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  2005 בפברואר י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו"פורמט עלון זה נקבע ע
  

  1986 -ו "התשמ) תכשירים(עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
  

  קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה
  

  תרופה זו חייבת במרשם רופא
  

   גרם10זובירקס :   שם התכשיר וצורתו .1
  
  

                                               Acyclovir 5% w/w:ריכוזם/וכמותם) ים(פעילה) ים(החומר: הרכב .2
  

  :                                      )ים(הפעילהלא ) ים(החומר                   
                                                                                                       Propylene Glycol 

White soft Paraffin 
Cetostearyl Alcohol 
Liquid  Paraffin 
Poloxamer 407 
Sodium Lauryl  Sulphate 
Purified Water 

  
  :פעילות רפואית .3

  
  ).הרפס סימפלקס גניטלי(   תכשיר אנטיוירלי לטיפול מקומי של שלבקת פשוטה 

  
  

  ?מתי אין להשתמש בתכשיר .4
  

  
לפרופילן גליקול או , ואלציקלוביר,  אין להשתמש בתכשיר אם ידועה לך רגישות לאציקלוביר 

  .לכל אחד מהמרכיבים של זובירקס קרם
  
  
  

  :אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ  ברופא לפני התחלת הטיפול .5
  

   או מיניקהמתכננת הריון, בהריוןאם הינך 
  
  

  ?לךאיך תשפיע התרופה על חיי היום יום ש .6
  

  .אין להשתמש בתכשיר למטרה שונה מזו שלשמה הותווה התכשיר
יש להימנע מקיום יחסי מין בזמן הטיפול כל עוד לא , )אברי המין(התכשיר זובירקס קרם נרשם לטיפול בהרפס גניטלי 

  .מכיוון שהרפס גניטלי מועבר בעת מגע מיני, נרפאו הכיבים לחלוטין
  . לרופא לפני התחלת הטיפול בתרופה זו יש לדווח על כך-ת /אם הינך מעשן

  
  

  :אזהרות .7
  

  .אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא
  .עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש

  .יםאי לכך הרחק ממגע עם עיני,  לעינייםאינו מיועדהתכשיר 
  .יש לשטוף היטב ומיד עם מים, במקרה של מגע עם העיניים

  .התכשיר אינו מיועד למריחה בתוך הפה או הנרתיק
  .יש להיוועץ ברופא המטפל –) HIV Infection (איידס חולי: רידה במערכת החיסונית כגוןמטופלים הסובלים מי
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  :תרופתיות-תגובות בין .8

עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע , מרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרתאו אם ג, ת תרופה נוספת/אם הנך נוטל
ת בתכשירים אחרים לשימוש /במיוחד אם הינך משתמש, תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין-סיכונים או אי

  .חיצוני
  

  :תופעות לוואי .9
   

  : אי  כגוןבזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוו, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה
  .צריבה, כאב קל

  
  :תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת

  . פנה לרופא-יובש או קילוף של העור,  עקצוץ,  אדמומיות
הפסק הטיפול ופנה ): נדיר(,יחות בעיקר של העפעפיים והשפתיים ונפבצקת,  גירוי בעור,פריחה: תופעות אלרגיות כגון

  !לרופא מיד
  

או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם , ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש
  .הרופא מיד

  
  

 :תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות .10
 

  !ה/על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד
  .י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו/הרא

  
  

 : מינון מקובל .11
  

  . המריחה תיעשה באמצעות אצבע או מקלון. יש לייבש את האזור ככל שניתן. אין למרוח בתוך הפה
  .אין למרוח ישירות עם השפופרת על הפצע

  
  .  ימים5במשך )  שעות 4 של במרווחים(  פעמים ביום 5, יש למרוח את הקרם על האזור הנגוע

  .מ" ס5x15מ מהקרם מספיק לכיסוי משטח עור שגודלו " ס¼ -כ! שים לב
  . אין לעבור על המנה המומלצת. מינון לפי הוראות הרופא בלבד
 10סופי לא התרחש לאחר  אם ריפוי.  ימים נוספים5ניתן להמשיך את הטיפול עד ,  ימים5אם לא חל שיפור במצבך תוך 

  .לפנות לרופא להפסיק את הטיפול ויש , ימים
  . חשוב מאוד להתחיל בטיפול מוקדם ככל האפשר עם הופעת הזיהום

  .יש להקפיד על היגיינה אישית ולהשתמש עם כפפות בעת מריחת הקרם על האזור הנגוע
  

  :שים לב .12
  

   .תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד! לא לבלוע
  .יש להימנע ממגע עם עיניים

  
  

  ?י לסייע להצלחת הטיפול/ד תוכלכיצ .13
  

  .גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא
  
  

  !מנע הרעלה .14
  

  .או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה/תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של  ילדים ו
  

  .והבא אריזת התרופה איתך, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים, ע ילד מן התרופהאם נטלת מנת יתר או אם בטעות בל
  

  ! ללא ההוראה מפורשת מרופאאל תגרום להקאה
  
  

י משקפיים אם /יש הרכב. ת תרופה/ שהינך נוטלבכל פעם יש לבדוק התווית והמנה !אין ליטול תרופות בחושך .15
  .ה להם/הינך זקוק
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  :אחסנה .16
  

  לא במקררבמקום קריר ויבש  
  .תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, אחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה

  .עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, בכל מקרה של ספק! נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר
  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה

  
  

  46-50-23031:   רישום התרופה' מס
  

  .אנגליה:  כתובת          . אופריישנסלקאםווגלקסו :  יצרן
  
  

  . תקוה- פתח,25בזל : כתובת  מ                      " בע)ישראל( קליין'סמיתגלקסו : בעל הרישום
  


