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PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN
Z O VIRA X 200 MG, 400 MG O G 800 MG TA BL ETTER ”GL A X O SMITHKL INE”
L es n ø y e g jen n o m dette pakn in g s v edleg g et fø r du beg y n n er å br u ke leg emidlet.
Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som
ligner dine.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme, eller du merker bivirkninger som ikke er
nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakn in g s v edleg g et fin n er du in fo r mas jo n o m:
1. Hva Zovirax er, og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Zovirax
3. Hvordan du bruker Zovirax
4. Mulige bivirkninger
5. Oppbevaring av Zovirax
6. Ytterligere informasjon
1.

HVA Z O VIRA X ER, O G HVA DET BRU KES MO T

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med annen dosering enn angitt i
pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Zovirax tabletter virker ved å hemme formering av herpes virus.
200 mg tabletter :
Alvorlige Herpes simplex infeksjoner i hud og slimhinner inkludert behandling av førstegangsutbrudd og
tilbakevendende Herpes genitalis (herpes på kjønnsorganene). Undertrykkende behandling av Herpes genitalis hos
pasienter med svært hyppige tilbakefall. (Unntatt Herpes Simplex infeksjon hos spedbarn og alvorlig Herpes Simplex
infeksjon hos barn med nedsatt immunsystem). Forebyggende mot Herpes simplex infeksjon hos pasienter med
nedsatt immunforsvar i utsatte perioder.
400 mg tabletter :
Undertrykkende behandling av Herpes genitalis hos pasienter med svært hyppige tilbakefall. (Unntatt Herpes Simplex
infeksjon hos spedbarn og alvorlig Herpes Simplex infeksjon hos barn med nedsatt immunsystem).
Forebyggende mot Herpes simplex infeksjon hos pasienter med nedsatt immunforsvar i utsatte perioder.
800 mg tabletter :
Alvorlige tilfeller av helvetesild.
2.

HVA DU MÅ TA HENSY N TIL F Ø R DU BRU KER Z O VIRA X

Br u k ikke Z o v ir ax
Dersom du er allergisk (overfølsom) overfor aciklovir, valaciklovir eller et av de andre innholdsstoffene i Zovirax.
Vis fo r s iktig h et v ed br u k av Z o v ir ax :
Dersom du har nedsatt nyrefunksjon må du fortelle det til legen før du starter behandling med Zovirax.
Br u k av an dr e leg emidler s ammen med Z o v ir ax :
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også
reseptfrie legemidler og naturmidler.
Gr av iditet o g ammin g
Rådfør deg alltid med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
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Rådfør deg alltid med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Zovirax under amming annet enn når legen har anbefalt
det.
Kjø r in g o g br u k av mas kin er :
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil
eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller
apotek.
Preparatet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
3. HVO RDA N DU BRU KER Z O VIRA X
Bruk alltid Zovirax tabletter slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek om du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Det er viktig å drikke rikelig under behandlingen, særskilt for
eldre. Om du har nedsatt nyrefunksjon eller nedsatt immunforsvar kan det være nødvendig å justere dosen i forhold
til dette.
Hvis du mener at virkningen av Zovirax tabletter er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller
apoteket om dette.
Der s o m du tar fo r my e av Z o v ir ax :
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis
barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Overdosering av Zovirax kan gi kvalme og oppkast. Reaksjoner i nervesystemet som forvirring, hallusinasjoner, slag
og koma er sett i sammenheng med overdoser intravenøst.
Der s o m du h ar g lemt å ta Z o v ir ax :
Du må ikke ta dobbel dose som erstatning for glemt dose.
Der s o m du av br y ter beh an dlin g med Z o v ir ax :
Spør lege eller apotek dersom du har spørsmål om bruken av dette legemidlet
4.

MU L IGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Zovirax tabletter ha bivirkninger, men ikke allle får det

Vanlige (flere enn 1 tilfelle per 100 behandlede pasienter): Hudutslett, svimmelhet, hodepine, kvalme, oppkast, diaré,
magesmerter, feber, tretthet.
Sjeldne (flere enn 1 tilfelle per 10.000 behandlede pasienter): Forvirring, kramper, koma, hallusinasjoner
(vrangforestillinger), døsighet. Disse bivirkningene går vanligvis bort etter behandlingsstopp, gulsott (kjennetegnes
ved gulfarging av hud og øyne samt mørkfarging av urin) og betennelse i leveren (hepatitt- kjennetegnes ved
slapphet, kvalme og gulsott), mild forbigående økning i prøveverdier for redusert leverfunksjon (bilirubin og
leverenzymer), akutt nyresvikt og økning i prøveverdier for redusert nyrefunksjon (serumkreatinin og serumureat),
håravfall.
Svært sjeldne (færre enn 1 tilfelle per 10.000 behandlede pasienter): Reduksjon av røde blodlegemer (anemi),
blodplater (trombocytopeni) og hvite blodlegemer (leukopeni), opphisselse (agitasjon), rykninger i muskulaturen
(tremor) og ukontrollerte muskelbevegelser, taleforstyrrelser, smerter i nyreområdet i ryggen, psykotiske symptomer
og hjernesykdom (encefalopati).
Det er også sett overfølsomhetsreaksjoner med hudutslett, lysømfintlighet (fotosensitivitet), elveblest (urtikaria), kløe,
feber og i sjeldne tilfeller tungpustethet, hevelser i tunge, hals og leppe (angioødem) samt alvorlig allergisk reaksjon
(anafylaksi).
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme, eller du merker bivirkninger som ikke er
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Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme, eller du merker bivirkninger som ikke er
nevnt i dette pakningsvedlegget.
5.

HVO RDA N DU O PPBEVA RER Z O VIRA X

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn
Bruk ikke Zovirax etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler
som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
6.

Y TTERL IGERE INF O RMA SJO N

Sammen s etn in g av Z o v ir ax
Virkestoff er:
Aciklovir 200 mg, 400 mg eller 800 mg.
Andre innholdsstoffer er:
200 mg: Laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglykolat, povidon, magnesiumstearat.
400 mg og 800 mg: Mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglykolat, povidon, magnesiumstearat.
Hv o r dan Z o v ir ax s er u t o g in n h o ldet i pakn in g en
Z o v ir ax tablett 200 mg : Hvite, runde, bikonvekse tabletter, merket med ”GXCL3” på den ene siden.
Z o v ir ax tablett 400 mg : Hvite, skjoldformede tabletter, merket med ”GXCM1” på den ene siden.
Z o v ir ax tablett 800 mg : Hvite, ovale, lange, bikonvekse tabletter, merket med ”GXCX5” på den ene siden.
Ingen av tablettene har delestrek. Tablettene har kun merking på den ene siden.
In n eh av er en av mar keds fø r in g s tillatels en o g tilv ir ker
Innehaveren av markedsføringstillatelsen:
GlaxoSmithKline AS
Forskningsveien 2A
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo
Telefon: +47 22 70 20 00
Tilvirker:
GlaxoWellcome S.A.
Avendia de Extremadura 3
09400 Aranda de Duero
Burgos
Spania
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Statens Legemiddelverk
www.legemiddelverket.no
Dette pakn in g s v edleg g et ble s is t g o dkjen t: 2012-06-05

Ordforklaringer til teksten
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