
Obțineți cele mai recente informații de sănătate publică de la CDC

Informații despre medicamente

pronunta:Clorhidrat de valaciclovir

Alte nume:Valtrex, valaciclovir HCI

Clasa de droguri:Antiviral (inhibitor nucleozidic analog al ADN-polimerazei herpesvirusului)

Ce este clorhidratul de valaciclovir?

Clorhidratul de valaciclovir este unantiviralmedicament pe bază de rețetă aprobat de SUAAdministrația pentru Alimente și 

Medicamente(FDA) la:

Tratați și/sau preveniți anumite tipuri de herpes simplexvirus(HSV)infecţies, inclusiv herpes genital (leziuni 

genitale) și herpes labial (leziuni orolabiale)

Reduceți riscul de a transmite herpesul genital altor persoane

Tratavirusul varicelo-zosterinfecții (VZV), inclusiv varicela (infecție primară cu varicelă) și zona 

zoster(herpes zoster)

Infecțiile cu HSV și VZV pot fi infecții oportuniste (IO) ale HIV. OI este o infecție care apare mai frecvent 
sau este mai severă la persoanele cu sistem imunitar slăbit, cum ar fi persoanele cu HIV.
— decât la persoanele cu sistem imunitar sănătos. Pentru a afla mai multe despre OI, citiți HIVinfoCe 
este o infecție oportunistă?Fișa.

Cum se utilizează clorhidratul de valaciclovir la persoanele cu HIV?

TheGhid pentru prevenirea și tratarea infecțiilor oportuniste la adulți și adolescenți cu HIVincludeți 
recomandări privind utilizarea clorhidratului de valaciclovir la persoanele cu HIV pentru:

Trata

Infecții cu HSV, inclusiv herpes labial și leziuni genitale

Infecții cu VZV, inclusiv varicela, zona zoster și necroza retiniană acută (o afecțiune 

inflamatorie care poate deteriora sau distruge retina ochiului)

Împiedica

Varicela de la apariția anumitor persoane care vin în contact cu cineva care are zona zoster 
activă sau varicela
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Herpes labial și leziuni genitale cauzate de infecția cu HSV din recidivă

Este posibil ca utilizările recomandate să nu fie întotdeauna în concordanță cu utilizările aprobate de FDA ale 

clorhidratului de valaciclovir. Veziinstrucțiunipentru informații complete despre utilizările recomandate ale 

clorhidratului de valaciclovir la adulți și adolescenți cu HIV. Valaciclovir clorhidrat poate avea alte utilizări 

recomandate care nu sunt enumerate mai sus.

Ce ar trebui să-i spun furnizorului meu de asistență medicală înainte de a 

lua clorhidrat de valaciclovir?

Înainte de a lua clorhidrat de valaciclovir, spuneți medicului dumneavoastră:

Dacă sunteți alergic la clorhidrat de valaciclovir sau la orice alte medicamente.

Despre orice afecțiuni medicale pe care le aveți sau ați avut, în special transplantul de măduvă osoasă sau de rinichi 

sau probleme de rinichi, inclusiv dacă primiți dializă.

Despre orice ar putea afecta capacitatea ta de a lua medicamente, cum ar fi dificultatea la înghițire sau a-

ți aminti să iei pastile.

Dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Discutați cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală 

despre riscurile și beneficiile luării clorhidratului de valaciclovir în timpul sarcinii.

Dacă alăptați sau intenționați să alăptați. Pentru femeile cu HIV din Statele Unite, Ghidnu recomanda 

alaptarea. Înainte de a se naște copilul sau dacă alăptați deja, discutați cu medicul dumneavoastră 

pentru a discuta despre opțiunile alternative de hrănire a copilului.

Despre alte medicamente pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază 

de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Clorhidratul de valaciclovir poate acționa în modul în care funcționează 

alte medicamente sau produse, iar alte medicamente sau produse pot acționa cum funcționează clorhidratul de 

valaciclovir. Întrebați medicul dumneavoastră dacă există interacțiuni între clorhidratul de valaciclovir și celelalte 

medicamente pe care le luați.

Întrebați medicul dumneavoastră despre posibilele efecte secundare ale clorhidratului de valaciclovir. Furnizorul dumneavoastră de 

asistență medicală vă va spune ce să faceți dacă aveți efecte secundare.

Cum ar trebui să iau clorhidrat de valaciclovir?

Luați clorhidrat de valaciclovir conform instrucțiunilor furnizorului dumneavoastră de asistență medicală. Furnizorul dumneavoastră de 

sănătate vă va spune cât de mult clorhidrat de valaciclovir să luați și când să îl luați. Înainte de a începe să utilizați clorhidratul de 

valaciclovir și de fiecare dată când primiți o reîncărcare, citiți orice informație tipărită care vine cu medicamentul dumneavoastră.

Cum trebuie păstrat clorhidratul de valaciclovir?

Păstrați comprimatele de clorhidrat de valaciclovir la temperatura camerei, între 15 °C și 25 °C (59 °F până la 77 °F).
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Păstrați suspensia de clorhidrat de valaciclovir între 36°F și 46°F (2°C și 8°C) la frigider. Aruncați 

după 28 de zile.

Păstrați clorhidratul de valaciclovir în recipientul în care a venit și păstrați recipientul închis 

ermetic.

Nu utilizați clorhidrat de valaciclovir dacă sigiliul original de peste orificiul recipientului este rupt sau 

lipsește.

Aruncați clorhidratul de valaciclovir care nu mai este necesar sau expirat (învechit). Urma Ghidurile FDA

despre cum să aruncați în siguranță medicamentele neutilizate.

Nu lăsați clorhidratul de valaciclovir și toate medicamentele la îndemâna copiilor.

Unde pot găsi mai multe informații despre clorhidratul de 
valaciclovir?

Mai multe informații despre clorhidratul de valaciclovir sunt disponibile:

Recomandări privind utilizările legate de HIV ale clorhidratului de valaciclovir, dinGhid pentru 
prevenirea și tratarea infecțiilor oportuniste la adulți și adolescenți cu HIV, pregătit de către
Centre pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, celInstitute Naționale de Sănătateși Asociația de 
Medicină HIV a Societății de Boli Infecțioase din America

Studii de cercetare legate de clorhidrat de valaciclovir, dinClinicalTrials.gov

Rezumatul medicamentului Versiunea pacientului de mai sus se bazează pe următoarea(e) etichetă(e) FDA:Tabletă (filmată).
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