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Фамцикловир
произнася се като (fam sye' kloe veer)

защо е предписано това лекарство?

Фамцикловир се използва за лечение на херпес зостер (херпес зостер; обрив, който може да се появи при хора, които са имали 

варицела в миналото). Използва се и за лечение на повтарящи се огнища на херпес вирусни херпеси или мехури при треска при 

хора с нормална имунна система. Фамцикловир се използва за лечение на повтарящи се огнища и за предотвратяване на по-

нататъшни огнища на генитален херпес (инфекция с херпесен вирус, която причинява от време на време образуване на рани 

около гениталиите и ректума) при хора с нормална имунна система. Фамцикловир се използва също за лечение на връщащи се 

херпес симплекс инфекции на кожата и лигавиците (уста, анус) при хора с инфекция с човешки имунодефицитен вирус (HIV). 

Фамцикловир е в клас лекарства, наречени антивирусни. Действа, като спира разпространението на херпесния вирус в тялото. 

Фамцикловир не лекува херпесни инфекции и може да не спре разпространението на херпес вирус към други хора. Въпреки това, 

може да намали симптомите на болка, парене, изтръпване, чувствителност и сърбеж; помагат на раните да се лекуват; и 

предотвратява образуването на нови рани.

как трябва да се използва това лекарство?

Фамцикловир се предлага като таблетка, която се приема през устата със или без храна. Когато фамцикловир се използва за лечение на 

херпес зостер, обикновено се приема на всеки 8 часа (три пъти на ден) в продължение на 7 дни, като се започне в рамките на 3 дни след 

началото на появата на обрива. Когато фамцикловир се използва за лечение на херпеси и мехури от треска, обикновено се приема като 

една доза при най-ранен признак или симптом (мравучкане, сърбеж или парене) на херпес. Когато фамцикловир се използва за лечение 

на повтарящи се огнища на генитален херпес, той обикновено се приема два пъти дневно в продължение на един ден, като се започне в 

рамките на 6 часа от първия признак или симптом на състоянието. За да се предотврати връщането на гениталния херпес, фамцикловир 

обикновено се приема два пъти дневно до 1 година. Когато фамцикловир се използва за лечение на херпесна инфекция при хора, 

заразени с ХИВ, обикновено се приема два пъти дневно в продължение на 7 дни. Следвайте внимателно указанията на етикета на 

рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте фамцикловир точно както е 

указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар. Използвайте това 

лекарство възможно най-скоро след появата на симптомите.

Продължете да приемате фамцикловир, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на фамцикловир, без да говорите с Вашия 

лекар.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a694038.html 1/4

TITLE - FAMCICLOVIR / FAMVIR MEDICATION PATIENT
INFORMATION IN BULGARIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-famciclovir-famvir-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a694038.html


14.04.22 г., 13:41 ч Фамцикловир: Информация за лекарствата MedlinePlus

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете фамцикловир,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към фамцикловир, пенцикловир крем (Denavir), 
ацикловир (Zovirax), други лекарства или лактоза.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате, особено пробенецид 
(Benemid).

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали проблеми с имунната си система, инфекция с човешки 

имунодефицитен вирус (HIV) или синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН); непоносимост към галактоза или 

глюкозо-галактозна малабсорбция (наследени състояния, при които тялото не е в състояние да понася лактозата); или 

бъбречно или чернодробно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
приемате фамцикловир, обадете се на Вашия лекар.

трябва да знаете, че фамцикловир може да Ви направи сънливи, замаяни, объркани или дезориентирани. Не 
шофирайте и не работете с машини, докато не разберете как ви влияе това лекарство.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните, и вземете всички останали дози за този ден на равномерно разпределени 

интервали. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си 

схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Фамцикловир може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 
симптоми или тези, изброени в раздела СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ по-горе, е тежък или не 
изчезне:

главоболие

гадене

повръщане

диария или редки изпражнения

газ

стомашни болки

умора

обрив

сърбеж

болезнени менструални периоди
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Ако получите някоя от следните нежелани реакции, незабавно се обадете на Вашия лекар:

болка, парене, изтръпване или изтръпване на ръцете или краката

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 
(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар може да назначи определени лабораторни изследвания, за 

да провери отговора Ви към фамцикловир.

Не правете полов акт, когато имате огнище на генитален херпес. Въпреки това, генитален херпес може 

да се разпространи и върху други, дори когато нямате симптоми.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта. Ако все още имате симптоми на инфекция, след като приключите с фамцикловир, обадете се на Вашия лекар.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.
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