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Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

ZOVIRAX, silmasalv 30 mg/g 
Atsikloviir 

 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet . 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, 

isegi kui haigusnähud on sarnased. 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
 
Infolehe sisukord  
1. Mis ravim on ZOVIRAX silmasalv ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne ZOVIRAX silmasalvi kasutamist 
3. Kuidas ZOVIRAX silmasalvi kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas ZOVIRAX silmasalvi säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
 
1. Mis ravim on Zovirax silmasalv ja milleks seda kasutatakse 
 
ZOVIRAX silmasalvis sisalduv atsikloviir on viirusevastane aine. 
ZOVIRAX silmasalvi kasutatakse Herpes simplex’i poolt põhjustatud silma sarvkesta põletiku raviks. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Zovirax silmasalvi kasutamist 
 
Ärge kasutage ZOVIRAX silmasalvi 
- kui olete atsikloviiri või valatsikloviiri või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) 
suhtes allergiline 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Zovirax silmasalvi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga 
- kui te kannate kontaktläätsesid. 
Silmasalvi manustamise järgselt võib silmas tekkida kerge kipitustunne. Kui kannate kontaktläätsesid, siis 
teavitage sellest oma arsti. 
 
Muud ravimid ja Zovirax silmasalv 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes 
muid ravimeid . 
 
Rasedus ja imetamine 
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.  
Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib ravimit kasutada juhul, kui arst on nii soovitanud. Informeerige arsti, 
kui olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnapiimaga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Manustamise järgselt võib lühiajaliselt (5...10 minutiks) nägemine ähmaseks muutuda, seetõttu ei soovitata 
kohe pärast salvi manustamist autorooli istuda. 
 
 
3. Kuidas Zovirax silmasalvi kasutada 
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Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu 
oma arsti või apteekriga.  
SALVI TOHIB MANUSTADA AINULT SILMA. Peske käsi enne ja pärast salvi manustamist. Ärge laske 
tuubi otsikul vastu silma puutuda. Sulgege pärast salvi manustamist silmad umbes 30 sekundiks. 
Manustamise järgselt võib lühiajaliselt (5...10 minutiks) nägemine ähmaseks muutuda.  
Teile vajaliku annuse määrab arst. Nii lastele kui täiskasvanutele soovitatakse manustada umbes 10 mm 
salviriba alumise silmalau alla 5 korda ööpäevas, iga 4 tunni järel. Pärast sümptomite kadumist tuleb ravi 
jätkata veel vähemalt 3 päeva. Ärge ületage arsti poolt määratud annust või selle manustamise sagedust. 
ZOVIRAX silmasalv ei ole allaneelamisel ohtlik. 
 
Kui teil on tunne, et ZOVIRAX silmasalvi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või 
apteekriga. 
 
Kui te unustate ZOVIRAX silmasalvi kasutada  
Kui unustate ravimi manustamise arsti poolt määratud ajal, siis manustage järgmisel ettenähtud korral. 
 
Kui te kasutate ZOVIRAX silmasalvi rohkem kui ette nähtud 
Üleannustamise kahtluse korral pöörduge arsti poole. 
 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim silmasalv põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Kui kasutate ZOVIRAX silmasalvi vastavalt arsti ettekirjutustele, siis kõrvaltoimeid tavaliselt ei esine. Kohe 
pärast silmasalvi manustamist võib tekkida kerge kipitustunne. Samuti võivad esineda paikseid ärritus- ja 
põletikunähud. Väga harva võivad esineda ülitundlikkusnähud (sh allergiline nahaturse ning nõgestõbi). 
Kõrvaltoimete tekkides pöörduge kohe arsti poole. 
 
Kõrvaltoimetest teavitamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka 
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee 
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5. Kuidas Zovirax silmasalvi säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Kui olete salvituubi avanud, siis kasutage selle sisu ära ühe kuu jooksul.  
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“. 
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida ZOVIRAX silmasalv sisaldab 
 
- Toimeaine on atsikloviir. 1 g silmasalvi sisaldab 30 mg (3%) atsikloviiri. 
- Abiaine on valge vaseliin. 
 
Kuidas ZOVIRAX silmasalv välja näeb ja pakendi sisu 
 
Homogeenne valge või valkjas salv, mis on veidi läbipaistev. 
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Pakendis spetsiaalse otsikuga ning kinnikeeratava korgiga tuub, milles on 4,5g silmasalvi. 
 
Müügiloa hoidja 
 
Glaxo Wellcome UK Limited trading  
as Glaxo Wellcome Operations 
980 Great West Road 
BrentfordMiddlesex TW8 9GS 
Ühendkuningriiik  
 
Partii vabastamise eest vastutavad tootjad:  
 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A 
Grunwaldzka 189 
60-322 Poznan 
Poola 
 
Ja/või 
 
Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations) 
Harmire Road 
Barnard Castle  
Co. Durham DL12 8DT 
Ühendkuningriik 
 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ 
Lõõtsa 8a,  
11415 Tallinn  
 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2014 
 


