Інструкція про застосування лікарських засобів: інформація для пацієнта
Хасковір контроль
200 мг, таблетки
Aciclovirum
Уважно ознайомтесь зі змістом інструкції перед застосуванням цього препарату, так як
вона містить важливу для пацієнта інформацію.
Цей препарат слід застосовувати відповідно до інструкції, або відповідно до рекомендацій
лікаря чи фармацевта.
− Збережіть цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову.
− Якщо вам потрібна порада або додаткова інформація, слід звернутися до фармацевта.
− У разі виникнення будь-яких побічних ефектів, у тому числі можливих побічних ефектів не
зазначених у цій інструкції, слід повідомити лікаря або фармацевта. Див. п. 4
− Якщо з приводу побічних ефектів стан пацієнта не покращується протягом 5 днів або
погіршується, слід звернутися до лікаря.
Зміст
1. Що таке препарат Хасковір контроль та з якою метою він застосовується
2. Що потрібно знати перед застосуванням препарату Хасковір контроль
3. Як застосовувати препарат Хасковір контроль
4. Можливі побічні ефекти
5. Як зберігати препарат Хасковір контроль
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1. Що таке препарат Хасковір контроль ТА З ЯКОЮ МЕТОЮ ВІН ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

Діючою речовиною препарату Хасковір контроль є ацикловір, який стримує
розмноження патогенних для людини вірусів з родини Herpes.
Хасковір контроль використовується для лікування:
- рецидивуючого герпесу на губах та обличчі, спричиненого вірусом простого герпесу

(Herpes simplex) у дорослих;
- рецидивуючого зовнішнього генітального герпесу, спричиненого вірусом простого
герпесу (Herpes simplex) у дорослих.
У разі рецидивуючих інфекцій особливо важливо починати лікування під час появи провісних
симптомів, таких як: свербіж, печіння та відчуття напруги.
Препарат Хасковір контроль можна застосовувати лише у пацієнтів, у яких лікар попередньо
діагностував вірус простого герпесу.
Якщо протягом 5 днів стан пацієнта не покращується або, навпаки, погіршується, слід
звернутися до лікаря.
2. Що потрібно знати перед застосуванням препарату Хасковір контроль
В яких випадках не застосовувати препарат Хасковір контроль
− Якщо пацієнт має алергію на ацикловір, валацикловір або будь-які інші компоненти цього
препарату (див. п. 6);
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Застереження та запобіжні заходи
Перед використанням препарату Хасковір контроль слід проконсультуватися з лікарем або
фармацевтом.
Не приймати препарат Хасковір контроль без попередньої консультації з лікарем:
− пацієнтам з порушенням функції нирок;
− пацієнтам, які приймають інші препарати, які можуть пошкодити нирки;
− пацієнтам літнього віку (старше 65 років);
− вагітним або годуючим груддю жінкам;
− людям з ослабленим імунітетом (наприклад, після трансплантації кісткового мозку, ВІЛінфікованим). Люди з ослабленим імунітетом повинні проконсультуватися з лікарем при
лікуванні будь-якої інфекції;
− пацієнтам з особливо важким рецидивуючим герпесом на губах;
− пацієнтам з особливо важким рецидивуючим герпесом на зовнішніх статевих органах;
− у випадку частіших (> 6 на рік) та більш тривалих (відсутність позитивних результатів
лікування після 5 днів терапії) рецидивів, ніж раніше, з більш вираженими клінічними
симптомами (наприклад, при появі нових вогнищ інфекції після 3-4 днів терапії). Це може
свідчити про імунодефіцит або порушення абсорбції, які потребують діагностики та іншого
дозування препарату.
Діти та молодь
Препарат Хасковір контроль не слід застосовувати дітям та підліткам віком до 18 років.
Взаємодія препарату Хасковір контроль з іншими лікарськими засобами
Необхідно повідомити лікаря або фармацевта про всі лікарські засоби, які приймає або приймав
нещодавно пацієнт, а також про препарати, які пацієнт планує приймати у майбутньому,
зокрема про прийом:
− пробенециду – препарату від подагри;
− циметидину – препарату, що використовується переважно при виразковій хворобі шлунка та
дванадцятипалої кишки;
− мікофенолату мофетил – препарату, який використовується після пересадки органів.
Прийом препарату ХАСКОВІР КОНТРОЛЬ з їжею та напоями
Одночасне споживання їжі не впливає на абсорбцію препарату Хасковір контроль. Хасковір
контроль можна приймати з їжею або незалежно від неї. Під час прийому цього препарату слід
пити багато рідини, щоб уникнути пошкодження нирок.
Вагітність, годування груддю та вплив на репродуктивну здатність
В період вагітності або грудного вигодування чи планування вагітності, перед застосуванням
будь-якого лікарського препарату пацієнтка повинна проконсультуватися з лікарем.
Слід уникати застосування препарату під час вагітності, хіба що лікар вирішить, що користь
для матері перевищує потенційний ризик для плода.
Препарат проникає в грудне молоко, тому під час годування груддю слід бути обережною. В
такому випадку препарат можна використовувати тільки після консультації з лікарем.
Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів
Дані щодо впливу препарату на здатність керувати автомобілем та іншими механізмами
відсутні. Однак слід враховувати можливі побічні ефекти дії ацикловіру, такі як запаморочення,
дезорієнтація та судоми.
Препарат Хасковір контроль містить лактозу
Якщо у пацієнта діагностовано непереносимість деяких цукрів, перед прийомом цього
препарату пацієнту слід проконсультуватися з лікарем.
2

Препарат містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію в таблетці, що фактично означає «препарат
без натрію».
3. Як застосовувати препарат Хасковір контроль
Цей препарат слід застосовувати відповідно до інструкції, або відповідно до рекомендацій
лікаря чи фармацевта. При виникненні сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта.
Дорослі
Препарат Хасковір контроль слід використовувати перорально дозою 200 мг п'ять разів на
добу, кожні 4 години (з нічною перервою) протягом 5 днів.
У разі рецидивуючих інфекцій особливо важливо починати лікування в період, що
попереджає провісні симптоми, такі як: свербіж, печіння та відчуття напруги, або від разу
після появи перших змін.
Дозування пацієнтами з порушенням функції нирок
Пацієнти з проблемами нирок під час прийому препарату Хасковір контроль повинні пити
багато рідини (див. також розділ 2 «Попередження та запобіжні заходи»).

У пацієнтів із тяжкою нирковою недостатністю, кліренсом креатиніну менше 10 мл/хв,
тільки лікар може визначити дозування ацикловіру. У таких пацієнтів лікар може
рекомендувати зменшити дозу до 1 таблетки (200 мг) двічі на добу, прибл. кожні 12 годин.
Дозування пацієнтами похилого віку
У пацієнтів похилого віку слід враховувати можливість порушення функції нирок. У випадку
пацієнтів із тяжкою нирковою недостатністю, кліренсом креатиніну менше 10 мл/хв, приймати
рішення про дозування ацикловіру може лише лікар, який відповідно коригує дозу (див. розділ
«Дозування пацієнтами з порушенням функції нирок»). Під час лікування слід пити багато
рідини.
Перевищення максимальної рекомендованої дози препарату Гасковір контроль
Одноразовий прийом ацикловіру до 20 г зазвичай не викликає симптомів інтоксикації.
Випадкове повторне пероральне передозування ацикловіру протягом кількох днів
супроводжується шлунково-кишковими симптомами (нудота, блювання) та неврологічними
симптомами (головний біль, сплутаність свідомості – порушення мислення).
У разі прийому дози препарату, що перевищує рекомендовану, слід негайно звернутися до
лікаря або фармацевта.
Пропуск прийому препарату Хасковір контроль
Слід прийняти пропущену дозу якомога швидше.
Не приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену.
У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо застосування цього препарату, слід звернутися за
порадою до лікаря або фармацевта.
4. Можливі побічні ефекти
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони виникають не
у всіх людей.
Слід негайно звернутися до лікаря або до найближчого відділення невідкладної допомоги,
якщо з'явиться:
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− анафілактична реакція (потенційно небезпечна для життя реакція гіперчутливості з такими
симптомами, як свербіж, кропив’янка, задишка, падіння артеріального тиску, збільшення
частоти серцевих скорочень) – трапляється рідко (в 1 до 10 з 10000 осіб);
− ангіоневротичний набряк (набряк м’яких тканин обличчя, губ, язика, іноді разом з набряком
гортані, що може спричинити утруднення дихання) – це трапляється рідко (в 1 до 10 з 10 000
осіб).
Часто (в 1 до 10 на 100 пацієнтів):
− головний біль і запаморочення;
− нудота, блювота, діарея, біль у животі;
− свербіж, висипання (також з’являється після дії сонячних променів);
− втома, лихоманка.
Не дуже часто (в 1 до 10 на 1 000 пацієнтів):
− шкірна реакція: кропив'янка, випадіння волосся.
Рідко (в 1 до 10 на 10 000 пацієнтів):
− задуха;
− підвищення рівня сечовини та креатиніну в крові, транзиторне підвищення рівня білірубіну
та активності печінкових ферментів у крові.

Дуже рідко (спостерігаються у менше ніж 1 на 10 000 пацієнтів):
− анемія, зниження кількості лейкоцитів, тромбоцитопенія (недостатність тромбоцитів);
− збудження, дезорієнтація, тремтіння, атаксія, розлади мовлення, галюцинації, психотичні
симптоми, судоми, сонливість, енцефалопатія (пошкодження мозку), кома;
− гепатит, жовтяниця;
− гостра ниркова недостатність,
Повідомлення про побічні ефекти
У разі виникнення будь-яких побічних ефектів, у тому числі будь-яких побічних ефектів, не
вказаних у цій інструкції, слід про це повідомити лікаря або фармацевта. Про побічні реакції
можна повідомити безпосередньо Департамент моніторингу безпеки лікарських засобів
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних
препаратів, який знаходиться за адресою:
Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
тел.: + 48 22 49 21 301, факс: + 48 22 49 21 309
Сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Про небажані реакції можна також інформувати власника реєстраційного посвідчення та/або
виробника лікарського препарату.
Повідомляючи про побічні ефекти, можна допомогти зібрати більше інформації про безпеку
застосування цього препарату.
5. Як зберігати препарат Хасковір контроль
Зберігати препарат у недоступному для дітей місці.
Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на
опакованні. Термін придатності означає останній день зазначеного місяця.
Немає спеціальних рекомендацій щодо зберігання препарату.
Не утилізувати препарат у каналізацію або в контейнери для побутових відходів. Слід запитати
фармацевта, як утилізувати ліки, які більше не потрібні. Така утилізація лікарських засобів
допоможе захистити навколишнє середовище.
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6. Вміст опаковання та інша інформація
Склад препарату Хасковір контроль
- Діюча речовина: ацикловір. Одна таблетка містить 200 мг ацикловіру.
- Інші компоненти (допоміжні речовини): лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна,
натрію карбоксиметилкрохмаль (тип А), крохмаль картопляний, магнію стеарат.
Зовнішній вигляд препарату Хасковір контроль та вміст опаковання
Таблетки білого кольору, двоопуклі, дископодібної форми, без оболонки, з однорідною
гладкою поверхнею.
Одне опаковання препарату містить 25 або 30 таблеток.
Власник реєстраційного посвідчення та виробник лікарського препарату
АТ ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ЗАСОБІВ «ХАСКО-ЛЕК»
51-131 м. Вроцлав, вул. Жмігродзка 242 E
Інформація про лікарський препарат
тел.: 22 742 00 22
ел. пошта: informacjaoleku@hasco-lek.pl
Дата останньої актуалізації листа-вкладиша: 08/2020 р.
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