
KULLANMA TALiMATI

viRALEx@ Eo 5 krem
Haricen kullamhr.

Etkin madde: Her 1 g krem Vo 5 ala 50 mg asiklovir iEerir.
Yardtmcr. maddeler: Propilen glikol, beyaz parafin, ketostearil alkol, mineral yagl,

poloksamer 407, sodyum lauril siilfat, demineralize su.

Bu Kullanma Talimatrnda:

t. VinAmf nedir ve ne iqin kullanilr?
Z. Vinnfnf i kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

S. Vin e,mf nasil kullanrlr?
4. Olast yan ekiler nelerdir?

s. virutnf in saklanmast

Baghklarr yer almaktadrr.

1. ViRALEX@ nedir ve ne igin kullanrhr?
V|RALEX@, H"rp"s simplex (HSV) tip I ve lt ile Varicella zoster adh viriislere karqr etkili
antiviral bir ilagtr.

V|RALEX@ etkin madde olarak asiklovir iEerir ve karton kutuda 5 g'hk aluminyum ti.ip

ambalaj larda sunulmaktadtr.

ViRALEX@, ilk re tekrarlayan genital Herpes ve Herpes labialis de dahil olmak iizere Herpes

simplex deri enfeksiyonlanmn (uEuk) tedavisinde kullanrhr.

2. ViRALEX@'i kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler
ViRALEX@ni aqafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eper;

. VIRALEX''i kuUarurken bir alerjik reaksiyon geligirse (ddkiintii, btilgesel a[rr veya

gigme) ilacr kullanmayr kesin ve doktorunuza sciyleyin.
. EEer asiklovir, valasiklovir (bir gegit antiviral ilag), propilen glikol veya ilactn

igeri[indeki di[er maddelere alerjik iseniz bu ilacr kullanmayrn.

Bu ilacr kullanmaya baElamadan iince bu KULLANMA TALiMAflN[ dikkatlice
okuyunuz, gtinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.
c Bu kullanma talimatmt saklaytntz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaE duyabilirsiniz.
. EEer ilave sorulanntz olursa, liifen doktorunuza veya eczactnrca daruSmtz.

o Bu ilag kiSisel olarak sizin igin reQete edilmiStir, basl<nlanna vermeyiniz.
o Bu ilacm kullarumt strastnda, doktora veya hastaneye gittifiinizde doktorunuza bu ilact

kullandtfimtu s dyleyiniz.
o Bu talimatta yaztlanlara aynen uyltnuz. ilag hakhnda size dnerilen dozun drymda yiiksek

doz kullanmaymtz.
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vinuBx@'i aga[rdaki durumlarda DiKKATLi KT LLANINIZ
. VIRALEX@'i, ar*rz, goz veya vajina gibi alanlara uygulamamz tahrig edici

olabilece[inden tavsiye edilmez. Kazaragozi.in igine girmemesine dikkat edin.
o giddetli baprqrkhk yetmezli[iniz (6rne[in; AIDS hastahpr veya kemik ili[i nakli)

varsa VIRALEX@' in a[rzdan alman formlan diigtiniilmelidir.
. EEer bu tip bir hastah$mz varsa herhangi bir enfeksiyon tedavisi iEin mutlaka

doktorunuza dantgtntz.

Bu uyanlar, geEmigteki herhangi bir d<inemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen
doktorunuza damqmtz.

ViRALEXo'in yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr
Gegerli depildir.

Hamilelik
ilaa kullanmadan 6nce doktorunuza veya eczacmtza daruSmq.
Eper hamileyseniz veya hamile olabilece[inizi di.igiiniiyorsamz doktorunuza soyleyin.

ViRALEX@ hamilelikte sadece size saflayacalr yarar olugturabilece[i risklerden fazla ise

kullanrlmahdrr.
Tedaviniz strasmda hamile oldu{unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczactnqa

daruSmrz.

Emzirme
ilau kullanmadan dnce doktorunuza veya eczacmua darusmtz.

Emzirme d6neminde ViRRtnX@'in krem formu kullamldr[rnda, siitten bebepe geqecek

miktan <inemsenmeyecek orandadr.

Arag ve makine kullammt
Arag ve makine kullammr iizerine veri yoktur.

VinLlnX@'in igeri[inde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda iinemli bilgiler
igeripindeki propilen glikol nedeniyle ciltte iritasyona neden olabilir.
Kremi kullanmadan tince ve sonra daima ellerinizi yrkaymrz.

Di[er ilaglar ile birlikte kullammr
VIRALEX' diger krem veya merhemlerle kanqtrnlmamahdrr.
Efier regeteti yi da regetesiz herhangi bir ilau Su anda kullaruyorsaruz veya son zamnnlarda

killan&ru2 ise liitfen doktorunuza veya eczacmtza bunlar hakktnda bilgi veriniz.

3. ViRALBX@ nasrl kullamhr?
Uygun kullamm ve doz./uygulama srkhlr igin talimatlar:
VinnlgX@'in nasrl kullamlacalr hakkrnda doktorunuzun talimatlannt takip edin.

V|RALEX@'i gtinde 5 kez, gece dozu atlanmak suretiyle yaklagrk 4 saatlik arahklarla

uygulayrn.
VinelfX@'i belirtilerin veya enfeksiyonun baglamasrndan sonra miimkiin oldu[u kadar

erken hasar[ biilgeye uygulayrn (krzankhk veya hastah[rn baglayaca[rna dair sezgi).

Tedaviye sonraki belirtilerde de (kabankltk veya srvt dolu kabarcrk) baqlayabilirsiniz.

Tedavi herpes labialis igin en az 4 gltn ve genital herpes igin de en az 5 gun devam

ettirilmelidir.
Eper iyilegme olmazsa, tedaviye 10 giin kadar devam edilebilir.
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Uygulamayolu ve metodu:
ViRALEX''den azblr miktar etkilenmig biilgeye siirtin.

De$qik yag gruplan:
o Qocuklarda kullamm: Veri yoktur.
o Yaghlarda kullammr: Veri yoktur.

6zel kullarum durumlan:
Veri yoktur.

E{er ViMLEf in etkisinin gok gtiglii veya zaytf oldu{una dair bir izleniminiz var ise

dokto runuz veya e czacmtz ile konu4 unuz.

Kullanmanu gerekenden daha fazla ViRALEX@ kutlandrysamz:
Herhangi bir ters etki beklenmez.

VineLnf 'den kullanmanq gerekenden fazlasmt kullanmrysaruz bir doktor veya eczact ile
\- konuSunuz.

vin^q,r,Bx@'i kullanmayr unutursamz
Unutulan dozlan dengelemek igin gift doz almaymtz.

Vin Lf,nX@ ile teda"i sonlandrnldlfrndaki olugabilecek etkiler
Doktorunuza darugmadan ilacrmzr kullanmayr brrakmayrilz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
Tiim ilaglar gibi ViRALEX@'in igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan

etkiler olabilir.

Agaldakilerden biri olursa ViRALEX@'i kullanmayr durdurunuz ve DERIIAL
doktorunuza bildirinizveyasize en yakrn hastanenin acil biiliimiine bagvurunuz:

Aqrn duyarhhk reaksiyonlart

\- o D<iktintii, deride kagrntr ya da kurdegen gibi aledik reaksiyonlar
o Ytiz, dudaklar, dil ya da viicudun diper btiliimlerinde giqlik
o Nefes darhpr, hmltrh solunum ya da solunum guqliiEu
. Agrklanamayan ateg ve dzellikle ayakta dururken bitkinlik

Agrn duyarhhk reaksiyonlan Eok seyrek gtirtiliir.

Yan etkiler aga[rdaki kategorilerde gtisterildipi gekilde srmflandrnlmrgtrr:

Qok yaygrn: 10 hastamn en az birinde g6riilebilir.
Yaygrn: 10 hastanrn birinden az, fakat 100 hastamn birinden fazla g<irtilebilir.

Yaygrn olmayan: 100 hastamn birinden az, fakat 1.000 hastamn birinden fazla

gdrtilebilir.
Seyrek: 1.000 hastantn birinden az gdri,ilebilir.

Qok seyrek: 10.000 hastamn birinden az gOrtilebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
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Yaygm olmayan yan etkiler:
o Ciltte gegici yanma veya batma
o Deride hafif kuruma ve pullanma
o Ka$rnma

Seyrek giiriilen yan etkiler:
o Krzankhk
o Temas dermatiti (bir ttir deri hastahpr)

E$er bu kullanma talimannda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile lcarSilaqrsarul
dokt o runuzu v ey a e czac mtzt b il gilendi riniz.

5. viRALEX@'in Saklanmasr
Vinefff i gocuklann gdremeyecepi, erigemeyecepi yerlerde ve ambalajmda saklaymtz.
25"C'nin altmdaki oda srcakhlrnda saklayrmz.

' Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullammz.\-- Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Vinl,m*'i kullanmaymtz.

Ruhsat Sahibi: Berksam ilag Tic. A.$.
Okmeydanr, Borugige[i Sokak, No: 16 34382 $iili-iSTANBUL
Tel: (+90 212)220 64 00
Faks: (+90212)22257 59

Aretim Yeri: SarftaFarma ilaE Sanayii A.$.
Sofahgegme Sokak, No 7 2-7 4 3409 | Edirnekapr-iSfeNgUl-
Tel: (+90 212) 534 79 00
Faks: (+90212) 52106 44
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Bu kullanmn talimafi .../.../... tarihinde onaylanmqfir.


