
Aciclovir Sandoz 
200 mg, 400 mg, 800 mg Tabletter 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta 
läkemedel. 
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. 
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. 
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även 
om de uppvisar symtom som liknar dina. 
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker någrabiverkningar som inte nämns 
i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 
I denna bipacksedel finner du information om: 
1. Vad är Aciclovir Sandoz  och vad används det för?  
2. Innan du använder Aciclovir Sandoz  
3. Hur du använder Aciclovir Sandoz  
4. Eventuella biverkningar  
5. Förvaring av Aciclovir Sandoz  

Vad innehåller Aciclovir Sandoz ? 
- Den aktiva substansen är aciklovir 200 mg, 400 mg respektive 800 mg 
- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (35 mg, 70 mg resp.140 mg), 
mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, kopovidon och magnesiumstearat. 

Innehavare av godkännande för försäljning 
Sandoz A/S 
Edvard Thomsens Vej 14 
2300 Köpenhamn S 
Danmark 

Tillverkare 
Salutas GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-391 79 Barleben 
 
 
och 
 
 
Hexal A/S, Kanalholmen 8-18, DK-2650 Hvidovre 

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

Läkemedlets utseende: 
200 mg tablett: Vit, rund tablett med brytskåra på den ena siden. 
400 mg tablett: Vit, bikonvex, avlång tablett med brytskåra på båda sidorna. 
800 mg tablett: Vit, bikonvex, avlång tablett med brytskåra på båda sidorna 

Läkemedelsgrupp 
Aciclovir Sandoz hämmar förökningen av herpesvirus. 



Vad används Aciclovir Sandoz  för? 
Aciclovir Sandoz hämmar förökningen av herpesvirus. 
 
 
Aciclovir Sandoz används mot svåra infektioner i hud och slemhinnor orsakade 
av herpes-simplexvirus eller som långtidsbehandling för att förebygga utbrott av 
återkommande herpes-simplexinfektioner i könsorganens hud och slemhinnor. 
Aciclovir Sandoz används också för behandling av vattkoppor och för behandling 
av bältros (herpes zoster). 
Aciclovir Sandoz används för att förebygga infektioner orsakade 
av cytomegalovirus (CMV) efter benmärgstransplantation. 
 
 

2. INNAN DU ANVÄNDER ACICLOVIR SANDOZ 

Använd inte Aciclovir Sandoz : 
- om du är allergisk (överkänslig ) mot aciklovir, valaciklovir eller något av övriga 
innehållsämnen i Aciclovir Sandoz. 

Var särskilt försiktig med Aciclovir Sandoz : 
Du bör tala om för din läkare om du har nedsatt njurfunktion. 
 
 
För äldre personer och personer med nedsatt njurfunktion är det viktigt att dricka mycket 
under behandlingen. 

Intag av Aciclovir Sandoz  med mat och dryck: 
Aciclovir Sandoz kan intas med mat och dryck. 

Graviditet 
Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Rådgör därför alltid med läkare 
vid mer än tillfälligt bruk av Aciclovir Sandoz under graviditet. 

Amning 
Aciclovir Sandoz går över i modersmjölk men påverkan på det ammade barnet är 
osannolik. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Aciclovir Sandoz under 
amning. 

Körförmåga och användning av maskiner: 
Ingen känd påverkan. 

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Aciclovir Sandoz 
: 
Aciclovir Sandoz innehåller laktos. 
Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. 

Användning av andra läkemedel: 
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra 
läkemedel, även receptfria sådana. 



Det är speciellt viktigt att din läkare känner till om du samtidigt behandlas med litium 
(mot depression) och teofyllin (mot astma). 
 
 

3. HUR DU ANVÄNDER ACICLOVIR SANDOZ 

Doseringsanvisning 
Ta alltid Aciclovir Sandoz enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller 
apotekspersonal om du är osäker. 
Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig beroende på din 
sjukdom. 

Om du använder mera Aciclovir Sandoz  än du borde: 
Om du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller 
Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning. 

Om du glömt att ta Aciclovir Sandoz : 
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömt att ta en tablett bör 
du ta den glömda tabletten så snart som möjligt. Fortsätt sedan att ta tabletterna enligt 
föreskrift. 

Effekter som kan uppträda när behandling med Aciclovir Sandoz 
 avslutas: 
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR 
Liksom alla läkemedel kan Aciclovir Sandoz orsakabiverkningar men alla användare 
behöver inte få dem. 
 
 
Biverkningar indelas i vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter), mindre 
vanliga (färre än 1 av 100 patienter) och sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter). 
 
 
Vanliga: Hudutslag. 
Mindre vanliga: Lätt påverkan på bildningen av blodkropparnässelutslag, klåda. 
Sällsynta: Yrsel, allergisk överkänslighet, vätskeansamling, känslighet för solbestrålning, 
andnöd, inflammation i levern, gulsot. Dåsighet, förvirring, hallucinationer och kramper, 
framför allt hos patienter med nedsatt njurfunktion. 
 
 
Övriga biverkningar som rapporterats är illamående, kräkning, diarré, buksmärtor och 
lätt njurpåverkan samt huvudvärk, trötthet och håravfall, dock utan att något samband 
med behandlingen har kunnat fastställas. 
 
 
Om några biverkningar blir värre eller om du märker någrabiverkningar som inte nämns i 
denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 

5. FÖRVARING AV ACICLOVIR SANDOZ 



Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 
Används före utgångsdatum som anges på kartongen. 
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. 
 
 
Denna bipacksedel godkändes senast den 2010-12-09 
 


