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 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN  

  

Aciclovir Sandoz kräm 5 % aciklovir  

  

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 

Detta läkemedel är receptfritt. Aciclovir Sandoz måste trots det användas med försiktighet för att 

uppnå det bästa resultatet.  

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.  

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.  

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 10 dagar.  

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i 

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.  

  

I denna bipacksedel finner du information om:  

1. Vad Aciclovir Sandoz kräm är och vad det används för  

2. Innan du använder Aciclovir Sandoz kräm  

3. Hur du använder Aciclovir Sandoz kräm  

4. Eventuella biverkningar  

5. Hur Aciclovir Sandoz kräm ska förvaras  

6. Övriga upplysningar  

  

  

1.  VAD ACICLOVIR SANDOZ KRÄM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR  

  

Aciclovir Sandoz är en produkt för behandling av Herpes simplex virus.  

  

Aciclovir Sandoz kräm används för behandling av återkommande hudinfektioner förorsakad av 

Herpes simplex (förkylningsblåsor eller läppherpes). Aciclovir Sandoz kräm lindrar smärta och klåda i 

det angripna hudområdet.  

  

  

2.  INNAN DU ANVÄNDER ACICLOVIR SANDOZ KRÄM  

  

Använd inte Aciclovir Sandoz kräm  

-  om du är allergisk (överkänslig) mot aciklovir, valaciklovir, propylenglykol eller mot något av 

övriga innehållsämnen i Aciclovir Sandoz kräm.  

  

Var särskilt försiktig med Aciclovir Sandoz  

- undvik att få kräm i ögonen. Om du trots det får kräm i ögonen, skall du skölja ögonen med 

rikligt vatten. Kontakta läkare vid behov.  

- använd inte krämen på munnens insida. Men om du råkar få den i munnen är det inte farligt att 

oavsiktligt svälja Aciclovir Sandoz kräm. Trots att munnen kan kännas irriterad, behövs inga 

åtgärder.  

- använd krämen bara mot den sjukdom som läkaren ordinerat den till.  

- Aciclovir Sandoz kräm har utvecklats speciellt för behandling av infektioner orsakade av herpes 

simplex viruset och den inverkar inte på andra utslag. Endast för utvärtes bruk.  

- Herpes smittar. För att minska smittorisken, låt inte andra röra ditt herpesutslag eller använda 

din handduk osv. Likaså skall du efter applicering av krämen undvika att röra andra kroppsdelar 

med dina fingrar innan du tvättat händerna. Var speciellt noggrann med att undvika ögonen.  
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- Om funktionen av ditt immunsystem är svårt nedsatt (t.ex. vid HIV-infektion eller efter 

benmärgstransplantation), är lokal behandling av läppherpes inte lämplig och behandling med 

aciklovirtabletter bör övervägas. Behandlingen av alla infektioner hos personer med svårt 

nedsatt immunfunktion bör ske under läkarkontroll.   

  

Användning av andra läkemedel  

Inga andra kända läkemedel påverkar effekten av Aciclovir Sandoz kräm eller påverkas av Aciclovir 

Sandoz kräm.  

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även 

receptfria sådana.  

  

Graviditet och amning  

Användningen av Aciclovir Sandoz kräm bör övervägas endast då den förväntade nyttan är större än 

eventuella okända risker. Mycket litet aciklovir upptas dock av kroppen då Aciclovir Sandoz kräm 

används, och ingen ökning av förekomsten av missbildningar i förhållande till befolkningen i 

genomsnitt har konstaterats.   

  

Enligt begränsade forskningsresultat gällande ammande kvinnor övergår aciklovir i modersmjölken då 

medicinen ges i tablettform. En ammande kvinna som använder Aciclovir Sandoz kräm lokalt skulle 

dock exponera barnet för en försumbar mängd aciklovir och denna exponering skulle därför sakna 

betydelse.   

  

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.   

  

Körförmåga och användning av maskiner  

Aciclovir Sandoz kräm har ingen inverkan på reaktionsförmågan i trafiken eller förmågan att hantera 

maskiner.  

  

  

3.  HUR DU ANVÄNDER ACICLOVIR SANDOZ KRÄM  

  

Om dina symtom inte förbättras inom 10 dagar efter påbörjad behandling, ska du kontakta läkare. 

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.  

  

Vanlig dos för vuxna och barn över 2 år:  

Behandling bör börjas så snart som möjligt efter man märkt de första märken av infektion (t.ex. 

stickande, kliande eller svidande känsla). Krämen skall strykas på området med blåsor samt huden 

omkring fem gånger dagligen. Vanligen räcker det med 5 dagars behandling, men i enstaka fall kan 

behandling i upp till 10 dagar behövas. Behandlingen ska pågå ända tills blåsorna fått skorv eller 

tills de läkts. Applicering av krämen på skorvområden är inte till nytta. Tidig behandling kan stoppa 

utvecklingen av läpputslag.  

  

Viktigt:  

Läpputslag kan vara infektiöst.  

För att förebygga utspridning av infektionen:  

- Tvätta dina händer noga efter påstrykning av krämen. Undvik kontakt med andra delar av 

kroppen och i synnerhet med ögonen innan du har tvättat händerna.  

- Du kan också använda en bomullstuss eller bomulspinne för applicering av krämen.   

- Undvik onödig beröring av det infekterade området och undvik alltid att beröra det med 

handduk eller något liknande.  
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- Låt inte andra beröra utslaget.  

- Låt inte andra använda samma handduk eller liknande.  

  

Om du har använt för stor mängd av Aciclovir Sandoz kräm  

Det föreligger ingen information om överdosering vid lokal användning. Det är ofarligt om innehållet 

i en hel tub Aciclovir Sandoz kräm skulle intas på en gång genom munnen.  

  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag 

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken 

samt rådgivning.  

  

Om du har glömt att använda Aciclovir Sandoz kräm  

Om du glömmer att använda Aciclovir Sandoz kräm ska du bara fortsätta med din vanliga dos. 

Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.  

  

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.  

  

  

4.  EVENTUELLA BIVERKNINGAR  

  

Liksom alla läkemedel kan Aciclovir Sandoz kräm orsaka biverkningar men alla användare behöver 

inte få dem.  

  

Möjliga biverkningar  

  

Mindre vanliga biverkningar (påverkar färre än 1 av 100 patienter men flera än 1 av 1000 patienter): 

Efter applicering av krämen en svidande eller stickande känsla som försvinner snabbt, lindrig 

uttorkning och fjällning av huden, klåda.  

  

Sällsynta biverkningar (påverkar färre än 1 av 1000 patienter men flera än 1 av 10 000 patienter): 

Rodnad av huden, kontakteksem efter applicering av krämen.  

  

Mycket sällsynta biverkningar (påverkar färre än 1 av 10 000 patienter):  

Akuta överkänslighetsreaktioner, som kan orsaka t.ex. svullnad av ansiktet och nässelutslag.  

  

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna 

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.  

  

  

5.  HUR ACICLOVIR SANDOZ KRÄM SKA FÖRVARAS  

  

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.  

Inga särskilda förvaringsanvisningar.  

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i 

angiven månad.  

  

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör 

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.  
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6.  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR  

  

Innehållsdeklaration  

- Den aktiva substansen är aciklovir. Ett gram kräm innehåller 50 mg aciklovir.  

- Övriga innehållsämnen är propylenglykol, vitt mjukt paraffin, paraffinvätska, glycerolformal, 

glycerylmonostearat 40-50, stearinsyra, trietanolamin och renat vatten.  

  

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 

Aciclovir Sandoz kräm är en vit eller gulaktig kräm.  

Krämen är förpackad i en aluminiumtub på 2 g.  

  

Innehavare av godkännande för försäljning  

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark.  

  

Tillverkare  

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark  

  

Denna bipacksedel godkändes senast   

04.04.2012  

  

    

  

  


