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PAKENDI INFOLEHT: TEAVE PATSIENDILE 
 

Aciclovir Agepha 30 mg/g silmasalv 
atsikloviir 

 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.  
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.  
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime 

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
 
 
Infolehe sisukord 

1. Mis ravim on Aciclovir Agepha silmasalv ja milleks seda kasutatakse  
2. Mida on vaja teada enne Aciclovir Agepha silmasalvi kasutamist 
3. Kuidas Aciclovir Agepha silmasalvi kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed  
5. Kuidas Aciclovir Agepha silmasalvi säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Aciclovir Agepha silmasalv ja milleks seda kasutatakse 
 
Aciclovir Agepha’s sisalduv toimeaine atsikloviir kuulub viirusvastaste ravimite rühma. 
 
Aciclovir Agepha silmasalvi kasutatakse täiskasvanutel herpes simplex viiruse poolt põhjustatud 
silmapõletiku raviks. Selle toimeks on viiruste arengu peatamine või hävitamine silmamuna esiküljel 
(sarvkestal). 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Aciclovir Agepha silmasalvi kasutamist 
 

Ärge kasutage Aciclovir Agepha silmasalvi: 
− kui olete atsikloviiri, valatsikloviiri või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) 

suhtes allergiline; 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud  

Enne Aciclovir Agepha kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga 
- Kasutage Aciclovir Agepha silmasalvi ainult silma peal 
- Pärast manustamist võib teil tekkida kerge nõelamise- ja põletustunne. 
- Võib esineda kiireid ülitundlikkusreaktsioone, sealhulgas angioödeemi, näo turset jne. Selliste          

ülitundlikkusreaktsioonide korral pöörduge kohe arsti poole. 
- Kui teil tekivad allergilised reaktsioonid, nagu silmalau sügelus, silma turse või punetus, 

katkestage ravi Aciclovir Agepha silmasalviga ja konsulteerige arstiga. 
- Palun võtke kohe ühendust oma arstiga, kui mõni sümptom muutub tõsiseks või kordub. 

 
 
Aciclovir Agepha ravi ajal ei tohi kontaktläätsi kanda. 
 
Lapsed ja noorukid 
Sama nagu täiskasvanutel. 
 

Muud ravimid ja Aciclovir Agepha 
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Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada 
mistahes muid ravimimeid. 

 

Lokaalsel silma manustamisel ei ole seni täheldatud märkimisväärseid koostoimeid. 

Siiski ei ole piisavalt teavet Aciclovir Agepha silmasalvi kasutamise ja samaaegselt kortikosteroide 
sisaldavate silmaravimite kasutamise kohta. Arst otsustab, kas see sobib teile. 

 

Rasedus ja imetamine 

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. 
Aciclovir Agepha silmasalvi võib kasutada raseduse või imetamise ajal, kuna ettenähtud annustes 
kasutamisel ei ole oodata kõrvaltoimeid rasedusele, lootele või vastsündinud lapsele. 
 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine 

 
Oma olemuse tõttu võib see ravim põhjustada ajutisi nägemishäireid. Seetõttu tuleb mootorsõidukite 
juhtimisel, kindla toeta kohas töötamisel ja masinatega töötamisel olla eriti ettevaatlik. 
 
 
3. Kuidas Aciclovir Agepha silmasalvi kasutada  

 
Manustamisviis 
 
Okulaarseks kasutamiseks 
 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, 
pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Kui arst ei ole teisiti määranud, on soovitatav annus: 
5 korda päevas (iga 4 tunni tagant) pigistage 1 cm salvi alumise konjunktiivikotti. Soovitatavad 
kellaajad on: 7:00, 11:00, 15:00, 19:00 ja 23:00. 
Tõmmake alumine laug alla ja pigistage salvi riba konjunktiivikotti. Sulgege silmalaud ja roteerige 
oma silmamune nii, et salv jaotuks paremini. 
On oluline, et te manustaksite Aciclovir Agepha’t silma regulaarselt päeva jooksul 4 tunniste 
vahedega, et tagada ravi edukus. Kui sarvkesta põletik on paranenud, jätkake ravi vähemalt 3 päeva. 
 
Kasutamine lastel ja noorukitel 
Sama nagu täiskasvanutel. 
 
 
Kui kasutate Aciclovir Agepha rohkem kui ette nähtud 

Pöörduge oma arsti või apteekri poole, kui olete kasutanud liiga suures koguses Aciclovir Agepha.  
Aciclovir Agepha on mõeldud silmas kasutamiseks, kui olete ravimit alla neelanud, pöörduge oma 
arsti või apteekri poole. 
 

Kui te unustate Aciclovir Agepha silmasalvi manustada 
Kui te unustate Aciclovir Agepha’t kasutada, manustage unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on 
juba peaaegu aeg manustada järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge manustage 
kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. 
 
Kui te lõpetate Aciclovir Agepha silmasalvi kasutamise 
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Ärge lõpetage või muutke Aciclovir Agepha silmasalv kasutamist ilma eelnevalt arstiga 
konsulteerimata. Kui soovite ravi lõpetada, siis rääkige sellest kõigepealt oma arstiga.  
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 

Nagu kõik ravimid, võib ka Aciclovir Agepha põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.  
 
Vahetult pärast silmasalvi manustamist võib tekkida mööduv kerge nõelamis- või põletustunne. Kui 
märkate näo paistetust, angioödeemi jne, lõpetage Aciclovir Agepha kasutamine ja pöörduge kohe 
arsti poole. 
 
Väga harvad (võivad esineda vähem kui 1 inimesel 10,000-st) allergilised reaktsioonid 
 
Kui teil on allergiline reaktsioon või äge ülitundlikkusreaktsioon, lõpetage Aciclovir Agepha 
kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole. 
Nähud võivad olla järgmised: 

• nahalööve, sügelus või nõgestõbi 
• näo, huulte, keele või teiste kehaosade turse 
• õhupuudus, vilistav hingamine või hingamisraskused 
• seletamatu palavik (kõrge temperatuur) ja minestamistunne, eriti püsti tõustes. 

 
Muud kõrvaltoimed on: 
 
Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st): 

põletustunne või ärritus, fotofoobia / valgustundlikkus või tunne, nagu oleks midagi silmas (pindmine 
punktkeratopaatia) 
See ei nõua tavaliselt ravi lõpetamist ja paraneb kohe 
 
Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st): 

mööduv kerge nõelamis- või põletamistunne kohe pärast manustamist 
paistes, vesised silmad (konjunktiviit) 
 

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st): 

paistes, punased, ärritunud, sügelevad silmalaud (blefariit) 
 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
Kõrvaltoimetest teavitamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada 
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5. Kuidas Aciclovir Agepha 30 mg/g silma salvi säilitada 

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 

 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg 
viitab selle kuu viimasele päevale. 
Tarvitada ära 4 nädala jooksul pärast esmast avamist. 
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Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 

Mida Aciclovir Agepha sisaldab: 

Toimeaine on atsükloviir. 1 g salvi sisaldab 30 mg atsikloviiri. Teine abiaine on valge vaseliin. 
 
Kuidas Aciclovir Agepha välja näeb ja pakendi sisu: 

Ühes karbis on 4,5 g valget kuni valkjas-halli silmasalvi sisaldav alumiiniumtuub polüetüleenist korgi 
ja polüetüleenist otsikuga. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
AGEPHA Pharma s.r.o 
Diaľničná cesta 5 
Senec 
903 01 
Slovakkia 
 
 
Infolehte on viimati uuendatud aprillis 2019. 


