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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Aciclovir Teva 30 mg/g, oogzalf
aciclovir

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Aciclovir Teva 30 mg/g en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS ACICLOVIR TEVA 30 MG/G EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Aciclovir remt de groei van het Herpes simplex- en van Varicella zoster virussen.
Aciclovir Teva 30 mg/g is bestemd voor de behandeling van hoornvliesontsteking veroorzaakt door het
Herpes simplex-virus.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE
ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek
6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Tijdens het gebruik moet u het dragen van contactlenzen vermijden.
- Aciclovir Teva 30 mg/g, oogzalf is uitsluitend bestemd voor toediening in het oog.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
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Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Aciclovir Teva 30 mg/g nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel
dat dan uw arts of apotheker.
Aciclovir Teva 30 mg/g kan soms met bepaalde geneesmiddelen wisselwerkingen vertonen (dit
betekent dat ze elkaars (bij)werking(en) kunnen beïnvloeden). Bij plaatselijke toediening van dit product
zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.
Zwangerschap en borstvoeding
Tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.
Aciclovir Teva 30 mg/g moet alleen worden gebruikt als het gebruik meer voordelen heeft ten opzichte
van de mogelijke risico’s.
De gegevens die tot nu toe bekend zijn uit post-marketing gegevens tonen aan dat bij het gebruik van
dit middel bij zwangere vrouwen geen toename te zien is in aangeboren afwijkingen.
De hoeveelheid aciclovir die een zuigeling zou ontvangen via de moedermelk is te verwaarlozen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Na het aanbrengen van de oogzalf kan door wazig zien uw gezichtsvermogen tijdelijk zijn verminderd.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Dosering
Uw arts zal een persoonlijke, aan uw klachten aangepaste, dosering voorschrijven.
Aciclovir Teva 30 mg/g dient vijf maal per dag met tussenpozen van ongeveer 4 uur te worden
aangebracht in de onderste oogzak.
De behandeling dient tenminste tot 3 dagen, nadat uw arts u volledig genezen heeft verklaard te
worden voortgezet.
Wijze van gebruik
1 cm van de zalf in de onderste oogzak aanbrengen.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Bij een (vermoede) overdosering dient u direct een arts te waarschuwen.
Kenmerkende verschijnselen van een overdosering met aciclovir zijn niet bekend.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Indien u vergeten bent de zalf in het oog aan te brengen, moet u dit alsnog doen.
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Als de tijd die er verstreken is tussen de vergeten dosering echter langer is dat de tijd tot de volgende
dosering, dan kunt u beter wachten tot de volgende dosering. Op dat moment moet u dan de zalf weer
gewoon aanbrengen en de behandeling volgens voorschrift van uw arts voortzetten.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
De volgende bijwerkingen kunnen onder andere optreden:
overgevoeligheidsreactie waaronder angio-oedeem en urticaria.
een tijdelijk, licht stekend gevoel in het oog direct na toediening
plaatselijke irritaties en ontstekingsreacties
oppervlakkige beschadiging van het hoornvlies.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via
het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt
u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25C, in de oorspronkelijke verpakking.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Na openen is de tube nog slechts 1 maand houdbaar.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
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Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is 30 mg aciclovir per gram oogzalf
- De andere stof (hulpstof) in dit middel is witte vaseline.
De zalf is steriel en bevat geen conserveermiddelen.
Hoe ziet Aciclovir Teva 30 mg/g eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Witte tot grijs-witte zachte oogzalf.
Aciclovir Teva 30 mg/g is verpakt in tubes à 4,5 g zalf.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Nederland BV
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland
Fabrikant
Teva Nederland BV
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland
In het register ingeschreven onder
RVG 22447
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2017.
0217.4v.HW
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl)
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