rdaki kategorilerde g6sterildi[i gekilde smtflandrtlmtqttr:

Qok yaygrn: 10 hastamn en az birinde goriilebilir.
Yaygrn: l0 hastanrn birinden az, fakat 100 hastamn birinden fazla gcirtlebilir.
Yaygrn olmayan: 100 hastanrn birinden az, fakat 1.000 hastanrn birinden fazla gcirtilebilir.
Seyrek: 1.000 hastamn birinden az gtiriilebilir.

Qok seyrek: 10.000 hastamn birinden az gortilebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor-

Agafrdakilerden biri olursa ZOVIRAX'I kullanmayr durdurunuz ve DERHAL doktorunuza

bildiriniz veya size en yalan hastanenin acil biiltimiine bagvurunuz:

Agrrr duyarhhk reaksiyonlarr

o Doktinti.i, deride kagrntr ya da kurdegen
o Yij,z, dudaklar, dil ya da vticudun diler bciliimlerinde giglik
o Nefes darh[r, hrnltrh solunum ya da solunum giiglii$i
. Agrklanamayan ateg

. Ozellikle ayakta dururken bitkinlik

Agrrr duyarhhk reaksiyonlan gok seyrek gciriiliir.

Qok yaygrn giiriilen yan etkiler
. Tahrig ya da gozde yabanct cisim hissi.

Yaygrn giiriilen yan etkiler
. Zovirax uygulandrktan sonra gozde haf,rf batma
. Grizlerde krzankhk, giglik (konjunktivit).



Seyrek giiriilen yan etkiler:
. G<jz kapaklannda giglik

E{er bu kullanma talimattnda bahsi geQmeyen herhangi bir yan etki ile karSilaSrsaruz dohorunuzu
veya e czac mtn b il gil endir iniz.

5. ZOviRAX'm Saklanmasr
ZOVI RAX' t E o c ukl ar m gor e m ey e c e di, e r i S e m ey e c e li y e r I e r de v e amb al aj mda s akl ay m tz.

25oC'nin altrndaki oda srcakhlrnda ve kuru bir yerde saklaytnz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnz.
Ambalajdaki son lcullanma tarihinden sonra ZOVIRAX'r kullanmaymtz.

Ruhsat sahibi:
GlaxoSmithKline ilaglarr San. ve Tic. A.$.
l. Levent PlazaBi.iyiikdere Cad. No: 173 B Blok 34394 l.Levent / ISTANBUL

Uretici: Jubilant HollisterStier General Partnership, Kanada

Bu hillanma talimafi ...... tarihinde onaylanmtstr.
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