
Navodilo za uporabo

Krema z aciklovirjem 50 mg/g 
aciklovir

Pred začetkom uporabe zdravila 
natančno preberite navodilo, ker vsebuje 
za vas pomembne podatke!
Pri uporabi tega zdravila natančno 
upoštevajte napotke v tem navodilu ali 
navodila zdravnika ali farmacevta.
• Navodilo shranite. Morda ga boste želeli 

ponovno prebrati.
• Posvetujte se s farmacevtom, če 

potrebujete dodatne informacije ali 
nasvet.

• Če opazite kateri koli neželeni 
učinek, se posvetujte z zdravnikom 
ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, 
če opazite neželene učinke, ki niso 
navedeni v tem navodilu.  
Glejte poglavje 4.

• Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali 
ne izboljšajo v nekaj dneh, se posvetujte 
z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo 
1. Kaj je zdravilo Krema z aciklovirjem 

50 mg/g in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste 

uporabili zdravilo Krema z aciklovirjem 
50 mg/g

3. Kako uporabljati zdravilo Krema z 
aciklovirjem 50 mg/g 

4. Možni neželeni učinki

5. Shranjevanje zdravila Krema z 
aciklovirjem 50 mg/g 

6.  Vsebina pakiranja in dodatne 
informacije

1. Kaj je zdravilo Krema z aciklovirjem 
50 mg/g in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Krema z aciklovirjem vsebuje 
zdravilno učinkovino aciklovir, ki spada 
med protivirusne učinkovine. Uporablja 
se za zdravljenje simptomov ponavljajočih 
se okužb z virusom Herpes simplex na 
ustnicah oziroma koži okrog ust (herpes 
labialis) ali na spolovilu (herpes genitalis) 
pri odraslih in otrocih, starejših od 12 let, 
ki nimajo motenj v delovanju imunskega 
sistema.

2. Kaj morate vedeti, preden 
boste uporabili zdravilo Krema z 
aciklovirjem 50 mg/g 

Ne uporabljajte zdravila Krema z 
aciklovirjem 50 mg/g, 
• če ste alergični na aciklovir, valaciklovir 

ali katero koli sestavino zdravila, 
navedeno v poglavju 6.

Opozorila in previdnostni ukrepi
Pred začetkom uporabe zdravila se 
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Če imate oslabljen imunski sistem in hitro 
zbolite ali če ste npr. okuženi z virusom HIV 
ali ste prestali presaditev kostnega mozga 
ali drugih organov, se pred uporabo zdravila 
posvetujte z zdravnikom. Obiščite zdravnika, 
če je prizadeti predel velik, če so po nekaj 
dneh težave še vedno prisotne ali se celo 

stopnjujejo ali če pride do okužbe (znaki so 
lahko privzdignjeni robovi ranice, gnojenje, 
utripajoča bolečina, rdečina). 
Posvet z zdravnikom priporočamo tudi 
v primeru, ko želite zdraviti herpes na 
spolovilu (herpes genitalis).
Kreme ne nanašajte v oči, usta ali nos ali na 
sluznico spolovila.
Pred in po uporabi pripravka si z milom 
vedno skrbno umijte roke. Tako zmanjšate 
možnost za širjenje okužbe. 

Otroci
Zaradi pomanjkanja podatkov zdravilo ni 
namenjeno uporabi pri otrocih, mlajših 
od 12 let.

Druga zdravila in zdravilo Krema z 
aciklovirjem 50 mg/g 
O medsebojnem delovanju z drugimi zdravili 
ni podatkov. Klinično pomembnih interakcij 
z drugimi zdravili niso ugotovili.

Nosečnost in dojenje
Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko 
bili noseči ali načrtujete zanositev, se 
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, 
preden vzamete to zdravilo.
Nosečnicam in doječim materam pred 
uporabo zdravila Krema z aciklovirjem 
priporočamo posvet z zdravnikom. Po 
uporabi zdravila na koži oziroma sluznicah 
neznatna količina aciklovirja prehaja v 
mleko.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in 
strojev
Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na 
sposobnost upravljanja vozil in strojev.

Zdravilo Krema z aciklovirjem 50 mg/g 
vsebuje 
propilenglikol, ki lahko povzroči draženje 
kože ter cetil in stearilakohol, ki lahko 
povzroči lokalne kožne reakcije (npr. 
kontaktni dermatitis).

3. Kako uporabljati zdravilo Krema z 
aciklovirjem 50 mg/g 

Pri zdravljenju herpesa je zelo pomembno, 
da zdravilo uporabite čimprej - takoj, ko 
se pojavijo prvi znaki: rdečina, zatezanje, 
pekoč občutek, srbenje, mehurčki.
Pred in po uporabi zdravila si skrbno umijte 
roke. Oboleli predel namažite petkrat na 
dan, vsake 4 ure, in kremo rahlo vtrite v 
kožo. Za vtiranje ne uporabite močnejšega 
pritiska, saj bi na ta način lahko pospešili 
širjenje okužbe. Zdravljenje traja 4-5 dni, 
pri hujših oblikah lahko tudi dlje. V takšnem 
primeru se posvetujte z zdravnikom.

Uporaba pri otrocih
Za uporabo pri otrocih, starejših od 12 let, 
ni posebnih navodil. Če se herpes pojavi pri 
mlajših otrocih, se posvetujte z zdravnikom.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila 
Krema z aciklovirjem 50 mg/g, kot bi 
smeli
Pri zunanji uporabi ne pričakujemo posledic 
uporabe prevelikega odmerka zdravila. 



Če ste pozabili uporabiti zdravilo Krema z 
aciklovirjem 50 mg/g,
jo nanesite takoj, ko je to mogoče in 
nadaljujte z uporabo skladno z navodilom. 
Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste 
pozabili uporabiti prejšnji odmerek. 

Če imate dodatna vprašanja o uporabi 
zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali 
farmacevtom. 

4. Možni neželeni učinki
Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo 
neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri 
vseh bolnikih.
Po uporabi pripravka z aciklovirjem na koži 
se lahko pojavijo prehoden blag pekoč ali 
skeleč občutek po nanosu kreme, srbenje, 
rdečica (eritem), blaga suhost in luščenje.
V primeru, da zaznate težave z dihanjem, 
izpuščaj (koprivnico) in/ali otekanje obraza 
ali grla, takoj poiščite nujno zdravniško 
pomoč. To so lahko znaki hude alergijske 
reakcije.

Poročanje o neželenih učinkih
Če opazite kateri koli neželeni učinek, se 
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
Posvetujte se tudi, če opazite neželene 
učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. 
O neželenih učinkih lahko poročate tudi 
neposredno na: 
Javna agencija Republike Slovenije za 
zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva 22, SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (8) 2000 500
Faks: + 386 (8) 2000 510 
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si 
spletna stran: www.jazmp.si 

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, 
lahko prispevate k zagotovitvi več informacij 
o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Krema z 
aciklovirjem 50 mg/g

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.
Tega zdravila ne smete uporabljati po 
datumu izteka roka uporabnosti, ki je 
naveden na ovojnini. Rok uporabnosti 
zdravila se izteče na zadnji dan navedenega 
meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne 
vode ali med gospodinjske odpadke. 
O načinu odstranjevanja zdravila, ki 
ga ne potrebujete več, se posvetujte s 
farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo 
varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne 
informacije

Kaj vsebuje zdravilo Krema z aciklovirjem 
50 mg/g
Zdravilna učinkovina: aciklovir. 1 g kreme 
vsebuje 50 mg aciklovirja.
Pomožne snovi: Cetomakrogol 1000, 
propilenglikol, beli vazelin, cetil in 
stearilakohol, tekoči parafin, prečiščena 
voda.

Izgled zdravila Krema z aciklovirjem 50 mg/g 
in vsebina pakiranja
Homogena bela do skoraj bela krema.
Zdravilo je na voljo v aluminijastih tubicah z 
2 g kreme in navodilom.

Način izdaje zdravila Krema z aciklovirjem 
50 mg/g 
Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. 
Zdravilo Krema z aciklovirjem 50 mg/g je 
galenski izdelek.

Izdeluje
Celjske lekarne, Galenski laboratorij, 
Vodnikova 1, Celje 

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne
oktober 2017
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