
Pakendi infoleht  
Enne ravimi tarvitamist lugege infoleht hoolikalt läbi. Lisaküsimustega pöörduge oma arsti või 
apteekri poole.  
 
 
VIROLEX® 
Kreem 
Atsükloviir 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus 
1 g kreemi sisaldab toimeainena 50 mg atsükloviiri. 
Abiained: Poloksameer, ketostearüülalkohol, naatriumlaurüülsulfaat, valge pehme parafiin, vedel 
parafiin, propüleenglükool, puhastatud vesi. 
 
Omadused ja toime  
Atsükloviir on paikse ja süsteemse viiruste kasvu pidurdava toimega viirusvastane preparaat. Ta 
toimib 1. ja 2. tüüpi Herpes simplex viiruste (HSV-1 ja HSV-2) ning Varizella zoster viiruse (VZV) 
vastu. 
Atsükloviir pärsib viirusliku DNA sünteesi, mõjutamata seejuures normaalseid rakuprotsesse.  
Atsükloviiri paiksel manustamisel on süsteemne imendumine peaaegu olematu.  
Atsükloviiri farmakokineetika on üle 1-aastastel lastel sarnane toimeaine farmakokineetikale 
täiskasvanutel.  
 
Näidustused  
Herpes simplex infektsioon nahal ja huultel. 
 
Vastunäidustused 
Preparaati ei tohi manustada patsientidele, kellel esineb ülitundlikkus atsükloviiri või ravimi mõne 
teise koostisosa suhtes. 
 
Rasedus ja imetamine  
Kuigi prekliinilised uuringud ei ole tõestanud atsükloviiri loodet kahjustatavate toimete olemasolu, 
ei ole ravimi manustamine raseduse ajal soovitatav. Preparaati võib kasutada juhul, kui loodetav 
kasu emale ületab võimalikud ohud lootele.  
 
Liiklusohtlikkus  
Preparaat ei halvenda võimekust juhtida autot või töötada masinatega.  
 
Koostoimed  
Teateid koostoimete kohta atsükloviiri paikse manustamise korral ei ole. 
 
Annustamine  
Atsükloviiriga ravimisel on väga oluline, et Te alustate ravimi kasutamist nii kiiresti kui võimalik – 
kohe pärast haiguse esimeste sümptomite ilmnemist. 
Kreemi määritakse kahjustunud piirkonnale 5 korda ööpäevas, 4-tunniste intervallidega. Ravikuur 
kestab 5 päeva, raskemate vormide korral kuni 10 päeva. 
 
Hoiatused 
Limaskestadele manustades võib tekitada ärritust, eriti tuleb vältida kreemi sattumist silma. 
Suu limaskesta infektsiooni esinemisel ning villide sagedasel esinemisel konsulteerige kindlasti 
oma arstiga. 
Sel ajal, kui Teil esinevad aktiivsed haiguskolded (villid), tuleks hoiduda haiguse edasiandmisest. 
Raske immuunpuudulikkusega patsientidel on soovitatav atsükloviiri suukaudne manustamine. 
 
Kõrvaltoimed  



Manustamiskohal võib tekkida kerge põletustunne.  
Harva esineb nahapunetust, naha kerget kuivust, sügelust ning pealisnaha kriimustusi.   
Arst peab patsiente informeerima võimalike kõrvaltoimete kohta ning teavitama, mida nende 
ilmnemisel ette võtta. 
Kui Teil tekivad kõrvaltoimed või Te kahtlustate neid, konsulteerige oma arsti või apteekriga.  
 
Üleannustamine  
Virolex kreemi üleannustamisest teateid ei ole. Isegi juhul, kui kreemi on suurtes kogustes sisse 
võetud, on vähetõenäoline, et tekiks mürgistuse kliiniline pilt. 
 
Säilitamine ja kõlblikkusaeg  
Mitte tarvitada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppemist.  
Säilitada temperatuuril 8°…25°C.  
Hoida lastele kättesaamatus kohas.  
 
Käsimüügiravim. 
 
Pakend  
5 g kreemi alumiiniumtuubis. 
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