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Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls177513/2011 a sp. zn. sukls177515/2011

Příbalová informace-Rp

„INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!“

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

VÝROBCE
Teva Operations Poland Sp. z o.o., Kraków, Polsko

SLOŽENÍ
HERPESIN  200
Léčivá látka: Aciclovirum (aciklovir) 200 mg v 1 tabletě.
Pomocné látky:  Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokystalická celulosa, želatina, natrium-lauryl-
sulfát, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát; glycerol; hlinitý lak erythrosinu (E 127); hlinitý lak 
indigokarmínu (E 132).

HERPESIN 400
Léčivá látka: Aciclovirum (aciklovir) 400 mg v 1 tabletě.
Pomocné látky: Kukuřičný škrob, mikrokystalická celulosa, želatina, natrium-laury-lsulfát, sodná sůl 
kroskarmelosy, magnesium-stearát; glycerol; hlinitý lak erythrosinu (E 127); hlinitý lak indigokarmínu (E 
132).

INDIKAČNÍ SKUPINA
Antivirotikum.

CHARAKTERISTIKA
Léčivou látkou přípravku HERPESIN  je aciclovirum (9-/2-hydroxyethoxymethyl/guanin). Aciklovir je látka s 
výrazným virostatickým účinkem zejména proti virům Herpes simplex (I a II) a Varicella zoster (výrazně brání 
množení těchto virů v lidském organizmu).
Po průniku do virem infikované buňky je aciklovir postupně fosforylován až na aciklovirtrifosfát, který je 
vlastní účinnou látkou.

INDIKACE
Léčba kožních a slizničních forem infekcí vyvolaných virem Herpes simplex I a II, potlačování nebo prevence 
opakovaných infekcí u pacientů s normálním stavem imunity, prevence infekcí virem Herpes simplex u 
pacientů se změnou imunitní odpovědi, léčba infekcí virem Varicella zoster, léčba pacientů s výrazným 
snížením imunitní reakce, zvláště s pokročilým AIDS onemocněním nebo u pacientů po transplantaci kostní 
dřeně.
Přípravek je určen pro použití u dospělých i u dětí. 

KONTRAINDIKACE
Přípravek HERPESIN 200, HERPESIN 400  nesmí užívat  nemocní přecitlivělí na aciklovir.

HERPESIN 200
HERPESIN 400
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tablety
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Pro užívání přípravku HERPESIN 200, HERPESIN 400 těhotnými a kojícími  ženami musí být zvlášť závažné 
důvody, o kterých rozhodne lékař.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Přípravek HERPESIN 200, HERPESIN 400 je obvykle dobře snášen, ale mohou se ojediněle vyskytnout tyto 
nežádoucí účinky: Gastrointestinální potíže (nechutenství, zvracení, průjmy, bolesti břicha), mírné a přechodné 
poruchy jaterních a ledvinných funkcí, snížení počtu bílých krvinek a nedostatek krevních destiček, bolesti 
hlavy, mírné a přechodné neurologické reakce (třes, záchvaty křečí, neklid) zmatenost, ospalost a únava. U 
některých pacientů se může po dobu léčby objevit kožní vyrážka.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku 
poraďte s lékařem.

INTERAKCE
Účinky přípravku HERPESIN 200, HERPESIN 400 a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat. Váš lékař by měl být   informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete 
užívat, a  to   na lékařský předpis  i bez něj. Než začnete současně s přípravkem HERPESIN 200, 
HERPESIN 400 užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Probenecid a Amfotericin B prodlužují účinnost přípravku HERPESIN.

DÁVKOVÁNÍ
Způsob dávkování
Léčbu je nutno zahájit  co nejdříve po výskytu prvních příznaků onemocnění. Přesné dávkování vždy určí lékař.
Při předepsané dávce 200mg přípravku se užívá 1 tableta HERPESIN 200, při dávkování 400 mg se užívá 
1 tableta HERPESIN 400 nebo 2 tablety HERPESIN 200, při dávkování 800 mg se užívají 2 tablety HERPESIN 
400 nebo 4 tablety HERPESIN 200.

Léčba infekcí Herpes simplex u dospělých.
U infekcí virem Herpes simplex se podává 200 mg přípravku HERPESIN pětkrát denně ve čtyřhodinových 
intervalech s vynecháním jedné noční dávky. Přípravek se užívá po dobu pěti dnů, u těžce probíhající infekce 
může být léčba prodloužena. U pacientů s výraznou změnou imunitní reakce (např. po transplantaci kostní 
dřeně) nebo u pacientů s poruchou střevního vstřebávání může být dávka zdvojnásobena na 400 mg pětkrát 
denně a nebo může být nahrazena nitrožilním podáním.

Prevence infekcí Herpes simplex u dospělých.
Recidivám infekce virem Herpes simplex lze u pacientů s normální imunitní odpovědí zabránit podáním 
200 mg přípravku HERPESIN čtyřikrát denně v šestihodinových intervalech, případně postačí dávka 400 mg 
dvakrát denně ve dvanáctihodinových intervalech. Dávku je možné postupně snížit na 200 mg třikrát denně v 
osmihodinových intervalech. Toto preventivní podávání se přerušuje po 6 až 12 měsících, pozorují se změny 
průběhu onemocnění a zhodnotí se potřeba další léčby.
K prevenci infekce virem Herpes simplex u pacientů se změnami imunitní reakce se podává 200 mg přípravku 
čtyřikrát denně v šestihodinových intervalech. U osob s výrazným snížením imunitní reakce nebo u pacientů s 
poruchou střevního vstřebávání může být dávka zdvojnásobena na 400 mg čtyřikrát denně nebo nahrazena 
nitrožilním podáním. Podává se po dobu trvání infekčního rizika.

Léčba pásového oparu.
Při léčbě pásového oparu se podává 800 mg přípravku HERPESIN pětkrát denně ve čtyřhodinových intervalech 
s vynecháním jedné noční dávky po dobu sedmi dní. Léčení je nezbytné zahájit před vytvořením krust.

Dávkování u dětí.
Dětem starším než 2 roky se při léčbě a prevenci herpetických infekcí podávají stejné dávky jako dospělým. 
Přípravek je možno podávat už od novorozeneckého věku ve vhodné formě - rozmělněný v nápoji nebo potravě. 
Do věku 24 měsíců se podává podle určení lékaře 25-50% dávky pro dospělé.

Dávkování u pacientů s nedostatečnou funkcí ledvin.
U pacientů s infekcí Herpes simplex s vážným poškozením funkce ledvin se obvykle upravuje dávka na 200 mg 
dvakrát denně ve dvanáctihodinových intervalech.
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Při léčbě pásového oparu u pacientů s výrazným snížením imunitní reakce a s vážným poškozením ledvin je 
obvykle doporučována dávka až 800 mg dvakrát denně ve dvanáctihodinových intervalech. Při mírnějším 
stupni poškození ledvin je vhodná dávka 800 mg třikrát denně v osmihodinových intervalech.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Přípravek HERPESIN 200, HERPESIN 400  jsou  tablety k perorálnímu podání.
Tablety užívejte s jídlem a zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny (platí zvláště pro starší pacienty).

UPOZORNĚNÍ
U pacientů s nedostatečnou funkcí ledvin je nutno věnovat zvláštní pozornost dávkování (viz výše). Zvláště  
starší pacienti by měli tablety HERPESIN 200, HERPESIN 400  zapíjet dostatečným množstvím tekutiny.
Těhotné a kojící  ženy mohou užívat aciklovir jen tehdy, kdy potenciální prospěch převáží možnost rizika. 
Zejména nesmí být překročeny maximální i jednotlivé denní dávky. 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

UCHOVÁVÁNÍ
Přípravek HERPESIN 200, HERPESIN 400 uchovávejte při  teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu. 

VAROVÁNÍ
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalech.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

BALENÍ
Standardním balením přípravku HERPESIN 200, HERPESIN 400  je 25 tablet.
Alternativním balením přípravku HERPESIN 400 je 50 tablet.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE
15.9.2011




