Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
ACIC CREAM 5%
(Aciclovir)
Αγαπητέ ασθενή,
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης. Περιέχει σημαντικές
πληροφορίες για σας.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Το φάρμακο αυτό χορηγήθηκε για σας προσωπικά και δεν πρέπει να το δώσετε σε άλλους.
Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα τους είναι ίδια με τα δικά
σας. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε τυχόν παρενέργειες, μιλήστε με τον γιατρό,
φαρμακοποιό, ή την νοσοκόμα σας. Αυτό ισχύει και για τις παρενέργειες που δεν
αναφέρονται σε αυτό το φύλλο οδηγιών. Αναφερθείτε στο τμήμα 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τι είναι η Acic cream και ποια είναι η χρήση της
Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε την Acic cream
Πώς να χρησιμοποιήσετε την Acic cream
Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Πώς να φυλάσσετε την Acic cream
Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.Τι είναι η Acic cream και ποια είναι η χρήση της
Η κρέμα Acic ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται αντιϊκά (κατά των ιών).
Προορίζεται για τη θεραπεία έρπητα που προκλήθηκε από κρυολόγημα, έρπητα που στα
γεννητικά όργανα και άλλων δερματικών μολύνσεων που προκαλούνται από τον ιό του
απλού έρπητα (Herpes simplex virus). Κάθε σωληνάριο περιέχει 5g κρέμα.

2.Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε την Acic cream
Μη χρησιμοποιήσετε την κρέμα Acic
Σε περίπτωση που είχατε ποτέ αλλεργική αντίδραση στο φάρμακο αυτό ή σε κάποιο άλλο
φάρμακο που περιέχει ακυκλοβίρη (acyclovir).
Σε περίπτωση που υποφέρετε από οποιαδήποτε ασθένεια ή λαμβάνετε κάποια άλλη
φαρμακευτική αγωγή η οποία μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της
καταπολέμησης της ασθένειας.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας πριν χρησιμοποιήσετε
την κρέμα Acic
Η κρέμα Acic προορίζεται για εξωτερική χρήση μόνο. Απαγορεύεται η χρήση της μέσα στο
στόμα, στον κόλπο ή στα μάτια.

Άλλα φάρμακα και Acic cream
Δεν εφαρμόζεται

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
Δεν υπάρχει επαρκής πείρα για την χρήση της κρέμας Aciclovir κατά την εγκυμοσύνη και
την γαλουχία. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων
Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η κρέμα Aciclovir επηρεάζει την οδήγηση και χρήση μηχανών.
Ρωτήστε τον Γιατρό ή τον Φαρμακοποιό σας.

3.Πώς να χρησιμοποιήσετε την κρέμα Acic
Χρησιμοποιείτε πάντοτε την κρέμα Acic αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας.
Εάν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Επειδή υπάρχει κίνδυνος να μολύνετε τον/ τη σύντροφο σας, θα ήταν καλύτερα να απέχετε
από τη σεξουαλική επαφή μόλις αντιληφθείτε ότι έχετε έρπητα (ίσως νιώσετε κνησμό,
κάψιμο ή τσούξιμο/ πόνο) μέχρι να θεραπευτεί εντελώς. Είναι πολύ σημαντικό να αρχίσετε
τη χρήση της κρέμας Acic όσο το δυνατό πιο σύντομα αφού εντοπίσετε τα συμπτώματα.
Εάν ο γιατρός σας δε σας έχει υποδείξει κάποια ειδική δοσολογία, τότε ακολουθήστε τις πιο
κάτω οδηγίες χρήσης:













Πλένετε πάντα τα χέρια σας πριν και μετά τη χρήση της κρέμας Acic.
Για την απαλοιφή της κρέμας καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε μια μπατονέτα
(cotton bud).
Θα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε την κρέμα σύμφωνα με τις υποδείξεις του
γιατρού σας. Πιθανό να σας πει να καλύπτετε όλες τις φυσαλίδες και τη γύρω
περιοχή με κρέμα κάθε τέσσερις ώρες. Αυτό σημαίνει ότι θα βάζετε την κρέμα 5
φορές την ημέρα, εξαιρουμένης της νυκτερινής δόσης.
Θα πρέπει να αρχίσετε τη θεραπεία με την κρέμα Acic αμέσως μόλις εντοπίσετε τα
συμπτώματα. Εάν βγάζετε συχνά έρπητα, τότε θα πρέπει να αρχίσετε τη χρήση της
κρέμας μόλις νιώσετε το τσούξιμο και τον κνησμό που προηγούνται της εμφάνισης
του έρπητα.
Η θεραπεία με την κρέμα Acic διαρκεί συνήθως πέντε μέρες. Εάν, αφού περάσουν
οι πέντε μέρες, ο έρπητας σας δεν έχει θεραπευτεί εντελώς, συνεχίστε τη
θεραπεία με την κρέμα για άλλες πέντε μέρες. Εάν ο έρπητας δεν έχει φύγει ακόμη
και μετά από δέκα μέρες θεραπείας, σταματήστε τη χρήση της κρέμας Acic και
ενημερώστε το γιατρό σας.
Μη χρησιμοποιήσετε την κρέμα Acic στα μάτια σας. Εάν καταλάθος μπει κρέμα
μέσα στα μάτια σας, την ξεπλύνετέ την με άφθονο νερό. Εάν νιώθετε πόνο στα
μάτια μετά από αυτό, ενημερώστε το γιατρό σας.
Μην υπερβείτε την καθορισμένη δοσολογία.

Χρήση σε παιδιά και εφήβους
Δεν εφαρμόζεται

Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση κρέμας Acic από την κανονική
Αν χρησιμοποιήσατε περισσότερη δόση ή περισσότερη ποσότητα σε κάποια δόση Acic
Cream μην ανησυχήσετε.
Ενημερώστε τον γιατρό σας


Να έχετε μαζί σας πάντοτε την κρέμα Acic μαζί με το κουτί της έτσι ώστε ο γιατρός
σας να ξέρει τί είδους προϊόν είναι.

Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε την κρέμα Acic
Αν ξεχάσατε κάποια δόση μην ανησυχήσετε.
Εφαρμόστε αμέσως την ξεχασμένη δόση και συνεχίστε κανονικά το δοσολογικό σχήμα. Μην
εφαρμόζετε διπλή δόση.

4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και η κρέμα Acic μπορεί να έχει παρενέργειες. Κάποιες από τις
παρενέργειες που ίσως παρουσιαστούν είναι:


Μερικά άτομα ίσως παρουσιάσουν κάποιο κόκκινο εξάνθημα ή παρόμοιες
παρενέργειες μετά τη χρήση της κρέμας Acic.



Κάποια άτομα ίσως νιώσουν κάποιο τσούξιμο ή κάψιμο μόλις χρησιμοποιήσουν για
πρώτη φορά την κρέμα Acic.



Έχει αναφερθεί σε σπάνιες περιπτώσεις πως την πρώτη φορά που έγινε χρήση της
κρέμας Acic προκλήθηκαν ξηρότητα, κοκκίνισμα, φαγούρα ή ξεφλούδισμα στο
δέρμα.



Δερματίτιδα εξ επαφής.

Εάν είστε αλλεργικοί σε οποιοδήποτε από τα συστατικά, τότε θα πρέπει να ενημερώσετε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας προτού αρχίσετε τη χρήση της κρέμας Acic.
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον
φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος
αναφοράς που αναγράφεται στις:
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5.

Πώς να φυλάσσετε την κρέμα Acic







Η κρέμα Acic φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (άνω των 8°C και κάτω των
25°C).
Μην τη βάλετε μέσα στο ψυγείο.
Φυλάγετε την κρέμα σε μέρος ασφαλές όπου τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σ'
αυτό. Το φάρμακο αυτό μπορεί να τα βλάψει.
Μη χρησιμοποιήσετε το φάρμακο αυτό μετά την ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται τόσο στο κουτί όσο και στο σωληνάριο.
Εάν, με το τέλος της θεραπείας, σας έχει περισσέψει κρέμα, τότε ή την
αχρηστεύτε με ασφάλεια ή την επιστρέφετε στο φαρμακοποιό σας.
Εάν ο γιατρός σας αποφασίσει να διακόψετε τη θεραπεία, τότε αχρηστεύτε την

κρέμα που περίσσεψε με ασφάλεια ή ή την επιστρέφετε στο φαρμακοποιό σας.
Κρατήστε την μόνο εάν ο γιατρός σας συμβουλέψει να το κάνετε.

6.

Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει η κρέμα Acic
Η δραστική ουσία είναι 50 mg ακυκλοβίρη (aciclovir).
Τα άλλα συστατικά είναι Cetostearyl alcohol, liquid paraffin, sodium dodecyl sulphate,
poloxamer, propylene glycol, white soft paraffin (vaseline), purified water.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας.
HEXAL AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany
Παρασκευαστές:
SALUTAS Pharma GmbH,Otto-Von-Guericke-Alle 1,D-39179 Barleben,Germany
Salutas Pharma GmbH, BT Osterweddingen, Lange Göhren 3, 39171 Sülzetal, OT
Osterweddingen, Germany
Διανομείς Κύπρου
P.T. Hadjigeorgiou Co Ltd. 80
Kyrenias Street
Monagrouli Industrial Area
4524 Limassol
Cyprus
Tel: 25372425

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:
P.T. Hadjigeorgiou Co Ltd.
Yi l di z s tr e et 3 1
3042 Limassol
Cyprus Tel: 25372425
Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας 017946
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις
07/03/2017

