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Ganciclovir
pronunțat ca (gan sye' kloe veer)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Ganciclovir poate scădea numărul tuturor tipurilor de celule din sângele dumneavoastră, cauzând probleme grave și 

care pun viața în pericol. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată anemie (globulele roșii nu 

aduc suficient oxigen în toate părțile corpului); neutropenie (număr mai mic decât normal de globule albe); 

trombocitopenie (numărul de trombocite mai mic decât cel normal); sau alte probleme de sânge sau de sângerare. 

Spuneți medicului dumneavoastră dacă ați avut vreodată probleme cu sângele ca efect secundar al oricărui 

medicament. Spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă luați sau ați luat oricare dintre următoarele 

medicamente: anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin); medicamente pentru 

chimioterapie pentru cancer; dapsone; flucitozină (Ancobon); heparină; imunosupresoare precum azatioprină (Azasan, 

Imuran), ciclosporină (Neoral, Sandimmune), metotrexat (Rheumatrex), sirolimus (Rapamune) și tacrolimus (Prograf); 

interferoni (Infergen, Intron A, PEGASYS, PEG-Intron, Roferon-A); medicamente pentru tratarea virusului 

imunodeficienței umane (HIV) și a sindromului imunodeficienței dobândite (SIDA), inclusiv didanozină (Videx), 

zalcitabină (HIVID) sau zidovudină (Retrovir, AZT); medicamente antiinflamatoare nesteroidiene pentru a trata durerea 

și umflarea, cum ar fi aspirina, ibuprofenul (Advil, Motrin), naproxenul (Aleve, Naprosyn) și altele; pentamidină 

(NebuPent, Pentam); pirimetamina (Daraprim, în Fansidar); steroizi precum dexametazona (Decadron), prednison 

(Deltasone) sau altele; trimetoprim/sulfametoxazol (co-trimoxazol, Bactrim, Septra); sau dacă ați primit sau primiți 

terapie cu radiații (raze X). Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră: 

oboseală excesivă; piele palida; durere de cap; ameţeală; confuzie; bătăi rapide ale inimii; dificultăți de a adormi sau 

de a rămâne adormit; slăbiciune; dificultăți de respirație; sângerare sau vânătăi neobișnuite; sau durere în gât, febră, 

frisoane, tuse sau alte semne de infecție.

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va prescrie anumite teste pentru a verifica 

răspunsul organismului dumneavoastră la ganciclovir.

Animalele de laborator cărora li sa administrat ganciclovir au dezvoltat malformații congenitale. Nu se știe dacă ganciclovirul 

provoacă malformații congenitale la oameni. Dacă puteți rămâne gravidă, ar trebui să utilizați un control al nașterii eficient 

în timp ce luați ganciclovir. Dacă ești bărbat și partenerul tău poate rămâne însărcinată, ar trebui să folosești un prezervativ 

în timp ce iei acest medicament și timp de 90 de zile după tratament. Discutați cu medicul dumneavoastră dacă aveți 

întrebări despre controlul nașterii. Nu utilizați ganciclovir dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Dacă 

rămâneți gravidă în timp ce luați ganciclovir, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605011.html 1/7

TITLE - GANCICLOVIR / CYTOVENE CYMEVENE 
MEDICATION PATIENT INFORMATION 
IN ROMANIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-ganciclovir-cytovene-cymevene-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605011.html


4/122/04, ora 16:21 Ganciclovir: MedlinePlus informații despre medicamente

Animalele de laborator cărora li sa administrat ganciclovir au dezvoltat un număr mai scăzut de spermatozoizi (mai puține celule 

reproducătoare masculine) și probleme de fertilitate. Nu se știe dacă ganciclovirul cauzează un număr mai scăzut de spermatozoizi la 

bărbați sau probleme cu fertilitatea la femei.

Animalele de laborator cărora li sa administrat ganciclovir au dezvoltat cancer. Nu se știe dacă 
ganciclovirul crește riscul de cancer la om.

Producătorul avertizează că ganciclovirul trebuie utilizat numai pentru tratamentul pacienților cu anumite boli, 
deoarece medicamentul poate provoca reacții adverse severe și în prezent nu există suficiente informații 
pentru a susține siguranța și eficacitatea la alte grupuri de pacienți. (Consultați secțiunea, DE CE este prescris 
acest medicament?)

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua ganciclovir.

de ce este prescris acest medicament?

Capsulele de ganciclovir sunt utilizate pentru a trata retinita cu citomegalovirus (CMV) (infectie oculara care poate cauza 

orbire) la persoanele al caror sistem imunitar nu functioneaza normal. Capsulele de ganciclovir sunt utilizate pentru a trata 

retinita CMV după ce afecțiunea a fost controlată prin ganciclovir intravenos (injectat într-o venă). Ganciclovirul este, de 

asemenea, utilizat pentru prevenirea bolii cu citomegalovirus (CMV) la persoanele care au dobândit sindromul 

imunodeficienței (SIDA) sau care au primit un transplant de organ și sunt expuse riscului de boală cu CMV. Ganciclovirul 

face parte dintr-o clasă de medicamente numite antivirale. Acționează prin prevenirea răspândirii bolii CMV sau încetinirea 

creșterii CMV.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Ganciclovir se prezintă sub formă de capsulă de luat pe cale orală. De obicei, se ia cu alimente de trei până la șase ori pe zi. Pentru 

a vă ajuta să vă amintiți să luați ganciclovir, luați-l aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe 

eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați 

ganciclovir exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul 

dumneavoastră.

Înghițiți capsulele întregi; nu le deschideți, despicați, mestecați sau zdrobiți.

Aveți grijă când manipulați capsulele de ganciclovir. Nu lăsați pielea, ochii, gura sau nasul să intre în contact cu 
capsulele de ganciclovir sparte sau zdrobite. Dacă apare un astfel de contact, spălați-vă bine pielea cu apă și 
săpun sau clătiți-vă bine ochii cu apă plată.

În general, veți primi ganciclovir intravenos (în venă) timp de câteva săptămâni înainte de a începe să luați capsule de 

ganciclovir. Dacă starea dumneavoastră se agravează în timpul tratamentului, vi se poate administra o a doua cură de 

ganciclovir intravenos. Medicul dumneavoastră vă poate reduce doza de ganciclovir capsule dacă prezentați reacții 

adverse.

Ganciclovir controlează CMV, dar nu îl vindecă. Poate dura ceva timp până când simți beneficiul complet al 
ganciclovirului. Continuați să luați ganciclovir chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați ganciclovir fără
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vorbind cu medicul dumneavoastră. Întreruperea prea devreme a tratamentului cu ganciclovir poate duce la creșterea cantității de CMV 

din sângele dumneavoastră sau la rezistența virusului la acest medicament.

există utilizări pentru acest medicament

Producătorul afirmă că acest medicament nu trebuie prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul 

pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua ganciclovir,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la ganciclovir, aciclovir (Zovirax), valganciclovir 
(Valcyte) sau orice alte medicamente.

nu luați ganciclovir dacă luați valganciclovir (Valcyte).

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție medicală, 
vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante luați. Asigurați-vă că menționați medicamentele 
enumerate în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT și oricare dintre următoarele: antibiotice aminoglicozide, cum 
ar fi amikacina (Amikin), gentamicina (Garamycin), neomicina (New-Rx, New-Fradin), netilmicină (Netromycin), 
streptomicina, tobramicină (Nebcin, Tobi) și altele; amfotericină B (Fungizone); captopril (Capoten, în Capozide); 
diuretice („pastile de apă”); foscarnet (Foscavir); compuși de aur, cum ar fi auranofin (Ridaura) sau aurotioglucoză 
(Solganal); imipenem-cilastatină (Primaxin); imunoglobulină (gamma globulină, BayGam, Carimmune, 
Gammagard, altele); meticilină (Staphcilin); muromonab-CD3 (OKT3); micofenolat de mofetil (CellCept); nitrați 
precum dinitrat de izosorbid (Isordil, Sorbitrate) sau nitroglicerină; penicilamină (Cuprimină, Depen); primachină; 
probenecid; rifampin (Rifadin, Rimactane); sau alți analogi nucleozidici cum ar fi aciclovir (Zovirax), famciclovir 
(Famvir) și ribavirină (Copegus, Rebetol, Virazole, în Rebetron). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie 
nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată vreuna dintre afecțiunile menționate în secțiunea 
AVERTISMENT IMPORTANT sau oricare dintre următoarele afecțiuni: boală psihică; convulsii; probleme oculare, altele 
decât retinita CMV; boli de rinichi sau de ficat.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu trebuie să alăptați în timp ce luați ganciclovir. Discutați cu 
medicul dumneavoastră despre când puteți începe în siguranță alăptarea după ce încetați să luați ganciclovir.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați 

ganciclovir.

trebuie să știți că ganciclovirul vă poate provoca somnolență, amețeală, instabilitate, confuzie sau mai puțin alertă 
sau poate provoca convulsii. Nu conduceți o mașină și nu utilizați utilaje până nu știți cum vă afectează acest 
medicament.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Asigurați-vă că beți multe lichide în timp ce luați ganciclovir.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 
peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.
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ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Ganciclovir poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături

diaree

constipație

dureri de stomac

râgâială

pierderea poftei de mâncare

modificări ale capacității de a gusta alimente

gură uscată

afte bucale

vise neobișnuite

nervozitate

depresie

transpiraţie

înroșirea

dureri articulare sau musculare sau crampe

Unele reacții adverse pot fi grave. Următoarele simptome sunt mai puțin frecvente, dar dacă aveți 
oricare dintre ele sau cele enumerate în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, sunați imediat medicului 
dumneavoastră:

văzând pete, sclipiri de lumină sau o perdea întunecată peste tot

scăderea urinării

urticarie

eczemă

mâncărime

umflarea mâinilor, brațelor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

amorțeală, durere, arsuri sau furnicături în mâini sau picioare

strângerea mâinilor pe care nu le poți controla

dificultăți de respirație sau de înghițire

dureri în piept

schimbări de dispoziție
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convulsii

Ganciclovir poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include:

greaţă

vărsături

diaree

pierderea poftei de mâncare

sângerări sau vânătăi neobișnuite

oboseala excesiva

slăbiciune

piele palida
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durere de cap

ameţeală

confuzie

bătăi rapide ale inimii

dificultăți de somn

dificultăți de respirație

durere în gât, febră, frisoane, tuse sau alte semne de infecție

scăderea urinării

umflarea mâinilor, brațelor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

convulsii

îngălbenirea pielii sau a ochilor

simptome asemănătoare gripei

durere în partea dreaptă sus a stomacului

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Medicul dumneavoastră vă poate ordona examene oculare regulate în timp ce luați acest medicament. Păstrați toate programările la 

oftalmolog (examene oftalmologice).

Înainte de a efectua orice test de laborator, spuneți medicului dumneavoastră și personalului de laborator că luați 

ganciclovir.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei. Nu lăsați cantitatea de ganciclovir să se epuizeze.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Cytovene®Oral¶

numele lor

Nordexoiguanozină

DHPG de sodiu

GCV de sodiu
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¶ -Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.
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