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Ганцикловир
произнася се като (gan sye' kloe veer)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ганцикловир може да намали броя на всички видове клетки в кръвта Ви, причинявайки сериозни и 

животозастрашаващи проблеми. Кажете на Вашия лекар, ако имате или някога сте имали анемия (червените кръвни 

клетки не доставят достатъчно кислород до всички части на тялото); неутропения (по-малко от нормалния брой бели 

кръвни клетки); тромбоцитопения (по-малко от нормалния брой тромбоцити); или други проблеми с кръвта или 

кървенето. Уведомете Вашия лекар, ако някога сте развили проблеми с кръвта като страничен ефект от някое 

лекарство. Уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако приемате или сте приемали някое от следните лекарства: 

антикоагуланти („разредители на кръвта“) като варфарин (Coumadin); лекарства за химиотерапия за рак; дапсон; 

флуцитозин (Ancobon); хепарин; имуносупресори като азатиоприн (Azasan, Imuran), циклоспорин (Neoral, 

Sandimmune), метотрексат (Rheumatrex), сиролимус (Rapamune) и такролимус (Prograf); интерферони (Infergen, Intron 

A, PEGASYS, PEG-Intron, Roferon-A); лекарства за лечение на човешки имунодефицитен вирус (HIV) и синдром на 

придобита имунна недостатъчност (СПИН), включително диданозин (Videx), залцитабин (HIVID) или зидовудин 

(Retrovir, AZT); нестероидни противовъзпалителни лекарства за лечение на болка и подуване като аспирин, 

ибупрофен (Advil, Motrin), напроксен (Aleve, Naprosyn) и други; пентамидин (NebuPent, Pentam); пириметамин 

(Daraprim, във Fansidar); стероиди като дексаметазон (Decadron), преднизон (Deltasone) или други; триметоприм/

сулфаметоксазол (ко-тримоксазол, Bactrim, Septra); или ако сте получили или получавате лъчева (рентгенова) 

терапия. Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: прекомерна умора; бледа 

кожа; главоболие; световъртеж; объркване; ускорен сърдечен ритъм; трудно заспиване или оставане на заспиване; 

слабост; недостиг на въздух; необичайно кървене или синини; или възпалено гърло, треска, втрисане, кашлица или 

други признаци на инфекция.

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени тестове, за да 

провери реакцията на тялото ви към ганцикловир.

Лабораторни животни, на които е прилаган ганцикловир, развиват вродени дефекти. Не е известно дали ганцикловир 

причинява вродени дефекти при хората. Ако можете да забременеете, трябва да използвате ефективен контрол на 

раждаемостта, докато приемате ганцикловир. Ако сте мъж и партньорът ви може да забременее, трябва да използвате 

презерватив, докато приемате това лекарство и 90 дни след лечението. Говорете с Вашия лекар, ако имате въпроси относно 

контрола на раждаемостта. Не използвайте ганцикловир, ако сте бременна или планирате да забременеете. Ако 

забременеете, докато приемате ганцикловир, незабавно се обадете на Вашия лекар.
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Лабораторни животни, на които е прилаган ганцикловир, развиват по-нисък брой сперматозоиди (по-малко мъжки репродуктивни 

клетки) и проблеми с фертилитета. Не е известно дали ганцикловир причинява по-нисък брой сперматозоиди при мъжете или 

проблеми с фертилитета при жените.

Лабораторни животни, на които е прилаган ганцикловир, развиват рак. Не е известно дали 

ганцикловир повишава риска от рак при хората.

Производителят предупреждава, че ганцикловир трябва да се използва само за лечение на пациенти с определени 

заболявания, тъй като лекарството може да причини тежки странични ефекти и в момента няма достатъчно 

информация, която да подкрепя безопасността и ефективността при други групи пациенти. (Вижте раздела ЗАЩО се 

предписва това лекарство?)

Говорете с Вашия лекар за рисковете от приема на ганцикловир.

защо е предписано това лекарство?

Ганцикловир капсули се използват за лечение на цитомегаловирус (CMV) ретинит (инфекция на очите, която може да 

причини слепота) при хора, чиято имунна система не работи нормално. Ганцикловир капсули се използват за лечение на 

CMV ретинит, след като състоянието е овладяно чрез интравенозен (инжектиран във вена) ганцикловир. Ганцикловир се 

използва също за предотвратяване на цитомегаловирусна (CMV) болест при хора, които са получили синдром на 

имунодефицит (СПИН) или са получили трансплантация на органи и са изложени на риск от CMV заболяване. Ганцикловир 

е в клас лекарства, наречени антивирусни. Действа, като предотвратява разпространението на CMV заболяване или 

забавя растежа на CMV.

как трябва да се използва това лекарство?

Ганцикловир се предлага като капсула за приемане през устата. Обикновено се приема с храна три до шест пъти на ден. За да не 

забравяте да приемате ганцикловир, приемайте го приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно 

указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Вземете 

ганцикловир точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е 

предписано от Вашия лекар.

Поглъщайте капсулите цели; не ги отваряйте, цепете, дъвчете или смачквайте.

Бъдете внимателни, когато боравите с ганцикловир капсули. Не позволявайте на кожата, очите, устата или носа Ви да влизат в 

контакт със счупени или натрошени капсули с ганцикловир. Ако възникне такъв контакт, измийте добре кожата си със сапун и 

вода или изплакнете добре очите си с обикновена вода.

Обикновено ще получавате интравенозно (във вена) ганцикловир в продължение на няколко седмици, преди да започнете да 

приемате капсули с ганцикловир. Ако състоянието Ви се влоши по време на лечението, може да Ви бъде приложен втори курс на 

интравенозен ганцикловир. Вашият лекар може да намали дозата Ви на капсули ганцикловир, ако получите нежелани реакции.

Ганцикловир контролира CMV, но не го лекува. Може да отнеме известно време, преди да почувствате пълната полза от 

ганцикловир. Продължете да приемате ганцикловир, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на ганцикловир без
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говорите с Вашия лекар. Прекратяването на приема на ганцикловир твърде рано може да доведе до увеличаване на 

количеството CMV в кръвта или на вируса да стане резистентен към това лекарство.

други употреби на това лекарство

Производителят заявява, че това лекарство не трябва да се предписва за други цели; попитайте Вашия лекар или 

фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете ганцикловир,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към ганцикловир, ацикловир (Zovirax), 
валганцикловир (Valcyte) или други лекарства.

не приемайте ганцикловир, ако приемате валганцикловир (Valcyte).

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате. Не забравяйте да споменете лекарствата, изброени в 
раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и някое от следните: аминогликозидни антибиотици като амикацин (Amikin), 
гентамицин (Garamycin), неомицин (New-Rx, New-Fradin), нетилмицин (Netromycin), стрептомицин, тобрамицин 
(Nebcin, Tobi) и други; амфотерицин В (фунгизон); каптоприл (Capoten, в Capozide); диуретици („хапчета за вода“); 
фоскарнет (Фоскавир); златни съединения като ауранофин (Ridaura) или ауротиоглюкоза (Solganal); имипенем-
циластатин (Primaxin); имуноглобулин (гама глобулин, BayGam, Carimmune, Gammagard, други); метицилин 
(Staphcillin); муромонаб-CD3 (OKT3); микофенолат мофетил (CellCept); нитрати като изосорбид динитрат (Isordil, 
Sorbitrate) или нитроглицеринови продукти; пенициламин (Cuprimine, Depen); примахин; пробенецид; рифампин 
(Rifadin, Rimactane); или други нуклеозидни аналози като ацикловир (Zovirax), фамцикловир (Famvir) и рибавирин 
(Copegus, Rebetol, Virazole, в Rebetron). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства 
или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали някое от състоянията, посочени в раздел ВАЖНО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, или някое от следните състояния: психично заболяване; гърчове; проблеми с очите, различни от 

CMV ретинит; бъбречно или чернодробно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако кърмите. Не трябва да кърмите, докато приемате ганцикловир. Говорете с Вашия 
лекар кога можете безопасно да започнете да кърмите, след като спрете приема на ганцикловир.

ако ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате 
ганцикловир.

трябва да знаете, че ганцикловир може да Ви направи сънливи, замаяни, нестабилни, объркани или по-малко бдителни, 

или може да причини гърчове. Не шофирайте и не работете с машини, докато не разберете как ви влияе това лекарство.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Не забравяйте да пиете много течности, докато приемате ганцикловир.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. 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.
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какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Ганцикловир може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезва:

гадене

повръщане

диария

запек

стомашни болки

оригване

загуба на апетит

промени в способността за вкус на храна

суха уста

рани в устата

необичайни сънища

нервност

депресия

изпотяване

зачервяване

болки в ставите или мускулите или крампи

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Следните симптоми са нечести, но ако 
получите някой от тях или тези, изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, незабавно се 
обадете на Вашия лекар:

виждат петна, проблясъци от светлина или тъмна завеса над всичко

намалено уриниране

копривна треска

обрив

сърбеж

подуване на ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

изтръпване, болка, парене или изтръпване в ръцете или краката

ръкостискане, което не можете да контролирате

затруднено дишане или преглъщане

болка в гърдите

промени в настроението

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605011.html 4/7



14.04.22, 16:21 ч Ганцикловир: Информация за лекарствата MedlinePlus

припадъци

Ганцикловир може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате 

това лекарство.

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).

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.

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]

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.

Симптомите на предозиране могат да включват:

гадене

повръщане

диария

загуба на апетит

необичайно кървене или синини

прекомерна умора

слабост

бледа кожа
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главоболие

световъртеж

объркване

бързо сърцебиене

затруднения със съня

недостиг на въздух

възпалено гърло, треска, втрисане, кашлица или други признаци на инфекция

намалено уриниране

подуване на ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

припадъци

пожълтяване на кожата или очите

грипоподобни симптоми

болка в горната дясна част на стомаха

каква друга информация трябва да знам?

Вашият лекар може да назначи редовни очни прегледи, докато приемате това лекарство. Спазвайте всички 

срещи с офталмолога (очни прегледи).

Преди да направите каквото и да е лабораторно изследване, кажете на Вашия лекар и на лабораторния персонал, че приемате 

ганцикловир.

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

презареждането на Вашата рецепта. Не позволявайте на запасите ви от ганцикловир да изтекат.

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.

рандови имена

Цитовен®Устно¶

други имена

Нордексойгуанозин

DHPG натрий

GCV натрий
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¶ -Този марков продукт вече не е на пазара. Може да са налични общи алтернативи.

Последна редакция - 15.05.2016 г
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