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  2007יוני  בי 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

  
 זובירקס   :שם התכשיר וצורתו .1

  קרם 
  שפורפרת או משאבה

  
  :וזםריכ/החומרים הפעילים וכמותם: הרכב .2

    
Acyclovir 5% w/w 

  :חומרים בלתי פעילים
  

Dimethicone, Propylene Glycol, Poloxamer 407, Cetostearyl Alcohol, Sodium Lauryl Sulphate, 
White Soft Paraffin, Liquid Paraffin, Purified Water                                             

  
  

  :פעילות רפואית .3
  

  לביאליס/ יראלי כנגד הוירוס הרפס סימפלקס אנטיו
  
  

  :התרופה מיועדת ל .4
  

  .לביאליס/הרפס סימפלקסי " הנגרמים עהתרופה מיועדת לטיפול בפצעי קור
  
  

  ?מתי אין להשתמש בתכשיר .5
  

    פרופילן גליקול או , ואלציקלוביר,  אין להשתמש בתכשיר אם ידועה לך רגישות לאציקלוביר
  . זובירקס קרםלכל אחד מהמרכיבים של

  אין להשתמש בתכשיר באזור העיניים או אברי המין 
  מערכת החיסונית ה  בפעילותת מירידה/אין להשתמש בתכשיר אם הנך סובל

  
  

  :אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ  ברופא לפני התחלת הטיפול .6
  

   מיניקה אומתכננת הריון, הינך בהריוןאם 
  
  

 :אזהרות .7
  

  .ו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופאאין להשתמש בתרופה ז
  .התרופה עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש

  .אי לכך הרחק ממגע עם עיניים,  לעינייםאינו מיועדהתכשיר 
  .יש לשטוף היטב ומיד עם מים, במקרה של מגע עם עיניים

  .מיועד למריחה בתוך הפההתכשיר אינו 
   חלה החמרה  חוזר ונשנה בצורה חמורה או אם הרפס סימפלקס הינך סובל מיש להתייעץ עם הרופא אם

  . הקיימתבמחלה
  
  

  :תרופתיות-תגובות בין .8

עליך לדווח לרופא המטפל כדי , או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, ת תרופה נוספת/אם הנך נוטל
ת בתכשירים אחרים /במיוחד אם הינך משתמש, תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין- אילמנוע סיכונים או
  .לשימוש חיצוני
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  :תופעות לוואי .9
   

  : בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי  כגון, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה
  . זו חולפת תוך זמן קצר תופעה.כאב קל או  צריבה לאחר המריחה

   .יובש או קילוף של העור,  עקצוץ,  ותאדמומי
  

  :תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת
  

הפסק : נדיר, בעור או חבורה פריחה, במיוחד של השפתיים פנים או עפעפיים ,התנפחות: תגובה אלרגית
  !הטיפול ופנה לרופא מיד

  
 חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך או אם,  בעלון זהצוינוה תופעות לוואי שלא /בכל מקרה שבו הינך מרגיש

  .להתייעץ עם 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/ראה

  
  

  : מינון מקובל .11
  

גירוי ועקצוץ באזור : מקדימים כגון סימניםהחשוב מאוד להתחיל בטיפול מוקדם ככל האפשר עם הופעת 
  .השפתיים

  . לפני ולאחר מריחת הקרםםהידיייש לשטוף את 
 ) שעות4במרווחים של ( פעמים ביום 5, שפה באזוראזור הנגוע ה לכיסוי כל המספיקהקרם  כמות יש למרוח 

  .  ימים5במשך 
   . ולהמשיך את הטיפול הבא בשעה היעודה מיד כשנזכרתמרוח תרופה זו בזמן קצוב יש למרוחאם שכחת ל

  אין לעבור על המנה המומלצת
אם ריפוי מלא לא התרחש .  ימים נוספים5ניתן להמשיך את הטיפול עוד  , ימים5אם לא חל שיפור במצבך תוך 

  .רופאה התייעץ עם ימים או חלה החמרה 10לאחר 
  
  

  :שים לב .12
  

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

בזמן הופעת פצע ההרפס עליך להימנע , או העברת הזיהום לחלקים אחרים בגוף, על מנת למנוע הדבקת אחרים
לרחוץ ) אוראליים יחסי מיןכגון  נשיקות וקיום (להימנע מכל מגע פיזי , משימוש משותף במגבת או כלי אוכל

  .היטב את הידיים לפני ואחרי נגיעה בפצע
  
  

  !מנע הרעלה .13
  

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

  
והבא אריזת התרופה , וליםפנה מיד לחדר מיון של בית ח, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה

  .איתך
  

  ! ללא ההוראה מפורשת מרופאאל תגרום להקאה
  
  

      . ת תרופה/ שהינך נוטלבכל פעם יש לבדוק התווית והמנה !אין ליטול תרופות בחושך .14
  .ה להם/י משקפיים אם הינך זקוק/      הרכב

  
  

  :אחסנה .15
  

  במקום קריר ויבש לא במקרר
  .תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, מלציםאחסנה המו/גם לפי תנאי האריזה
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  .עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, בכל מקרה של ספק! נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר
  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה

  
  

  126-38-30532:   רישום התרופה' מס
  
  

  .נגליהא:  כתובת              Glaxo Operations Limited: יצרן
             

  
  49002 קוהית-פתח, 25 בזל :  כתובת  מ             " בע)ישראל( סמיתקלייןגלקסו:  בעל הרישום


