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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 

ACICLOVIR TEVA 5% CREME 
aciclovir 

 
 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u ACICLOVIR TEVA 5% 
CREME zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. 
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren. 
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in 

deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
 
In deze bijsluiter:  
1. Wat is ACICLOVIR TEVA 5% CREME en waarvoor wordt het gebruikt 
2. Wat u moet weten voordat u ACICLOVIR TEVA 5% CREME gebruikt 
3. Hoe wordt ACICLOVIR TEVA 5% CREME gebruikt 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u ACICLOVIR TEVA 5% CREME 
6. Aanvullende informatie 
 
 
 
1. WAT IS ACICLOVIR TEVA 5% CREME EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 
 
ACICLOVIR TEVA 5% Crème bevat aciclovir, een middel tegen herpesvirussen. 
 
Het is aangewezen voor de  behandeling van koortsblaasjes. 
 
 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ACICLOVIR TEVA 5% CREME GEBRUIKT 
 
Gebruik ACICLOVIR TEVA 5% CREME niet 
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor aciclovir, valaciclovir of voor één van de andere 

bestanddelen van de crème basis.  
 
Wees extra voorzichtig met ACICLOVIR TEVA 5% CREME 
- een eerste herpesaanval zal bij voorkeur door een geneesheer vastgesteld worden. 
- ACICLOVIR TEVA 5% Crème is niet aangewezen voor toepassing op de slijmvliezen van de mond. 
- men zal er voor zorgen dat de crème niet in de ogen terechtkomt. 
- prikkelingsverschijnselen zijn mogelijk maar zijn van voorbijgaande aard. 
- gebruik ACICLOVIR TEVA 5% Crème niet voor de behandeling van genitale herpes. 
- het advies van een geneesheer of apotheker is noodzakelijk indien de huidletsels op een 

ongebruikelijke wijze evolueren tijdens het gebruik van de crème. Het kan, bijvoorbeeld, wijzen op 
een bacteriële superinfectie. 

- indien u lijdt aan een ernstige immunodepressie (bvb.indien u lijdt aan AIDS of indien u een 
beenmergtransplantatie hebt ondergaan).  Raadpleeg uw arts voor de behandeling van elke 
infectie. 

 
Gebruik met andere geneesmiddelen  
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Men heeft geen enkele klinisch significante interactie gevonden. 
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit 
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 
 
Gebruik van ACICLOVIR TEVA 5% CREME met voedsel en drank 
Geen bijzonderheden. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Zwangerschap  
Gebruik van ACICLOVIR TEVA 5% CREME op de koorstblaasjes is niet tegenaangewezen bij 
zwangerschap. Natuurlijk is voorzichtigheid geboden. Raadpleeg uw arts of apotheker bij twijfel. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt/gebruikt. 
 
Borstvoeding 
Gebruik van ACICLOVIR TEVA 5% CREME op de koorstblaasjes is niet tegenaangewezen bij 
borstvoeding. Natuurlijk is voorzichtigheid geboden. Raadpleeg uw arts of apotheker bij twijfel. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt/gebruikt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
ACICLOVIR TEVA 5% CREME heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines 
te bedienen. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van ACICLOVIR TEVA 5% CREME 
Niet van toepassing. 
 
3. HOE WORDT ACICLOVIR TEVA 5% CREME GEBRUIKT 
 
Volg bij het gebruik van ACICLOVIR TEVA 5% CREME nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg 
bij twijfel uw arts of apotheker. Indien u geen verbetering ziet, raadpleeg nogmaals uw arts. 
 
Volwassenen en kinderen: 
 
- ACICLOVIR TEVA 5% Crème moet vijfmaal daags met tussenpozen van ongeveer vier uur 

gedurende 5 dagen worden aangebracht op de aangedane huidgedeelten. 
- De behandeling moet 5 dagen voortgezet worden, ook al breken de letsels niet helemaal door. 
- Bij onvolledige genezing, mag de behandeling nog 5 bijkomende dagen verdergezet worden. 
- ACICLOVIR TEVA 5% Crème moet zo spoedig mogelijk na het begin van de infectie worden 

aangebracht op de lesies of de zich nog vormende lesies.  
- Een recidiverende infectie wordt vaak voorafgegaan door een korte periode waarbij de betrokken 

zones pijnlijk en gevoelloos zijn; ze zijn gloeiend of jeukend. Elke persoon die reeds koortsblaasjes 
gehad heeft, herkent deze tekenen en kan bijgevolg een opstoot voelen aankomen. De behandeling 
dient bij voorkeur te beginnen in dit stadium of onmiddellijk na het verschijnen van de eerste 
blaasjes. 

 
De crème is bestemd voor uitwendig gebruik. 
 
Wat u moet doen als u meer van ACICLOVIR TEVA 5% CREME heeft gebruikt dan u zou mogen  
Dosissen tot 4 g aciclovir werden oraal toegediend gedurende 10 dagen zonder schadelijke 
bijwerkingen. Bij accidenteel inslikken van de volledige tube van 2 g crème met 100 mg aciclovir zijn 
geen schadelijke effecten te verwachten. Aciclovir kan door middel van dialyse uit het lichaam worden 
verwijderd. 
Indien u teveel ACICLOVIR TEVA 5% CREME heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 
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Wat u moet doen wanneer u bent vergeten ACICLOVIR TEVA 5% CREME te gebruiken 
Zodra u merkt dat u vergeten bent ACICLOVIR TEVA 5% CREME te gebruiken, breng ACICLOVIR 
TEVA 5% CREME aan en vervolg de behandeling zoals uitgelegd in rubriek “Hoe wordt ACICLOVIR 
TEVA 5% CREME gebruikt”. 
 
Als u stopt met het gebruik van ACICLOVIR TEVA 5% CREME 
Geen bijzonderheden. 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan ACICLOVIR TEVA 5% CREME bijwerkingen veroorzaken. 
 
De volgende bijwerkingen werden gemeld: 
 
Aandoeningen van de huid en onderhuid. 
Zelden   1/1.000 en  1/100 
- Voorbijgaand branderig of stekend gevoel na het aanbrengen van de crème 
- licht uitdrogen of afschilferen van de huid. 
 
Zeer zelden  1/10.000 en  1/1.000 
- roodheid (erytheem) 
- allergsiche reactie van de huid (contactdermatitis). In dit geval dient de behandeling gestopt te 

worden. 
 
Aandoeningen van het immuunsysteem: 
Uiterst zelden   1/100.000 en  1/10.000 
- directe overgevoeligheidsreacties. In dit geval dient de behandeling gestopt te worden. 
 
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die 
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
 
5. HOE BEWAART U ACICLOVIR TEVA 5% CREME 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
Bewaren bij kamertemperatuur (15 – 25 °C). 
 
Gebruik ACICLOVIR TEVA 5% CREME niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na 
“EXP”.De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 
 
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag 
uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen 
bij de bescherming van het milieu. 
 
 
6. AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Wat bevat ACICLOVIR TEVA 5% CREME 
 
- Het werkzaam bestanddeel is aciclovir. 
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- De andere bestanddelen zijn Propyleenglycol - Tefose - Labrafil - Minerale olie - Poloxamer 407 - 
Natriumlaurylsulfaat - Gezuiverd water 
 

Hoe ziet ACICLOVIR TEVA 5% CREME er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
Tube met 2 g crème. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen  
Teva Pharma Belgium N.V. 
Laarstraat 16 
B-2610  Wilrijk 
 
Fabrikant 
Laboratorio Farmaceutico C.T. 
Via D. Alighieri 71 
18038 Sanremo  (IM) 
Italië 
 
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen 
BE 216361 
 
Afleveringswijze 
Vrije aflevering 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in maart 2009 
 


