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גנציקלוביר
veer) kloe sye'(gan  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 לרופא מיד התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם). רנטגן( בקרינה טיפול מקבל אתה או קיבלת אם או.
חּולׁשהָ; ישן להישאר או להירדם קושי; מהירות לב פעימות; ּבלִּבּול; סחְרַחֹורתֶ; ראֹׁש ּכאְבֵ; חיוור עור; יתר עייפות: שלך

זיהום של אחרים סימנים או שיעול, צמרמורות, חום, גרון כאב או; חריגים חבורות או דימום; נשימה קוצר;

-trimoxazole, Bactrim, Septra(; /sulfamethoxazole )co; trimethoprimאחרים או)Deltasone(, פרדניזון 

dexamethasone )Decadron(, (בפנסידר ;)כגון סטרואידיםNebuPent, Pentam(; pyrimethamine )Daraprim, 
, אספירין כגון ובנפיחות בכאב לטיפול סטרואידיות לא דלקת נוגדות  תרופות )Aleve, Naprosyn(פנטמידין;  ואחרים

 הכשל  ובתסמונת ,)Videx( זלציטבין )HIVID(זידובודין  או ;)Retrovir, AZT(נפרוקסן), מוטרין, אדוויל( איבופרופן
A(; -Intron, Roferon-האנושי החיסוני הכשל בנגיף לטיפול  תרופות )HIV(דידנוזין כולל) איידס( הנרכש החיסוני

A, PEGASYS, PEG)Infergen, Intronאינטרפרונים -tacrolimus )Prograf(; ו, sirolimus )Rapamune(, עשוי 
 או לך יש אם שלך לרופא ספר. חיים ומסכנות חמורות לבעיות ולגרום, שלך בדם התאים סוגי כל מספר את להוריד

 קטן מספר( נויטרופניה); הגוף חלקי לכל חמצן מספיק מביאים אינם אדומים דם תאי( אנמיה פעם אי לך היה
אחרות דימום או דם בעיות או); דם טסיות של הרגיל מהמספר פחות( תרומבוציטופניה); לבנים דם תאי של מהנורמלי

 נוטל אתה אם ולרוקח לרופא ספר. כלשהי תרופה של לוואי כתופעת דם בעיות פיתחת פעם אי אם שלך לרופא ספר.
דפסון; לסרטן כימותרפיות תרופות); קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדי: הבאות מהתרופות אחת נטלת או

, ניאורל( ציקלוספורין), אימוראן, אזאסאן( אזתיופרין כגון חיסוניות מדכאות תרופות; הפרין); אנקובון( פלוציטוסין;
Ganciclovir) ראומטרקס( מתוטרקסט), סנדימוניה

 הגוף תגובת את לבדוק כדי מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לגנציקלוביר שלך

אנשים אצל מולדים למומים גורםganciclovir  אם ידוע לא. מולדים מומים פיתחוganciclovir  שקיבלו מעבדה חיות

 זוגך ובן גבר אתה אםganciclovir.  נטילת בזמן יעיל מניעה באמצעי להשתמש עליך, להריון להיכנס יכול אתה אם.
 הרופא עם שוחח. הטיפול לאחר יום90  ובמשך, התרופה נטילת בזמן בקונדום להשתמש עליך, להריון להיכנס יכול
 אם. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם בגנציקלוביר תשתמש אל. מניעה אמצעי לגבי שאלות לך יש אם שלך
.מיד שלך לרופא התקשרganciclovir,  נטילת בזמן להריון נכנס אתה
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 ידוע לא. פוריות ובעיות) זכריים רבייה תאי פחות( יותר נמוכה זרע ספירת פיתחוganciclovir  שקיבלו מעבדה חיות
.נשים אצל פוריות לבעיות או גברים אצל יותר נמוכה זרע לספירת גורםganciclovir  אם

.אדם בבני לסרטן הסיכון את מגבירganciclovir  אם ידוע לא. סרטן פיתחוganciclovir  שקיבלו מעבדה חיות

 לגרום עלולה שהתרופה מכיוון מסוימות מחלות עם בחולים לטיפול רק-ganciclovir ב להשתמש יש כי מזהיר היצרן
 את ראה(. חולים של אחרות בקבוצות וביעילות בבטיחות לתמוך כדי מידע מספיק אין וכרגע חמורות לוואי לתופעות

?)זו תרופה נרשמה מדוע, הסעיף

ganciclovir. נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 אצל) לעיוורון לגרום שעלול עיניים זיהום((CMV)  ציטומגלווירוס של רשתית בדלקת לטיפול משמשותGanciclovir  כמוסות
 לאחרCMV  רשתית בדלקת לטיפול משמשותGanciclovir  כמוסות. כרגיל פועלת אינה שלהם החיסון שמערכת אנשים

(CMV)  ציטומגלווירוס מחלת למניעת גם משמשGanciclovir ). לווריד מוזרק( ורידי תוךganciclovir  ידי על נשלט שהמצב
CMV. Ganciclovir  למחלת בסיכון ונמצאים איברים השתלת שעברו או) איידס( חיסוני כשל בתסמונת שחלו אנשים אצל
 צמיחת האטת אוCMV  מחלת של התפשטות מניעת ידי על פועל זה. אנטי-ויראליות הנקראות תרופות של בקבוצה הוא

.CMV

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

ganciclovir  הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
 שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום כל שעות באותן בערך אותו קח

 עד שלוש אוכל עם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כקפסולה מגיע ,ganciclovir קח. מבין שאינך חלק כל להסביר
Ganciclovir לקחת לזכור לך לעזור כדי. ביום פעמים שש

.אותם לכתוש או ללעוס, לפצל, לפתוח אין; בשלמותן הכמוסות את לבלוע

 קפסולות עם במגע לבוא שלך לאף או לפה, לעיניים, לעור תאפשר אלganciclovir.  בקפסולות טיפול בעת היזהר
ganciclovirהעיניים את היטב שטפו או וסבון במים היטב עורכם את שטפו, כזה מגע מתרחש אם. מרוסקות או שבורות 

.רגילים במים

 אםganciclovir.  כמוסות ליטול שתתחיל לפני שבועות מספר במשך) לווריד( ורידי תוךganciclovir  תקבל כלל בדרך
 המינון את להפחית עשוי שלך הרופא. ורידי תוךganciclovir  של שני קורס לך שיינתן ייתכן, הטיפול במהלך מחמיר מצבך
.לוואי תופעות חווה אתה אםganciclovir  כמוסות של שלך

 מרפא אינו אך .ganciclovir לקחת המשךganciclovir  לקחת תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גםganciclovir  בלי
Ganciclovir ב שולטCMV- של המלאה התועלת את שתרגיש עד מה זמן שיחלפו ייתכן. אותו

/a605011.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov2/7



,14/4/2216:21MedlinePlusשל תרופות על מידעGanciclovir: 

 להיות לנגיף או לעלות בדם-CMV ה לכמות לגרום עלולה מדי מוקדםganciclovir  נטילת הפסקת. שלך הרופא עם לדבר
.זו לתרופה עמיד

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים זו תרופה לרשום אין כי מציין היצרן

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

ganciclovir, נטילת לפני
 כל או- )ganciclovir, acyclovir )Zovirax(, valganciclovir )Valcyte ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.אחרת תרופה

 )valganciclovir )Valcyte.לוקח אתה אםganciclovir  תיקח אל

. נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 של אנטיביוטיקה: הבאות מהאפשרויות אחת וכל החשובה האזהרה בסעיף המפורטות התרופות את להזכיר הקפד

), נטרוםיצין( נטילמיציןNew), Rx, New-(Fradin- ניומיצין), גראמיצין( גנטמיצין), אמיקין( אמיקסין כגון אמינוגליקוזידים
 משתנים); בקפוזיד, קפוטן( קפטופרילamphotericin; ; )Fungizone( B ואחרים), טובי, נבצין( טוברמיצין, סטרפטומיצין

 )Primaxin( cilastatin-או )Ridaura( auranofin כגון זהב תרכובות'); )foscarnet )Foscavir; מים כדורי('
;aurothioglucose )Solganal(; imipenemחיסוני גלובולין )גלובולין גמא , ,BayGam, Carimmune, Gammagard

כגון חנקותCellCept( ;(Staphcillin)-CD3 )OKT3(; mycophenolate ;muromonab( mofetil  מתיצילין); אחרים

dinitrate )Isordil, Sorbitrate(  isosorbideפניצילאמין; ניטרוגליצרין מוצרי או  ;(Cuprimine, Depen)פרימקווין ;
 אציקלוביר כגון אחרים לנוקלאוזידים אנלוגים או; )rifampin )Rifadin, Rimactane; פרובנציד

famciclovir )Famvir( ,(Zovirax)ו Rebetron(- .ribavirin )Copegus, Rebetol, Virazole, inשלך שהרופא ייתכן 
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך

 אחד כל או חשובה אזהרה בסעיף המוזכרים מהמצבים אחד פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
.כבד מחלת או כליותCMV;  רשתית דלקת מלבד עיניים בעיות; התקפים; נפש מחלת: הבאים מהמצבים

 תוכל מתי שלך הרופא עם שוחחganciclovir.  נטילת בזמן להניק צריך לא אתה. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
ganciclovir. נטילת הפסקת לאחר בבטחה להניק להתחיל

ganciclovir. נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

 לגרום עלול או, ערני פחות או מבולבל, יציב לא, סחרחורת, ישנוני לך לגרום עלולganciclovir  כי לדעת עליך
.עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה עד מכונות תפעיל או במכונית תנהג אל. להתקפים

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

ganciclovir. לוקח שאתה בזמן נוזלים הרבה לשתות הקפד

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך
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?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Ganciclovir

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

עצירות

בטן כאב

גיהוק

תיאבון אובדן

מזון לטעום ביכולת שינויים

יבש פה

בפה פצעים

דופן יוצאי חלומות

עצַּבנָּות

דּכִָאֹון

מיְֹוזעָ

ׁשטְִיפהָ

התכווצויות או שרירים או פרקים כאבי

 חווה אתה אם אך, שכיחים אינם הבאים התסמינים. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:שלך לרופא מיד התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים אלה או, מהם אחד

הכל מעל כהה וילון או אור הבזקי, כתמים לראות

שתן במתן ירידה

כוורות

פריחה

עקִצּוץ

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הידיים של נפיחות

ברגליים או בידיים עקצוץ או צריבה, כאב, תחושה חוסר

בהן לשלוט יכול שאינך ידיים לוחץ

בליעה או נשימה קשיי

בחזה כאב

הרוח במצב שינויים
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התקפים

Ganciclovir התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים
בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

תיאבון אובדן

חריגות חבורות או דימום

יתר עייפות

חּולׁשהָ

חיוור עור
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ראֹׁש ּכאְבֵ

סחְרַחֹורתֶ

ּבלִּבּול

מהירות לב פעימות

שינה קשיי

נשימה קוצר

זיהום של אחרים סימנים או שיעול, צמרמורות, חום, גרון כאב

שתן במתן ירידה

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הידיים של נפיחות

התקפים

העיניים או העור של הצהבה

שפעת דמויי תסמינים

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

?אחר מידע לדעת צריך

( העיניים רופא עם הפגישות כל את שמור. זו תרופה נוטל שאתה בזמן רגילות עיניים בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא
).עיניים בדיקות

ganciclovir. נוטל שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.להיגמר שלכם הגנציקלוביר לאספקת תתנו אל. שלך

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

¶אוראלי®ציטובן

שלהם השמות

Nordexoyguanosine

DHPG נתרן

GCV נתרן
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.זמינות להיות עשויות גנריות חלופות. בשוק עוד זמין אינו זה ממותג מוצר-¶

15/05/2016-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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