
ACYL® %5 krem 
Haricen kullamhr. 

KULLANMA TALiMATI 

• Etkin madde: Her 1 g krem %5 ala 50 mg asiklovir ir;:erir. 
• Yardtmct maddeler: Tween 60, setostearil alkol, sodyum lauril sillfat, vazelin flant, 

vazelin likid, propilen glikol, deiyonize su 

Bu ilac1 kullanmaya ba~lamadan Once bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice 
okuyunuz, ~Yiinkii sizin ir;in Onemli bilgiler i~YCrmektedir. 

• Bu kullanma ta/imatzm saklaymrz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiya~ duyabilirsiniz. 
• E'J;er i/ave soru/anmz olursa, liitfen doktornnuza veya eczaczmza dam~mzz. 
• Bu ila{: ki';}isel olarak size ir;in rer;ete edilmi';}tir, ba<;jkalarma vermeyiniz. 
• Bu ilacm kullammz swasznda, doktora veya hastaneye gitti'J;inizde doktorunuza bu 

ilacz kullandz<J;mtzz sOyleyiniz. 
• Bu talimatta yazzlanlara aynen uyunuz. liar; hakkznda size Onerilen dozun dz~znda 

_viiksek veya dii~Uk doz kullanmayzmz. 

Bu Kullanma Talimatmda: 
I. ACYL nedir ve ne i~in kullamllr? 
2. ACYL ,i kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler 
3. ACYL naszl kullamhr? 
4. 0/asz yan etki/er nelerdir? 
5. ACYL ,in saklanmasz 
Ba~hklan yer almaktad1r. 

1. ACYL nedir ve ne i~in kullamhr? 
ACYL, Herpes simplex (HSV) tip I ve II ile Varicella zoster adlz virilslere kar~t etkili antiviral 
bir ila9ttr. 
ACYL etken madde olarak asiklpvir ic;:erir ve 10 g'hk tilp ambalajlar halindedir. 
ACYL, ilk ve tekrarlayan genital Herpes ve Herpes labialis de dahil olmak iizere Herpes simplex 
deri enfeksiyonlannm (uc;:uk) tedavisinde kullamltr. 

2. ACYL'i kullanmadan Once dikkat cdilmesi gerekenler 
ACYL 'i a1agidaki durumlarda KULLANMAYINIZ 
Eger; 

• ACYL'i kullamrken bir alerjik reaksiyon geli~irse (dOkilntil, bOlgesel agn veya ~i~me) ilact 
kullanmayt kesin ve doktorunuza sOyleyin. 

• Eger asiklovir, valasiklovir (bir c;:e~it antiviral ilay), propilen glikol veya ilacm ic;:erigindeki 
diger maddelere alerjik iseniz bu ilact kullanmaym. 

ACYL'i a1agidaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ 
• ACYL'i, agtz, gOz veya vajina gibi alanlara uygulanmasmtz tahri~ edici olabileceginden 

tavsiye edilmez. Kazara gOziin ic;:ine girmemesine Ozellikle dikkat edin. 

• ~iddetli bagr~tkhk yetmezliginiz (Ornegin; AIDS hastah£:t veya kemik iligi nakli) varsa 
ACYL'in a£:tzdan alman formlart dU~iinfilmelidir. 
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• Eger bu tip bir hastahgmtz varsa herhangi bir enfeksiyon tedavisi ic;in mutlaka 
doktorunuza dam~mtz. 

• ACYL ic;erisinde bulunan setostearil alkol lokal deri reaksiyonlanna (Orn. kontakt 
dennatite) sebep olabilir. 

• ACYL Ozel bazt nedeniyle sulandmlmamah veya diger ilaylarm sulandirmak iyin 
kullamlmamahd1r. 

Bu uyanlar, geymi~teki herhangi bir dOnemde dahi olsa sizin ic;in geyerliyse liitfen doktorunuza 
dam~m. 

ACYL'in yiyecek ve ic;ecek ile birlikte kullamlmasi 
Geyerli degildir. 

Hamilelik 
jfacz kullanmadan Once doktorunuza veya eczacmzza dam§zmz. 

Eger hamileyseniz veya hamile olabileceginizi di.i~iiniiyorsamz doktorunuza sOyleyin. ACYL 
hamilelikte sadece size saglayacagt yarar olu~turabilecegi risklerden fazla ise kullamlmahdtr. 

Tedaviniz szrasmda hamile olduftunuzu fork ederseniz hemen doktorunuza veya eczacmzza 
danz§lnlZ. 

Emzirme 
jfacz kullanmadan Once doktorunuza veya eczacmzza danz§znzz. 

Emzirme d5neminde ACYL'in krem fonnu kullamldtgmda, siitten bebege geyecek miktart 
Onemsenmeyecek orandadtr. 

Ara~ ve makine kullammt 
Aray ve makine kullamm1 Uzerine veri yoktur. 

ACYL'in ic;eriginde bulunan baz1 yardtmct maddeler hakkmda Onemli bilgiler 
ic;eri£;indeki propilen glikol nedeniyle ciltte iritasyona neden olabilir. 
ACYL ir;eriginde yer alan setostearil alkol lokal deri reaksiyonlarma (Orn. kontakt dennatit) sebep 
olabilir. 
'Kremi kullanmadan Once ve sonra daima ellerinizi ytkaymiz. 

Diger ilac;lar ile birlikte kullammi 
ACYL diger krem veya merhemlerle kan~tmlmamahdtr. 

Efier ret;eteli ya da ret;etesiz herhangi bir i/acz §U anda kullanzyorsamz veya son zamanlarda 
kullandmrz ise /iitfen doktorunuza veya eczacmrzz bunlar hakkmda bilgi veriniz. 

3. ACYL nas1l kullamhr? 
Uygun kullamm ve doz/uygulama Stkhgl ic;in talimatlar: 
ACYL'in nastl kullamlacagt hakkmda doktorunuzun talimatlanm talip edin. 
ACYL'i, giinde 5 kez, gece dozu atlanmak suretiyle yakla:;ak 4 saatlik arahklarla uygulaym 
ACYL'i belirtilerin veya enfeksiyonun b~lamasmdan sonra milmktin oldugu kadar erken hasarh 
bOlgeye uygulaym (ktzankltk veya hastahgm ba~layacagma dair sezgi). Tedaviye sonraki 
belirtilerde de (kabar1khk veya stvt dolu kabarctk) ba~layabilirsiniz. 
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Tedavi herpes labialis ic;in en az 4 giin ve genital herpes ic;in de en az 5 giin devam ettirilmelidir. 
Eger iyite~me olmazsa, tedaviye 10 giin kadar devam edilebilir. 

Uygulama yolu vc metodu: 
ACYL'den az bir miktar etkilenmi~ bOlgeye stirlin. 

Degi~ik ya~ gruplar1: 
• <;ocuklarda kullamm: Veri yoktur. 

• Ya~ldarda kullamm1: Veri yoktur. 

Ozcl kullamm durumlar1: 
Veri yoktur. 

Eger ACYL 'in etkisinin ~ok gii~lii veya zayzf olduguna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza 
veya eczacmzz ile konu~un. 

Kullanmamz gcrekenden daha fazla ACYL kullandiysamz: 
Herhangi bir ters etki beklenmez. Bununla birlikte kaza ile tekrarlayan dozlarda asiklovir agtz 
yoluyla birkac; gUn kullamldrgmda gastrointestinal (bulanti ve kusma) ve nOrolojik (ba~ agnst ve 
konfiizyon) etkiler ortaya c;tkmt~tlr. Asiklovir hemodiyaliz (kam temizlemek amactyla uygulanan 
tedavi) ile uzakl~tmlabilir. 

ACYL 'den kullanmamz gerekendenfazlasmz kullanmi$Sanzz bir doktor veya eczacz ile konu$unuz. 

ACYL'i kullanmayi unutursamz 
Unutulan dozlan dengelemek i~in ~iji doz almaymzz. 

ACYL ile tcdavi sonlandJrddJgmdaki olu~abilecck ctkiler 
Doktorunuza dant~madan ilactntzt kullanmayt btrakmaym. 

4. Olas1 yan etkilcr nelerdir? 
Tiim ilac;lar gibi ACYL'in ic;eriginde bulunan maddelere duyarh olan ki~ilerde yan etkiler olabilir. 

~ag1dakilerden biri olursa ACYL'i kullanmayi durdurunuz ve DERHAL doktorunuza 
bildiriniz veya size en yakm hastancnin acil bOliimiine b~vurunuz: 
A~m duyarhhk reaksiyonlart 

• DOkUntll, deride ka~mtt ya da kurde$en gibi alerjik reaksiyonlar 
• YUz, dudaklar, dil ya da vUcudun di£;er bOltimlerinde §i~lik 

A~trt duyarhhk reaksiyonlart ~ok seyrek gOrUltir. 

Yan etkiler ~agtdaki kategorilerde gOsterildigi ~ekilde stmflandmlmt~ttr: 

<;:ok yaygm : 10 hastamn en az birinde gorillebilir. 
Yaygm : 10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla gOrUiebilir. 
Yaygm olmayan : 100 hastanm birinden az, fakat 1.000 hastanm birinden fazla gOrUlebilir. 
Seyrek : 1.000 hastamn birinden az gOrUlebilir. 
<;ok Seyrek : 10.000 hastanm birinden az gOrUlebilir. 
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Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. 

Yaygm olmayan yan etkiler: 
• Ciltte geyici yanma veya batma 

• Deride hafifkuruma ve pullanma 

• K~mma 

Seyrek giiriilen yan etkiler: 
• K1zankltk 

• Temas dermatiti (bir tiir deri hastahgr) 

Efier bu kullanma talimatznda bahsi ger;meyen herhangi bir yan etki ile kar$da$zrsamz 
doktorunuzu veya eczacznzzz bilgilendiriniz. 

5. ACYL'in Saklanmas1 
ACYL 'i r;ocuklarzn g6remeyecefii, eri~emeyecefii yerlerde ve ambalajmda saklayzmz. 
25°C'nin altmdaki oda stcakhgmda saklaymtz. Buzdolabma koymaym1z. 
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullammz. 
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ACYL 'i kullanmaym1z. 

Ruhsat sahihi: 
Miinir ~ahin ilal' Sanayi ve Ticaret A.~. 

Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal I istanbul 

iiretici: 
Biofarma ilay Sanayi ve Ticaret A.~. 

Akpmar Mah. Fatih Cad. No: 17 Sarnandtra-Sancaktepe/iSTANBUL 

Bu kullanma talimatz ............ tarihinde onaylanmz~tzr. 
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