
Вземете най-новата информация за общественото здраве от CDC

Информация за лекарства

произнасяне:Валацикловир хидрохлорид

Други имена:Валтрекс, валацикловир НС1

Клас наркотици:Антивирусно (херпесвирусен нуклеозиден аналогов инхибитор на ДНК полимераза)

Какво представлява валацикловир хидрохлорид?

Валацикловир хидрохлорид еантивирусенлекарства с рецепта, одобрени от САЩАдминистрация по храните и 

лекарствата(FDA) до:

Лекувайте и/или предотвратявайте някои видове херпес симплексвирус(HSV)инфекцияs, включително генитален 

херпес (генитални лезии) и херпес (оролабиални лезии)

Намалете риска от предаване на генитален херпес на други хора

Лекувайтевирус на варицела зостер(VZV) инфекции, включително варицела (първична инфекция с варицела) и 

херпес зостер(херпес)

Инфекциите с HSV и VZV могат да бъдат опортюнистични инфекции (OI) на ХИВ. OI е инфекция, която 
се среща по-често или е по-тежка при хора с отслабена имунна система - като хора с ХИВ
— отколкото при хора със здрава имунна система. За да научите повече за OI, прочетете информацията за HIVКакво е 

опортюнистична инфекция?информационен лист.

Как се използва валацикловир хидрохлорид при хора с ХИВ?

ВНасоки за превенция и лечение на опортюнистични инфекции при възрастни и юноши с ХИВ
включва препоръки за употребата на валацикловир хидрохлорид при хора с ХИВ за:

Лекувайте

HSV инфекции, включително херпес и генитални лезии

VZV инфекции, включително варицела, херпес зостер и остра некроза на ретината (възпалително 

състояние, което може да увреди или унищожи ретината на окото)

Предотвратявам

Варицела от възникване при определени хора, които влизат в контакт с някой, който има активен херпес 

зостер или варицела
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Студени рани и генитални лезии, причинени от HSV инфекция от повтарящи се

Препоръчителните употреби може да не винаги са в съответствие с одобрените от FDA употреби на валацикловир 

хидрохлорид. Вижтенасокиза пълна информация относно препоръчителната употреба на валацикловир хидрохлорид 

при възрастни и юноши с ХИВ. Валацикловир хидрохлорид може да има други препоръчителни употреби, които не са 

изброени по-горе.

Какво трябва да кажа на моя доставчик на здравни услуги, преди да 

приемам валацикловир хидрохлорид?

Преди да приемете валацикловир хидрохлорид, кажете на вашия доставчик на здравни услуги:

Ако сте алергични към валацикловир хидрохлорид или други лекарства.

За всички медицински състояния, които имате или сте имали, особено костен мозък или бъбречна трансплантация или 

бъбречни проблеми, включително ако сте на диализа.

За всичко, което може да повлияе на способността ви да приемате лекарства, като например затруднено преглъщане или 

запомняне да приемате хапчета.

Ако сте бременна или планирате да забременеете. Говорете с вашия доставчик на здравни услуги за рисковете и 

ползите от приема на валацикловир хидрохлорид по време на бременност.

Ако кърмите или планирате да кърмите. За жени с ХИВ в Съединените щати, Насокане препоръчва 

кърмене. Преди вашето бебе да се роди или ако вече кърмите, говорете с вашия доставчик на здравни 

услуги, за да обсъдите алтернативни възможности за хранене на вашето бебе.

За други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни добавки и билкови продукти, които 

приемате или планирате да приемате. Валацикловир хидрохлорид може да повлияе на начина, по който действат други 

лекарства или продукти, а други лекарства или продукти могат да повлияят как действа валацикловир хидрохлорид. 

Попитайте вашия доставчик на здравни услуги дали има взаимодействия между валацикловир хидрохлорид и другите 

лекарства, които приемате.

Попитайте вашия доставчик на здравни услуги за възможни странични ефекти от валацикловир хидрохлорид. Вашият доставчик на 

здравни услуги ще ви каже какво да правите, ако имате странични ефекти.

Как да приемам валацикловир хидрохлорид?

Приемайте валацикловир хидрохлорид според инструкциите на вашия доставчик на здравни услуги. Вашият доставчик на здравни 

услуги ще ви каже колко валацикловир хидрохлорид да приемате и кога да го приемате. Преди да започнете да приемате валацикловир 

хидрохлорид и всеки път, когато получите пълнител, прочетете всяка отпечатана информация, която идва с вашето лекарство.

Как трябва да се съхранява валацикловир хидрохлорид?

Съхранявайте таблетките валацикловир хидрохлорид при стайна температура, 59°F до 77°F (15°C до 25°C).
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Съхранявайте суспензията на валацикловир хидрохлорид между 36°F до 46°F (2°C до 8°C) в хладилник. 

Изхвърлете aer 28 дни.

Съхранявайте валацикловир хидрохлорид в контейнера, в който е влязъл, и съхранявайте контейнера плътно 

затворен.

Не използвайте валацикловир хидрохлорид, ако оригиналното уплътнение над отвора на контейнера е счупено или 

липсва.

Изхвърлете валацикловир хидрохлорид, който вече не е необходим или с изтекъл срок на годност (с изтекъл срок на годност). 

последвам Насоки на FDAза това как безопасно да изхвърлите неизползваното лекарство.

Съхранявайте валацикловир хидрохлорид и всички лекарства на място, недостъпно за деца.

Къде мога да намеря повече информация за валацикловир 
хидрохлорид?

Повече информация за валацикловир хидрохлорид е налична:

Препоръки за употребата на валацикловир хидрохлорид, свързана с ХИВ, отНасоки за превенция и 

лечение на опортюнистични инфекции при възрастни и юноши с ХИВ, изготвен отЦентрове за 

контрол и превенция на заболяванията, наНационални здравни институтии Асоциацията по 

медицина за ХИВ на Американското дружество по инфекциозни болести

Изследвания, свързани с валацикловир хидрохлорид, отClinicalTrials.gov

Посоченото по-горе резюме на лекарството за версията на пациента се основава на следния етикет(и) на FDA:Таблетка (филмирана).

Последна проверка: 8 март 2021 г

Печат

Версия за пациентиHTML

Етикет на FDA: таблетка (покрити с филм)PDF
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