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Valacyclovir הידרוכלוריד:לבְטַאֵ

HClValtrex, valacyclovir :אחרים שמות

)נוקלאוזיד וירוס הרפס של אנלוגי פולימראזDNA  מעכב( ויראלי אנטי:סמים שיעור

?הידרוכלורידvalacyclovir  מהו

ל:והתרופות המזון מנהלב"ארה ידי על שאושרו מרשם תרופותויראלי אנטיValacyclovir א הוא הידרוכלוריד
)FDA( 

 באברי נגעים( גניטלי הרפס כוללהדַּבקָהָ)HSV(נגיףסימפלקס הרפס של מסוימים סוגים למנוע או/ו לטפל
) ,sאורלבביאליים נגעים( קור וכוויות) המין

אחרים לאנשים גניטלי הרפס להעברת הסיכון את הפחת

 ׁשלַּבקֶתֶ ו) רוח באבעבועות ראשוני זיהום( רוח אבעבועות כולל(VZV),  זיהומיםרוח אבעבועות וירוסטיפול
)זוסטר הרפס(חֹוגרֶתֶ

 בתדירות המופיע זיהום הואHIV. OI  של(OIs)  אופורטוניסטיים זיהומים להיות יכולים-VZV וHSV  זיהומי
HIV עם אנשים כמו-  מוחלשת חיסון מערכת עם אנשים אצל יותר חמור או יותר גבוהה

 זיהום מהיHIV מידע את קראOIs,  על נוסף למידע. בריאה חיסון מערכת עם אנשים אצל מאשר-
.מידע גיליון?אופורטוניסטי

HIV? עם באנשיםvalacyclovir  של בהידרוכלוריד משתמשים כיצד

 השימושים על המלצות לכלולHIV עם נוער ובני במבוגרים אופורטוניסטיים בזיהומים וטיפול למניעה הנחיותה
:כדיHIV  עם באנשיםhydrochloride valacyclovir  של

טיפול

המין באברי ונגעים קור פצעי כוללHSV,  זיהומי

 לפגוע שעלול דלקתי מצב( ברשתית חריף ונמק חוגרת שלבקת, רוח אבעבועות כוללVZV,  זיהומי
)העין של הרשתית את להרוס או

למִנְֹועַ

 פעילה חוגרת שלבקת לו שיש מישהו עם במגע שבאים מסוימים אנשים אצל מתרחשות רוח אבעבועות
רוח אבעבועות או
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מחזרהHSV  זיהום ידי על הנגרמים המין באברי ונגעים קור פצעי

hydrochloride  של-FDA ה ידי על המאושרים לשימושים להתאים תמיד שלא עשויים המומלצים השימושים
.valacyclovirשל מומלצים שימושים על מלא מידע לקבלתהנחיותאת ראה  hydrochloride valacyclovir

 שאינם אחרים מומלצים שימושים להיות עשויים הידרוכלוריד-Valacyclovir לHIV.  עם ומתבגרים במבוגרים
.לעיל ברשימה מופיעים

 של הידרוכלוריד נטילת לפני שלי לרופא לספר עלי מה
?valacyclovir

:שלך לרופא ספרhydrochloride ,valacyclovir  נטילת לפני

.אחרת תרופה לכל אוhydrochloride- valacyclovir ל אלרגי אתה אם

 אתה אם כולל, בכליות בעיות או כליה השתלת או עצם מח במיוחד, לך היה או לך שיש רפואי מצב כל לגבי
.דיאליזה מקבל

.כדורים לקחת לזכור או בבליעה קושי כגון, תרופות לקחת שלך היכולת על להשפיע שיכול דבר כל על

 נטילת של והיתרונות הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם
hydrochloride valacyclovirההריון במהלך.

. הנקה על ממליצה לאמנַחהֶ קוַ ה, הברית בארצותHIV  עם נשים עבור. להניק מתכננת או מניקה את אם
 חלופיות באפשרויות לדון כדי שלך הרופא עם דבר, מניקה כבר אתה אם או, נולד שלך שהתינוק לפני

.תינוקך להאכלת

 או לוקח שאתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם עם אחרות תרופות על
, אחרים מוצרים או תרופות של הפעולה אופן על להשפיע עשוי הידרוכלורידValacyclovir . לקחת מתכוון

 את שאלhydrochloride .Valacyclovir  של פעולתו אופן על להשפיע עשויים אחרים מוצרים או ותרופות
.לוקח שאתה האחרות התרופות לביןhydrochloride valacyclovir  בין אינטראקציות יש אם שלך הרופא

 הרופאhydrochloride .valacyclovir  של אפשריות לוואי תופעות לגבי שלך הבריאות שירותי ספק את שאל
.לוואי תופעות לך יש אם לעשות מה לך יגיד שלך

hydrochloride?valacyclovir  לקחת צריך אני איך

hydrochloride  כמה לך יגיד שלך הרופא. שלך הרופא להוראות בהתאםhydrochloride valacyclovir  קח
valacyclovirב שתתחיל לפני. אותו לקחת ומתי לקחת hydrochloride- valacyclovirמקבל שאתה פעם ובכל 

.שלך התרופה עם שמגיע מודפס מידע כל קרא, מילוי

valacyclovir?hydrochloride  לאחסן יש כיצד

25°C). עד(77°F 15°C  עד59°F , החדר בטמפרטורתhydrochloride valacyclovir  טבליות אחסן
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 אוויר לזרוק. במקרר8°C)  עד(46°F 2°C  עד36°F  ביןhydrochloride valacyclovir  תרחיף אחסן
.ימים28

.היטב סגור המיכל את ושמור הגיע הוא שבו במיכלvalacyclovir  הידרוכלוריד את שמור

.חסר או שבור המיכל פתח מעל המקורי החותם אםhydrochloride- valacyclovir ב להשתמש אין

 הנחיות אחר לעקוב). מעודכן לא( תוקפו שפג או צורך אין שכברvalacyclovir hydrochloride  לזרוק
.בשימוש שאינה תרופה בבטחה להשליך כיצד-FDAה

.ילדים של ידם מהישג התרופות וכלvalacyclovir  של הידרוכלוריד את הרחיקו

hydrochloride?valacyclovir  על נוסף מידע למצוא אוכל היכן

:זמיןhydrochloride valacyclovir  על נוסף מידע

 וטיפול למניעה הנחיות-מה, הידרוכלורידvalacyclovir  של-HIV ל הקשורים השימושים על המלצות
, ומניעתן מחלות לבקרת מרכזיםה ידי על שהוכן, HIV עם נוער ובני במבוגרים אופורטוניסטיים בזיהומים

אמריקה של זיהומיות למחלות האגודה שלHIV  רפואת ואיגוד, לבריאות הלאומיים המכוניםה

ClinicalTrials.govמValacyclovir,  להידרוכלוריד הקשורים מחקרים

.)בסרט מצופה( טאבלט:הבאים-FDA ה ות/התווית על מבוסס לעיל החולה גרסת של התרופה סיכום
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