
CDC'den en son halk sağlığı bilgilerini alın

İlaç bilgileri

Telaffuz:valasiklovir hidroklorür

Diğer isimler:Valtrex, valasiklovir HCl

İlaç Sınıfı:Antiviral (Herpesvirüs Nükleozit Analog DNA Polimeraz İnhibitörü)

valasiklovir hidroklorür nedir?

Valasiklovir hidroklorür birantiviralABD tarafından onaylanmış reçeteli ilaçGıda ve İlaç 
İdaresi(FDA) için:

Belirli herpes simpleks türlerini tedavi edin ve/veya önleyinvirüs(HSV)enfeksiyonGenital herpes (genital lezyonlar) ve 

uçuklar (orolabial lezyonlar) dahil olmak üzere s

Genital herpesin diğer insanlara bulaşma riskini azaltın

Davranmakvarisella zoster virüsü(VZV) su çiçeği (birincil suçiçeği enfeksiyonu) dahil enfeksiyonlar ve 

zona hastalığı(zona)

HSV ve VZV enfeksiyonları, HIV'in fırsatçı enfeksiyonları (OI'ler) olabilir. OI, bağışıklık sistemi zayıf 
olan kişilerde (HIV'li kişiler gibi) daha sık görülen veya daha şiddetli olan bir enfeksiyondur.
- sağlıklı bağışıklık sistemi olan insanlardan daha. OI'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek için HIVinfo'yu okuyun

Fırsatçı Enfeksiyon nedir?bilgi formu.

Valasiklovir hidroklorür HIV'li kişilerde nasıl kullanılır?

buHIV'li Yetişkinlerde ve Ergenlerde Fırsatçı Enfeksiyonların Önlenmesi ve Tedavisine Yönelik 
KılavuzlarHIV'li kişilerde valasiklovir hidroklorür kullanımına ilişkin tavsiyeleri şunları içerir:

Davranmak

Uçuklar ve genital lezyonlar dahil HSV enfeksiyonları

Su çiçeği, zona ve akut retinal nekroz (gözün retinasına zarar verebilen veya yok edebilen 

inflamatuar bir durum) dahil olmak üzere VZV enfeksiyonları

Engel olmak

Aktif zona veya su çiçeği olan biriyle temas eden bazı kişilerde su çiçeği oluşması
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Tekrarlayan HSV enfeksiyonunun neden olduğu uçuklar ve genital lezyonlar

Önerilen kullanımlar, valasiklovir hidroklorürün FDA onaylı kullanımlarıyla her zaman tutarlı 
olmayabilir. Bkz.yönergelerHIV'li yetişkinlerde ve ergenlerde valasiklovir hidroklorürün önerilen 
kullanımları hakkında tam bilgi için. Valasiklovir hidroklorürün yukarıda listelenmeyen başka 
önerilen kullanımları olabilir.

Valasiklovir hidroklorür almadan önce sağlık uzmanıma 
ne söylemeliyim?

Valasiklovir hidroklorür almadan önce sağlık uzmanınıza şunları söyleyin:

Valasiklovir hidroklorür veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa.

Özellikle kemik iliği veya böbrek nakli veya diyaliz alıp almadığınız da dahil olmak üzere böbrek sorunları olmak üzere sahip 

olduğunuz veya sahip olduğunuz herhangi bir tıbbi durum hakkında.

Yutma güçlüğü veya hap almayı hatırlama gibi ilaç alma yeteneğinizi etkileyebilecek 
herhangi bir şey hakkında.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız. Hamilelik sırasında valasiklovir hidroklorür 

almanın riskleri ve yararları hakkında sağlık uzmanınızla konuşun.

Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız. Amerika Birleşik Devletleri'nde HIV'li kadınlar için, 

Yönergeemzirmeyi önermez. Bebeğiniz doğmadan önce veya zaten emziriyorsanız, bebeğinizi 

beslemek için alternatif seçenekleri tartışmak için sağlık uzmanınızla görüşün.

Aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, vitaminler, besin takviyeleri 
ve bitkisel ürünler hakkında. Valasiklovir hidroklorür diğer ilaçların veya ürünlerin çalışma 
şeklini etkileyebilir ve diğer ilaçlar veya ürünler valasiklovir hidroklorürün çalışma şeklini 
etkileyebilir. Valasiklovir hidroklorür ile aldığınız diğer ilaçlar arasında etkileşim olup olmadığını 
sağlık uzmanınıza sorun.

Valasiklovir hidroklorürün olası yan etkileri hakkında sağlık uzmanınıza danışın. Sağlık uzmanınız, 
yan etkiler varsa ne yapacağınızı size söyleyecektir.

Valasiklovir hidroklorürü nasıl almalıyım?

Valasiklovir hidroklorürü sağlık hizmeti sağlayıcınızın talimatlarına göre alın. Sağlık uzmanınız size 
ne kadar valasiklovir hidroklorür alacağınızı ve ne zaman alacağınızı söyleyecektir. Valasiklovir 
hidroklorüre başlamadan önce ve her tekrar doldurduğunuzda ilacınızla birlikte gelen basılı bilgileri 
okuyun.

Valasiklovir hidroklorür nasıl saklanmalıdır?

Valasiklovir hidroklorür tabletlerini oda sıcaklığında, 59°F ila 77°F (15°C ila 25°C) arasında saklayın.

https://clinicalinfo.hiv.gov/en/drugs/valacyclovir-hidroklorür/hasta 2/3

https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/adult-and-adolescent-opportunistic-infection
https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/perinatal/counseling-and-managing-women-living-hiv-united-states-who-desire-breastfeed?view=full


15.04.22, 09:37 Valasiklovir Hidroklorür - Hasta | NIH

Valasiklovir hidroklorür süspansiyonunu buzdolabında 36°F ila 46°F (2°C ila 8°C) arasında saklayın. 

28 gün sonra atın.

Valasiklovir hidroklorürü geldiği kapta saklayın ve kabı sıkıca kapalı tutun.

Kap ağzının üzerindeki orijinal conta kırık veya eksikse valasiklovir hidroklorür 
kullanmayın.

Artık gerekli olmayan veya son kullanma tarihi geçmiş valasiklovir hidroklorürü atın. Takip et FDA yönergeleri

Kullanılmayan ilaçların güvenli bir şekilde nasıl atılacağı hakkında.

Valasiklovir hidroklorür ve tüm ilaçları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Valasiklovir hidroklorür hakkında daha fazla bilgiyi nerede 
bulabilirim?

Valasiklovir hidroklorür hakkında daha fazla bilgi mevcuttur:

Valasiklovir hidroklorürün HIV ile ilgili kullanımlarına ilişkin öneriler,HIV'li Yetişkinlerde ve 
Ergenlerde Fırsatçı Enfeksiyonların Önlenmesi ve Tedavisine Yönelik Kılavuzlartarafından 
hazırlananHastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri,Ulusal Sağlık Enstitülerive Amerika 
Bulaşıcı Hastalıklar Derneği HIV Tıbbı Derneği

Valasiklovir hidroklorür ile ilgili araştırma çalışmaları,ClinicalTrials.gov

Yukarıdaki Hasta Versiyonu ilaç özeti, aşağıdaki FDA etiketine/etiketlerine dayanmaktadır:Tablet (film kaplı).

Son İncelenme: 8 Mart 2021

Yazdır

Hasta VersiyonuHTML

FDA Etiketi: Tablet (film kaplı)PDF
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