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Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls110693/2010

Příbalová informace - Rp

”INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!”

HERPESIN 250 
(Aciclovirum)

Prášek pro přípravu infuzního roztoku 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

VÝROBCE
MEDICPRODUCT a.s., Lipany, Slovenská republika

SLOŽENÍ
Aciclovirum (aciklovir) 250 mg ve formě aciclovirum natricum 274,4 mg 
Hydroxid sodný

FARMAKOTERAPEUTICKÁ  SKUPINA
Antivirotika, acyklovir 

CHARAKTERISTIKA
Léčivou  látkou přípravku HERPESIN 250 je aciclovirum (aciklovir);  9-/2-
hydroxyethoxymethyl/guanin.
Aciklovir je látka s výrazným virostatickým účinkem zejména proti virům Herpes 
simplex (I a II) a Varicella zoster.
Po průniku do virem infikované buňky je aciklovir postupně fosforylován až na 
aciklovirtrifosfát, který je vlastní léčivou  látkou. První krok tohoto procesu je 
katalyzován virus specifickou thymidinkinázou. Aciklovirtrifosfát působí jako inhibitor 
a falešný substrát pro virus specifickou DNA polymerázu a tím brání syntéze virové 
DNA, aniž by byly významně ovlivněny normální buněčné pochody.

FARMAKOKINETICKÉ ÚDAJE
Aciklovir je pouze částečně absorbován ve střevě. Jeho afinita k bílkovinám plazmy
není klinicky významná (8 až 22 %), interakce zahrnující změny vazebných míst 



2/4

nejsou známy. Aciklovir je minimálně metabolizován oxidací hydroxylu na alifatickém 
místě řetězce. Po podání je vylučován ledvinami glomerulární filtrací i tubulární 
sekrecí. Jediným významným metabolitem acikloviru je 9-
karboxymethoxymethylguanin, který tvoří 5 až 15% renální clearance. Hladiny 
acikloviru v cerebrospinálním moku činí přibližně 50 % plazmatických hladin. Jeho 
renální clearance je 75 až 85% celkové plazmatické clearance. Biologický poločas 
acikloviru  je 2 až 3 hodiny při normální renální funkci. V případě ledvinové 
nedostatečnosti se poločas může prodloužit až sedmkrát a distribuční konstanta 
klesá na 20 %, v případě anurie celková clearance klesá až na 10 %.

INDIKACE
Léčba těžkých kožních a slizničních forem  infekcí vyvolaných virem Herpes simplex 
typu I a II, léčba encephalitidy (zánět mozku) vyvolané virem Herpes simplex a 
těžkých infekcí vyvolaných virem Varicella zoster, především generalizovaných nebo 
u pacientů s vrozenou či sekundárně získanou poruchou imunity. 

KONTRAINDIKACE
HERPESIN 250 je kontraindikován u nemocných přecitlivělých na aciklovir. U 
těhotných a kojících  žen je možné podávat aciklovir jen v nejnutnějších případech.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Po podávání acikloviru se mohou ojediněle vyskytnout tyto nežádoucí účinky:
v ojedinělých případech může dojít ke zvýšení plazmatických hladin močoviny a 
kreatininu, zejména jako následek  ucpání ledvinných kanálků krystaly acikloviru, 
vypadávajících z roztoku při vysoké koncentraci v tubulární tekutině v důsledku 
extrémní hladiny léčiva v krvi nebo při nedostatečném zavodnění  pacienta. Tomu 
lze předejít podáváním přípravku v pomalé infuzi, nikoli jako bolus. Je třeba taktéž 
dbát na dostatečný přísun tekutin. Poruchy ledvinových funkcí během i.v. léčby 
aciklovirem se rychle upraví zavodněním  pacienta nebo snížením dávek léku, event. 
jeho vysazením. Z dalších ojedinělých nežádoucích účinků se mohou objevit 
přechodně neurologické potíže (třes, zmatenost), zřídka je pozorováno nechutenství, 
zvracení, ospalost, záchvaty křečí, neklid, horečka, zvýšená aktivita jaterních 
enzymů, útlum funkce kostní dřeně a vyrážka .

INTERAKCE
Při celkovém podání acykloviru prodlužuje amphotericin B a probenecid jeho 
biologický poločas a zvětšuje plochu pod křivkou plazmatické koncentrace (AUC). 
Léky ovlivňující funkci ledvin by mohly potenciálně ovlivnit farmakokinetiku 
acikloviru. Interferon a intratekálně aplikovaný methotrexat zhoršuje neurotoxicitu.

DÁVKOVÁNÍ
Pacientům  s infekcí Herpes simplex typu I a II s normální nebo sníženou 
imunologickou odpovědí  a pacientům s pásovým oparem s normální imunologickou 
odpovědí  se HERPESIN 250 obvykle aplikuje v dávce 5 mg/kg každých 8 hodin. 
Léčba se provádí po dobu 5 – 7 dní u dospělých pacientů s normální funkcí ledvin.  
U dětí mladších 12-ti let je dosaženo přesné dávky podáním 250 mg/m2 každých 8 
hodin po dobu 7 dní. 
Pacientům s infekcí Varicella zoster se sníženou imunologickou odpovědí  se 
HERPESIN 250 aplikuje obvykle v dávce 10 mg/kg každých 8 hodin po dobu 7  dní u 
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dospělých pacientů s normální funkcí ledvin.  U dětí mladších 12-ti let je dosaženo 
přesné dávky podáním 500 mg/m2 každých 8 hodin po dobu 7 dní. Maximální dávka 
500 mg/m2 každých 8 hodin by neměla být u žádného pacienta překročena.
Pacientům s encephalitidou vyvolanou virem Herpes simplex se podává 10 mg/kg 
každých 8 hodin po dobu 10  dní. Dětem mezi 6 měsíci až 12 roky věku se podává 
500 mg/m2 každých 8 hodin po dobu 10 dní.

Dávkování u pacientů s nedostatečnou funkcí ledvin
U pacientů s nedostatečnou funkcí ledvin je třeba podávat HERPESIN 250 s 
opatrností. Doporučovány jsou následující úpravy dávkování:

Clearance kreatininu Dávkování
25 - 50 ml/min Výše doporučenou dávku podávat ve 

dvanáctihodinovém intervalu.
10 - 25 ml/min Výše doporučenou dávku podávat 

každých 24 hodin.
0 (anurie) - 10 ml/min Výše doporučenou dávku třeba rozdělit 

na polovinu a podávat každých 24 hodin 
po dialýze.

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ
Přípravek HERPESIN 250 se podává intravenózně, formou pomalé infuze.
Léčba přípravkem HERPESIN 250 musí být zahájena co nejdříve od  prvních 
příznaků  onemocnění, do 3  dnů, neboť pozdější nasazení léku nezkrátí průběh 
hojení.
Obsah lahvičky přípravku HERPESIN 250 je nutno před použitím nejprve rozpustit v 
10 ml vody pro injekce nebo fyziologického roztoku chloridu sodného, čímž vznikne 
roztok obsahující v 1 ml 25 mg acikloviru.
Obsah lahvičky se pak dále zředí minimálně 50 ml fyziologického roztoku chloridu 
sodného nebo Hartmannova roztoku, tj. na koncentraci maximálně 0,5 %.
Roztoky se nesmí zmrazovat.

UPOZORNĚNÍ
Dávkování přípravku HERPESIN 250 musí být u pacientů s nedostatečnou funkcí 
ledvin zvlášť upraveno, aby se vyloučilo hromadění acikloviru v krvi (viz výše).
Po rozpuštění a naředění přípravku do infuze podle návodu má roztok přibližně pH 
10 a smí být aplikován pouze výše uvedeným způsobem.
Těhotenství a kojení
Podle mezinárodně přijatých standardních testů nevyvolá celkově  podaný aciklovir 
embryotoxické nebo teratogenní změny u králíků, potkanů nebo myší. Podle  
nestandardních testů byly u potkanů  pozorovány abnormality plodu, ale pouze v 
těch případech, kdy byly matkám podány vysoké subkutánní dávky, které měly 
toxický účinek. Klinická významnost těchto nálezů je nejistá.
Při sledování celkové toxicity u potkanů  byly popsány převážně reverzibilní 
nežádoucí účinky na spermatogenezi, ale pouze v dávkách, které při celkovém 
podání vysoce překročily terapeutické dávky. Dvougenerační studie u myší 
neodhalila žádný nežádoucí účinek perorálně podávaného acikloviru na fertilitu.
Na základě omezených klinických dat byl po celkovém podání acikloviru zjištěn jeho 
přestup do mateřského mléka. Proto by HERPESIN 250 měl být těhotným a kojícím 
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ženám podáván uváženě a jen tehdy, kdy potenciální prospěch převáží možnost 
rizika. Zejména nesmí být překročeny maximální i jednotlivé denní dávky.
Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů
Způsobilost k řízení motorových vozidel není snížena ani po celkovém podání 
acikloviru.
Předávkování
Nežádoucí účinky se nevyskytly ani po jednotlivé dávce 80 mg/kg podané náhodně 
intravenózně. Aciklovir je dialyzovatelný.

UCHOVÁVÁNÍ
Přípravek HERPESIN 250 je třeba uchovávat  při teplotě do 250C.
Fyzikální a chemická stabilita po naředění byla doložena na dobu 24 hodin při 
teplotě 25°C.
Z mikrobiologického hlediska je však třeba přípravek spotřebovat ihned po naředění.

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

BALENÍ
10 lahviček přípravku HERPESIN 250

DATUM REVIZE TEXTU
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