
עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
)תכשירים( התשמ"ו 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד
אציקלו-וי 200 מ"ג טבליות
אציקלו-וי 400 מ"ג טבליות

אציקלו-וי 200 - כל טבליה מכילה 200 מ"ג 
.)acyclovir 200 mg( אציקלוביר

אציקלו-וי 400 - כל טבליה מכילה 400 מ"ג 
.)acyclovir 400 mg( אציקלוביר

רשימת הרכיבים הנוספים מפורטת בסעיף 6 
וסעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של 

התרופה".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש 

בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על 
התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל 

הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה 

לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה 
לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?
אציקלו-וי מכילה תרופה הנקראת אציקלוביר. 

היא פועלת על ידי קטילה או עצירת הגדילה של 
נגיפים.

אציקלו-וי יכולה לשמש ל:
טיפול באבעבועות רוח ובשלבקת חוגרת.	 
טיפול בפצעי קור, בהרפס של איברי המין 	 

ובזיהומים אחרים של הרפס סימפלקס.
מניעת חזרה של זיהומי הרפס סימפלקס 	 

בחולים עם מערכת חיסונית תקינה.
מניעת זיהומי הרפס סימפלקס באנשים 	 

שהמערכת החיסונית שלהם מתפקדת פחות 
טוב, כלומר הגוף שלהם פחות מסוגל להילחם 

בזיהומים.
קבוצה תרפויטית: אנטי ויראליים.

2. לפני שימוש בתרופה
 אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש )אלרגי( לאציקלוביר או 	 
לואלאציקלוביר או לכל אחד מהרכיבים 

הנוספים אשר מכילה התרופה )מפורטים 
בסעיף 6(.

אל תיקח אציקלו-וי אם זה חל עליך. אם אינך 
בטוח, פנה לרוקח או לרופא שלך לפני נטילת 

אציקלו-וי.
 אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול באציקלו-וי, ספר לרופא אם:
יש לך בעיות כליה.	 
אתה מעל גיל 65 שנים.	 

אם אינך בטוח אם אלה חלים עליך, דבר עם 
הרוקח או הרופא שלך לפני נטילת אציקלו-וי.

חשוב שתשתה הרבה מים בזמן נטילת אציקלו-וי.
 אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:
אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, 

תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם 
ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. 

במיוחד אם אתה לוקח:
פרובנציד, משמשת לטיפול בשיגדון.	 
סימטידין, משמשת לטיפול בכיבי קיבה.	 
מיקופנולאט מופטיל, משמשת למנוע מגופך 	 

לדחות איברים מושתלים.
 הריון, הנקה ופוריות:

אם הנך בהריון או מניקה, חושבת שאת בהריון 
או מתכננת להרות, יש להיוועץ ברופא לפני 

השימוש בתרופה.
 נהיגה ושימוש במכונות:

תופעות לוואי מסוימות כמו תחושת נמנום או 
ישנוניות עלולות לפגוע ביכולת שלך להתרכז 

ולהגיב. עליך לוודא שאינך מושפע מתופעות אלה 
לפני שאתה נוהג, מפעיל מכונות ובכל פעילות 

המחייבת ערנות.
 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של 

התרופה:
התרופה מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בטבליה 

ועל כן נחשבת נטולת נתרן.
אציקלו-וי 200 מכילה לקטוז. אם נאמר לך על 

ידי הרופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, 
פנה לרופא שלך לפני נטילת תכשיר רפואי זה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?
יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות 
הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם 

אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. 

המנה שאתה צריך לקחת תהיה תלויה בסיבה 
שלשמה אציקלו-וי ניתנת לך. הרופא שלך ישוחח 

איתך על זה.
יתכן שהרופא שלך יתאים עבורך את מינון 

האציקלו-וי אם:
היא מיועדת לילד.	 
אתה מעל גיל 65 שנים.	 
יש לך בעיות כליה.	 

דבר עם הרופא שלך לפני נטילת אציקלו-וי אם 
אחד מאלה חל עליך.

אין לעבור על המנה המומלצת.
צורת הנטילה

יש לקחת תרופה זו דרך הפה.	 
בלע את התרופה בשלמותה עם מעט מים.	 
יש להתחיל לקחת אציקלו-וי בהקדם האפשרי.	 

כתישה/חצייה/לעיסה:
אין ללעוס. הטבליה מיועדת לבליעה.	 
אסור לחצות על מנת ליטול מנה מופחתת כיוון 	 

שהמינון אינו שווה בכל חצי טבליה. במידת 
הצורך, ניתן לחצות או לכתוש את הטבליה על 
מנת להקל על הבליעה ויש לבלוע מיד את כל 

החלקים עם מים.
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אציקלו-וי אינה מזיקה בדרך כלל, אלא אם 
לקחת יותר מדי במשך מספר ימים.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן 
התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית 

חולים והבא את אריזת התרופה איתך.
אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, יש 
ליטול ברגע שאתה נזכר. אולם, אם נזכרת 

קרוב למועד לקיחת המנה הבאה, דלג על המנה 
שהוחמצה.

אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה 
שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
אין לקחת תרופות בחושך! בדוק התווית 

והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב 
משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש 
בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:
כמו בכל תרופה, השימוש באציקלו-וי עלול 

לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל 
תיבהל למקרא תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול 

מאף אחת מהן.
תגובות אלרגיות )עשויות להופיע בעד 1 מכל 

1,000 אנשים(
אם יש לך תגובה אלרגית, הפסק לקחת אציקלו-

וי ופנה מיד לרופא. הסימנים עשויים לכלול:
פריחה, גרד או חרלת )גבשושיות מגרדות( על 	 

העור שלך.
נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או חלקים 	 

אחרים של הגוף שלך.
קוצר נשימה, צפצופים או קשיי נשימה.	 
התמוטטות.	 

תופעות לוואי נוספות
תופעות לוואי שכיחות )common( – תופעות 

שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 100
כאב ראש.	 
תחושת סחרחורת.	 
בחילה או הקאה.	 
שלשול.	 
כאבי בטן.	 

פריחה.	 
תגובה עורית לאחר חשיפה לאור )רגישות 	 

יתר לאור(.
גרד.	 
תחושת עייפות.	 
חום לא מוסבר )טמפרטורה גבוהה( ותחושת 	 

עלפון, במיוחד כאשר נעמדים.
– )uncommon( תופעות לוואי שאינן שכיחות
תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 

1,000
פריחה מגרדת דמוית חרלת.	 
נשירת שיער.	 

תופעות לוואי נדירות )rare( – תופעות 
שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 10,000

השפעות על בדיקות דם ושתן מסוימות.	 
עלייה באנזימים הפועלים בכבד.	 

 – )very rare( תופעות לוואי נדירות מאוד
תופעות שמופיעות בפחות ממשתמש 1 מתוך 

10,000
ירידה בספירת תאי הדם האדומים )אנמיה(.	 
ירידה בספירת תאי הדם הלבנים )לויקופניה(.	 
ירידה במספר הטסיות )תאים העוזרים לדם 	 

להקרש( )טרומבוציטופניה(.
תחושת חולשה.	 
תחושת אי שקט או בלבול.	 
רעידות.	 
הזיות )ראיה או שמיעה של דברים שאינם 	 

קיימים(.
פרכוסים.	 
תחושת נמנום או ישנוניות לא רגילה.	 
חוסר יציבות בעת הליכה וחוסר קואורדינציה.	 
קושי בדיבור.	 
חוסר יכולת לחשוב או לשפוט בבהירות.	 
אובדן הכרה )תרדמת(.	 
שיתוק של חלק או של כל גופך.	 
הפרעות בהתנהגות, בדיבור ובתנועות העין.	 
קשיון בצוואר ורגישות לאור.	 
דלקת בכבד )הפטיטיס(.	 
הצהבה של עורך והחלק הלבן של עיניך 	 

)צהבת(.
בעיות כליה בהן אתה נותן מעט שתן או בכלל 	 

לא.
כאבים בגבך התחתון, באזור הגב שבו 	 

ממוקמת הכליה שלך או מעל אגן הירכים שלך 
)כאב כלייתי(.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות 
הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת 

לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם 
הרופא.

דיווח תופעות לוואי
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות 

באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות 
לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית 

 )www.health.gov.il( של אתר משרד הבריאות
המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, 

או ע"י כניסה לקישור: 
 https://sideeffects.health.gov.il/

5. איך לאחסן את התרופה?
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש 
לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח 

ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע 
הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת 

מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה 

)EXP( המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה 
מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון: יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה 
.25°C-מ

6. מידע נוסף:
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

אציקלו-וי 200:
Lactose, Microcrystalline Cellulose, 
Sodium Starch Glycolate, Povidone, 
Magnesium Stearate.

אציקלו-וי 400:
Microcrystalline Cellulose, Sodium 
Starch Glycolate, Povidone, Magnesium 
Stearate.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
אציקלו-וי 200: טבליות לבנות, קמורות משני 

הצדדים.
אציקלו-וי 400: טבליות לבנות, קמורות משני 

הצדדים עם קו חציה.
הטבליות מסופקות באריזת קרטון המכילה 

2, 10, 20, 25, 30, 60, 70 או 100 טבליות 
באריזת בליסטר.

יתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.
היצרן/בעל הרישום: כצט תעשיות כימיות בע"מ, 

קרית מלאכי
עלון זה מתאריך 05/2020 הינו בפורמט שנקבע 

ע"י משרד הבריאות ותוכנו תואם לעלון תכשיר 
המקור שנבדק ואושר ע"י משרד הבריאות 

בתאריך 01/2017.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות 
הממלכתי במשרד הבריאות:

אציקלו-וי 200: 1186228104
אציקלו-וי 400: 1186328105

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח 
בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני 

שני המינים.

تحذيرات خاّصة تتعّلق باستعمال الدواء:
قبل العالج بأسيكلو-ڤي، أخبر الطبيب إذا:

كانت لديك مشاكل في الكلية.	
كان عمرك أكثر من 65 عاًما.	

إذا لم تكن متأّكًدا مّما إذا كان ذلك ينطبق عليك، فكلّم 
الصيدلّي أو طبيبك قبل استعمال أسيكلو-ڤي.

من المهّم أن تشرب الماء بكثرة خالل فترة استعمال 
أسيكلو-ڤي.

التفاعالت بين األدوية:
إذا كنت تستعمل اآلن، أو قد استعملت مؤّخًرا أدوية أخرى 

بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائّية، 
فأخبر الطبيب أو الصيدلّي بذلك. خاّصًة إذا كنت تستعمل:

پروبينيسيد، ُيستعمل لعالج النقرس.	
سيميتيدين، ُيستعمل لعالج تقّرحات المعدة.	
ميكوفينوالت موفتيل، ُيستعمل لمنع جسمك من رفض 	

األعضاء المزروعة.
الحمل، اإلرضاع والخصوبة:

إذا كنِت حاماًل أو مرضًعا، تظّنين أّنك حامل أو تخّططين 
للحمل، فعليك استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

السياقة واستعمال الماكنات:
جانبّية معّينة مثل الشعور بالنعاس أو الميل  قد تقلّل أعراٌض

إلى النوم من قدرتك على التركيز ورّد الفعل. عليك التأّكد 
من أّنك ال تتأّثر بهذه األعراض قبل أن تقود السّيارة، تشّغل 

الماكنات أو تقوم بأّي نشاط يستلزم اليقظة.
معلومات هاّمة عن بعض مرّكبات الدواء:

يحتوي الدواء على أقّل من 23 ملغ صوديوم في القرص 
فلذلك ُيعتبر خالًيا من الصوديوم.

يحتوي أسيكلو-ڤي 200 على الالكتوز. إذا قيل لك من قبل 
الطبيب بأّن لديك عدم تحّمل لسّكرّيات معّينة، فراجع طبيبك 

قبل استعمال هذا المستحضر الطّبّي.
3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دوًما وفق تعليمات الطبيب. 
عليك استشارة الطبيب أو الصيدلّي إذا لم تكن متأّكًدا من 

الجرعة الدوائّية ومن كيفّية العالج بالمستحضر.
الجرعة الدوائّية وكيفّية العالج سيحّددهما الطبيب فقط. 

ستتعلّق الجرعة التي يتوّجب عليك تناولها بالسبب الذي من 
أجله تّم إعطاؤك أسيكلو-ڤي. سيحّدثك طبيبك بهذا الشأن.

قد يالئم لك طبيبك جرعة أسيكلو-ڤي الدوائّية إذا:
كان مخّصًصا لولد.	
كان عمرك أكثر من 65 عاًما.	
كانت لديك مشاكل في الكلية.	

حّدث طبيبك قبل استعمال أسيكلو-ڤي إذا كان أحد هذه 
األمور ينطبق عليك.

ُيمنع تجاُوز الجرعة الموصى بها.
كيّفية التناول

يجب تناول هذا الدواء عن طريق الفم.	
ابلع الدواء كاماًل مع القليل من الماء.	
يجب البدء باستعمال أسيكلو-ڤي بأسرع وقت ممكن.	

الهرس/ الشطر/ المضغ:
ال يجوز المضغ. القرص مخّصص للبلع.	
ال يجوز الشطر بهدف تناول جرعة أقّل ألّن الجرعة 	

الدوائّية في كّل نصف قرص غير متساوية. إذا دعت 
الحاجة، فيمكن شطر أو هرس القرص من أجل تسهيل 

البلع ويجب بلع جميع األجزاء فوًرا مع الماء.
إذا تناولَت خطأً جرعة دوائّية أكبر

عادًة، ال يسّبب أسيكلو-ڤي الضرر، إاّل إذا استعملته بشكل 
مفرط طوال عّدة أّيام.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأً، 
فتوّجه فوًرا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في 

المستشفى وأحضر معك عبّوة الدواء.
إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحّدد فيجب عليك 
تناوله لحظة تذّكرك. لكن، إذا تذّكرت ذلك قريًبا من موعد 

تناول الجرعة القادمة، فتخطَّ الجرعة الفائتة.
ال يجوز تناول جرعة مضاعفة تعويًضا عن الجرعة 

المنسّية.
يجب المواظبة على العالج حسب توصية الطبيب.

ال يجوز تناول األدوية في العتمة! راجع الُملصق وتأّكد 
من الجرعة في كلّ مّرة تتناول فيها الدواء. ضع النّظارات 

الطّبّية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا توّفرت لديك أسئلة إضافّية حول استعمال الدواء، 

فاستشر الطبيب أو الصيدلّي.
4. األعراض الجانبّية:

مثل كّل دواء، قد يؤّدي استعمال أسيكلو-ڤي إلى حدوث 
أعراض جانبّية عند بعض المستعملين. ال تقلق عند قراءة 

قائمة األعراض الجانبية. قد ال تعاني من أّي واحد منها.
ردود فعل تحّسسّية )قد تظهر لدى شخص 1 كحّد أقصى 

1٫000 شخص( من كّل
إذا ظهر لديك رّد فعل تحّسسّي، فتوّقف عن استعمال 

أسيكلو-ڤي وتوّجه فوًرا إلى الطبيب. قد تشمل العالمات:
طفًحا جلدّيًا، حّكة أو شرى )نتوءات مثيرة للحّكة( 	

على جلدك.
انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان أو أجزاء أخرى من 	

جسمك.
ضيق التنّفس، األزيز أو صعوبات في التنّفس.	
االنهيار.	

أعراض جانبّية أخرى
أعراض جانبّية شائعة )common( - أعراض تظهر 

عند 1-10 مستعملين من بين 100
صداع.	
شعور بالدوار.	
غثيان أو تقّيؤ.	
إسهال.	
آالم في البطن.	
طفح جلدّي.	
رّد فعل جلدّي بعد التعّرض للضوء )حساسّية مفرطة 	
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