
KULLANMA TALiMATI

ZoviRAxrM 250 mg flakon
Damar igine uygulanrr.

c Etkin madde: Her flakonda25D mg asiklovir igerir.
o Yordtmct maddeler.' Sodyum hidroksit (pH ayan igin), distile su

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

o Bu lcullanma talimatmt saklaymtz. Daha sonra telcrar okumaya ihtiyaq duyabilirsiniz.
o E{er ilave sorulartntz olursa, liltfen doktorunuzo veya eczaaruza daruSmtz.

o Bu ilag kisisel olarak sizin iqin regete edilmistir, basknlanna vermeyiniz.
o Bu ilacm kullaruru sffastnda, dohora veya hastaneye gittidinizde doktorunuza bu ilacr
kul I andt lmtn s dyl ey iniz.
o Bu talimatta yazilanlara aynen uyunuz. ilag hakhnda size onerilen dozun drymda yiiksek veya

diig iik doz kullanmaymu.

1. ZOVLRAX nedir ve ne igin kullarub?
2. ZOVLRAX'r kullanmadan Ance dikkat edilmesi gerekenler
3. ZOVLRAX nasil kullanilr?
4. Ola* yan etkiler nelerdir?
5. ZOVLRAX'w saklanmast

Baghklarr yer almaktadrr.

1. ZOViRAX nedir ve ne igin kullanrlrr?
ZOVIRAX, Herpes simplex viriis (HSV), Varicella zoster viriis (VZV) ve Cytomegalovirus (CMV)
adh virtislere kargt etkili antiviral bir ilagtrr.
ZOVIRAX aktif madde olarak asiklovir igerir ve her kutuda beyaz-krrrk beyaz renkte 5 adet flakon

igeren ambalaj lar halindedir.
ZOVIRAX, sugige[i, zona, uguk, genital herpes ve Herpes simplex'in sebep oldu[u di[er
iltihaplarrn tedavisinde endikedir. Uguk, genital herpes ve di[er herpes iltihaplannrn yeniden

gririilmesini engeller. Ba[rgrkhk sistemi yetersiz hastalarda Herpes simplex'in neden oldulu
iltihabrn cinlenmesinde kullanrlrr. Kemik ili[i nakli yaprlmrg hastalarda Citomegalovirais (CMV)'tin
neden oldu[u iltihabrn <inlenmesinde endikedir.

2. ZOVLRAX'I kullanmadan Once dikkat edilmesi gerekenler
ZOViRAX' r aqa[rdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
EIer;
o ZOViRAX'r kullarurken bir alerjik reaksiyon geligirse (ddktintii, btilgesel a[rr veya gigme) ilact

kullanmayr kesin ve doktorunuza s<iyleyin.
. EEer asiklovir veya valasiklovire (bir geqit antiviral ilag) karqr alerjik iseniz bu ilacr

kullanmayrn.
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ZOViRAx'r aga[rdaki durumlarda uiKx,Ltl,i KULLANINIZ
E[er;
o Bribrek bozuklu[unuz varsa aldr[rruz ZOVIRAX dozunun azaltrlmasr gerekmektedir.

. Ya$lrysanz (65 yag tizerinde) bdbrek fonksiyonlanrmzrn azalmasr muhtemel oldu[undan, bu hasta

grubuna giriyorsamz doz azaltimasrna ihtiyacrruz olabilir.
o Hem yagh hastalar hem de bribrek bozuklu[u olan hastalarda n<irolojik yan etki geligme riski

yiiksektir ve bu etkilerin varhlr yakrndan izlenmelidir.
. Ozellikle aktif lezyonlanmz (kabartr veya kabarcrklar) mevcut oldu[unda, viriis bulagtrrmama

konusunda gerekli Onlemleri almaltstruz.
o Ytiksek dozda ZOVIRAX kullanacaksanlz, dzellikle susuz kalmrqsamz veya bcibrek

bozuklu[unuzvatsa, bribrek fonksiyonlartnrzaozel diktat g<istermelisiniz.
. ZOVIRAX' r a$rzdanalmamahsmz.

Bu uyarrlar, gegmiqteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen doktorunuza

daruqm.

ZOViRAX'rn yiyecek ve igecek ile birlikte kullanrlmasr
Veri yoktur.

Hamilelik
ilaa kullanmadan dnce dohorunuzaveyo eczocmtza daruSmtz.

E[er hamileyseniz veya hamile olabilecepinizi diigiiniiyorsanrz doktorunuza sdyleyin. ZOViRAX
hamilelikte sadece size sa[layacapryarar olugturabilecefii risklerdenfazla ise kullamlmahdrr.
Tedaviniz srasmda hamile oldufrunuzu fark ederseniz hemen dohorunuza veya eczoctnrza

daruqmtz.

Emzirme
ilau kullanmadan dnce dohorunuzo veya eczacmtza daruSmrz.

Eler emzirme ddneminde ZOVIRAX kullanacaksamz dikkatli olmahsrnrz.

Araq ve makine kullantmt
Bu ilag genellikle hastanede yatan hastalarda kullanrlrr. Ancak, arag ve makine kullammr tizerine

uyku halinin olmasr ve konsantrasyon ve tepki vermede aksama gibi yan etkiler gtiriilebildipi gdz

dniinde bulundurulmahdrr. Arag ve makine kullanmadan cince bu yan etkilerin sizde

bulunmadrprndan emin olunuz.

ZOViRAX'rn igerifinde bulunan bazr yardrmct maddeler hakkrnda iinemli bilgiler
Bu trbbi iirtin her flakonunda 26 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollti sodyum diyetinde

olan hastalar igin gtiz dniinde bulundurulmahdrr.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr
Onemli bir etkilegimi yoktur.
Probenesid (gut hastah[run tedavisinde kullarulan bir ilag) ve simetidin (iilser tedavisi igin kullamlan

bir ilag) ZOViRAX'rn etkisini arttmr. Benzer olarak ZOVIRAX, bafirgrkh[r baskrlanmrq nakilli

hastalarda kullamlan ytiksek doz mikofenolat mofetil ile birlikte kulailldrlrnda da etkisi artar. Ancak

doz ayarlamasr gerekli depildir. Siklosporin ve takrolimus (balrgrkh[r baskrlanmrg nakilli hastalarda

kullamlan ilaglar) ile birlikte kullamlacaksa dikkatli olunmahdrr.

Eder regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilact Su anda kullanryorsaruz veya son zamanlarda

kullandmtz ise liltfen dohorunuza veya eczoctnut bunlar hakhnda bilgi veriniz.
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3. ZOViRAX nasrl kullanrhr?
Uygun kullanrm ve dozluygulama srkhfir igin talimatlar:
Doktorunuz hastah[rnvaba}h olarak ilacmzm dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktrr.

Uygulama yolu ve metodu:
ZOVIRAX'm gerekli dozu 1 saat kadarhk bir stirede yava; olarak damar igine uygulanmahdrr.

De[iqikyaq gruplarr:
o Qocuklarda kullanrm:
Qocu[unuzun yagma, kilosuna ve hastahlrna ba[h olarak doz ayarlanmasrna ihtiyag olabilir.
Doktorunuz hastahlrna ba[h olarak gocupunuzun ilag dozunu belirleyecek ve uygulayacaktr.

. Yaghlarda kullanrmt:
E[er yiiksek dozda ZOVIRAX kullanacaksamz yeteri kadar su almaya dikkat edin. Bcibrek

bozuklu[unuz varsa dozun azaltrlmasrna rizellikle dildkat edilmelidir.

\/ Ozel kullanrm durumlan:
Bribrek fonksiyon bozuklu[u bulunan hastalarda ZOVIRAX dikkatle uygulanmahdrr.

Yeni do[anlardaZOYlRAX dozu viicut a[rrh[rna gtire hesaplamr.

E{er ZOVLRA-Y m etkisinin qok giiqlii veya zaytf oldufiuna dair bir izleniminiz var ise dohorunuza

veya eczacmtz ile konuSun.

Kullanmanz gerekenden daha fmla ZOYinaX kullandrys anz :

Kaza11- gtinlerce tekrar eden yiiksek doz ZOVIRAX aldrysamz ntirolojik belirtiler (baq apnsr, zihin

kangrkhpr) gdriilebilir.
Hemodiyaliz ZOVIRAX'm kandan atlmasuu Onemli dlgiide arttmr.

ZOViRAX'dan kullanmantz gerekenden fazlasmt kullanmtssanrz bir dohor veyo eczoct ile
konuSunuz.

ZOViRAX' r kullanmayr unutursanz
(Jnutulan dozlan dengelemek iqin qift doz almaymtz.

U
ZOV|RAX ile tedavi sonlandrrrldr[rndaki olugabilecek etkiler
Doktorunuza damgmadan ilacmzt kullanmayr brrakmayrn.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
Ttim ilaglar gibi ZOVIRAX'm igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kiqilerde yan etkiler

olabilir.

Aqrrr duyarhhk reaksiyonlart
o Ddkiinttl deride kaqrntr yadakurdegen gibi alerjik reaksiyonlar

o Yiz, dudaklar, dil ya da viicudun di[er bdliimlerinde ;i;lik
o Nefes darh[r, hrrrltrh solunum ya da solunum gtigltipii
o Agrklanamayan ateq ve tizellikle ayakta duruken bitkinlik

Yan etkiler aga[rdaki kategorilerde gristerildi[i gekilde smtflandrtlmrgtrr:

Qok yaygrn: l0 hastamn en az birinde g<lriilebilir.
Yaygrn: 10 hastanrn birinden az, fakat I 00 hastamn birinden fazla gtlriilebilir.

Yaygrn olmayan: 100 hastamn birinden az,fakat I.000 hastarun birinden fazla gtiriilebilir.



Seyrek: 1.000 hastamn birinden az gdrtilebilir.

Qok seyrek: 10.000 hastanm birinden az gcirtilebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygrn gtiriilen yan etkiler:
. Uygulama yaprlan brilgede qiqlik ve krzarrkhk
o Bulantr
o Kusma
o KaraciEer ile iliqkili enzimlerde gegici artrglar
o Kan ve tire testlerinde deligiklikler
o Deride rgr[a karqr hassasiyet (fotosensitivite)

Yaygrn olmayan yan etkiler:
o Krrmrzr kan hticreleri (alyuvar) sayrsrnda azalma
. Beyaz kan hiicreleri (akyuvar) saytsmda azalma
o Trombosit-kan pulcuSu saytsmda azalma

Qok seyrek giiriilen yan etkiler:
o Haliisinasyonlar
o Psikotik sendromlar (duygu ve diigtince bozukluklan)
o Huzursuzluk
. Zihin karrqrkhlr
o Ba$ a[rtst
o Sersemlik
. Titreme
o Hareket kontroltindeki zorlu[a balh y0rtime bozuklu[u (ataksi)

o Konu$ma veya dil ile ilgili bozukluk (disartri)
o N<ibetler
o Uyku hali
. Uyu$ukluk
o Dti$tinme, konsantrasyon ve karar verrne konulannda bozukluk
o Ytiksek ateg

o Ensefalopati (bir gegit beyin iltihabt)
o Koma
. ishal
o Karrn a[nst
o Hepatit (karacilerin iltihaplanmasr)
o Sanhk
o B<ibrek yetmezli[i dahil btibrek bozuklulu
o Bdbrek a[nsr

Eder bu kullanma talimatmda bahsi geQmeyen herhangi bir yan etki ile karSilaSrsaruz doktorunuzu

v eya e c zac mtn b il gil endir iniz.

5. ZOViRAX'rn Saklanmasr
ZOVLMX': gocuklarm gdremeyecedi, erisemeyece{i yerlerde ve ambalajmda saklaymtz.

25oC'nin altrndaki oda srcakh[rnda saklaymtz.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnz.



Amb al aj daki s on kul I anm a t ar ihi nde n s o nr a Z OV i RAX' t kul I anm ay mt z.

Ruhsat sahibi:
GlaxoSmithKline ilaglan San. ve Tic. A.$.
1. Levent PlazaBiiytikdere Cad. No: 173 B Blok 34394 l.Levent / ISTANBUL

firetic i : GlaxoSmithKline S.p.A., italya

Bu kullanma talimafi tarihinde onaylanmtsttr.

5


