
Få den senaste folkhälsoinformationen från CDC

Läkemedelsinformation

Uttala:Valacyklovirhydroklorid

Andra namn:Valtrex, valacyclovir HCl

Läkemedelsklass:Antiviral (herpesvirus nukleosid analog DNA-polymerashämmare)

Vad är valacyklovirhydroklorid?

Valacyclovirhydroklorid är enantiviralreceptbelagd medicin godkänd av USAFood and Drug 
Administration(FDA) till:

Behandla och/eller förebygga vissa typer av herpes simplexvirus(HSV)infektions, inklusive genital herpes 

(genitala lesioner) och munsår (orolabial lesioner)

Minska risken för överföring av genital herpes till andra människor

Behandlavaricella zoster-virus(VZV) infektioner, inklusive vattkoppor (primär varicellainfektion) och 

bältros(bältros)

HSV- och VZV-infektioner kan vara opportunistiska infektioner (OI) av HIV. En OI är en infektion som 
förekommer oftare eller är allvarligare hos personer med försvagat immunförsvar - som personer med hiv
— än hos personer med friskt immunförsvar. För att lära dig mer om OIs, läs HIVinfoVad är en 
opportunistisk infektion?faktablad.

Hur används valacyklovirhydroklorid hos personer med HIV?

DeRiktlinjer för förebyggande och behandling av opportunistiska infektioner hos vuxna och ungdomar med hiv
inkluderar rekommendationer om användningen av valacyklovirhydroklorid hos personer med HIV för att:

Behandla

HSV-infektioner, inklusive munsår och genitalskador

VZV-infektioner, inklusive vattkoppor, bältros och akut retinal nekros (ett inflammatoriskt 

tillstånd som kan skada eller förstöra ögats näthinna)

Förhindra

Vattkoppor förekommer hos vissa personer som kommer i kontakt med någon som har aktiv 

bältros eller vattkoppor
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Munsår och genitalskador orsakade av HSV-infektion från att återkomma

De rekommenderade användningarna kanske inte alltid stämmer överens med FDA-godkända användningar av 

valacyklovirhydroklorid. Seriktlinjerför fullständig information om rekommenderad användning av valacyklovirhydroklorid 

hos vuxna och ungdomar med HIV. Valacyclovirhydroklorid kan ha andra rekommenderade användningsområden som 

inte anges ovan.

Vad ska jag berätta för min vårdgivare innan jag tar 
valacyclovirhydroklorid?

Innan du tar valacyclovirhydroklorid, berätta för din läkare:

Om du är allergisk mot valacyklovirhydroklorid eller andra läkemedel.

Om eventuella medicinska tillstånd du har eller har haft, särskilt benmärg eller njurtransplantation 

eller njurproblem, inklusive om du får dialys.

Om allt som kan påverka din förmåga att ta mediciner, som svårigheter att svälja eller 
komma ihåg att ta piller.

Om du är gravid eller planerar att bli gravid. Prata med din vårdgivare om riskerna och 
fördelarna med att ta valacyclovirhydroklorid under graviditeten.

Om du ammar eller planerar att amma. För kvinnor med HIV i USA, Riktlinjerekommenderar 
inte amning. Innan ditt barn föds, eller om du redan ammar, prata med din vårdgivare för 
att diskutera alternativa alternativ för att mata ditt barn.

Om andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du 
tar eller planerar att ta. Valacyclovirhydroklorid kan påverka hur andra läkemedel eller 
produkter fungerar, och andra läkemedel eller produkter kan påverka hur 
valacyclovirhydroklorid fungerar. Fråga din vårdgivare om det finns interaktioner mellan 
valacyclovirhydroklorid och de andra läkemedel du tar.

Fråga din vårdgivare om möjliga biverkningar från valacyclovirhydroklorid. Din vårdgivare kommer att tala 
om för dig vad du ska göra om du har biverkningar.

Hur ska jag ta valacyclovirhydroklorid?

Ta valacyclovirhydroklorid enligt din läkares instruktioner. Din vårdgivare kommer att tala om för 
dig hur mycket valacyclovirhydroklorid du ska ta och när du ska ta det. Innan du börjar med 
valacyklovirhydroklorid och varje gång du får påfyllning, läs all tryckt information som följer med 
din medicin.

Hur ska valacyklovirhydroklorid förvaras?

Förvara valacyklovirhydrokloridtabletter vid rumstemperatur, 59°F till 77°F (15°C till 25°C).
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Förvara valacyklovirhydrokloridsuspension mellan 36°F till 46°F (2°C till 8°C) i kylskåp. Kassera 

efter 28 dagar.

Förvara valacyclovirhydroklorid i behållaren som den kom i och håll behållaren väl 
tillsluten.

Använd inte valacyclovirhydroklorid om originalförseglingen över behållarens öppning är bruten eller 

saknas.

Kasta valacyklovirhydroklorid som inte längre behövs eller har gått ut (föråldrad). Följ FDA:s 

riktlinjerom hur man säkert gör sig av med oanvänd medicin.

Förvara valacyclovirhydroklorid och alla läkemedel utom räckhåll för barn.

Var kan jag hitta mer information om 
valacyclovirhydroklorid?

Mer information om valacyklovirhydroklorid finns tillgänglig:

Rekommendationer om HIV-relaterade användningar av valacyclovirhydroklorid, frånRiktlinjer för 

förebyggande och behandling av opportunistiska infektioner hos vuxna och ungdomar med hiv, 

utarbetad avCenters for Disease Control and Prevention, denNational Institutes of Health, och HIV 

Medicine Association of the Infectious Disease Society of America

Valacyclovir hydrochloride-relaterade forskningsstudier, frånClinicalTrials.gov

Ovanstående patientversionsläkemedelssammanfattning är baserad på följande FDA-etikett(er):Tablett (filmdragerad).

Senast granskad: 8 mars 2021
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