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Informatie over medicijnen

Uitspreken:Valaciclovirhydrochloride

Andere namen:Valtrex, valaciclovir HCl

Geneesmiddelklasse:Antiviraal (Herpesvirus Nucleoside Analog DNA Polymerase Remmer)

Wat is valaciclovirhydrochloride?

Valaciclovirhydrochloride is eenantiviraalreceptgeneesmiddel goedgekeurd door de VSFood and Drug 

Administration(FDA) naar:

Behandel en/of voorkom bepaalde soorten herpes simplexvirus(HSV)infecties, waaronder genitale herpes 

(genitale laesies) en koortsblaasjes (orolabiale laesies)

Verminder het risico op overdracht van genitale herpes op andere mensen

Traktatievaricella zoster-virus(VZV)-infecties, waaronder waterpokken (primaire varicella-infectie) en 

gordelroos(herpes zoster)

HSV- en VZV-infecties kunnen opportunistische infecties (OI's) van HIV zijn. Een OI is een infectie die vaker 
voorkomt of ernstiger is bij mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals mensen met hiv
- dan bij mensen met een gezond immuunsysteem. Voor meer informatie over OI's, lees de HIVinfoWat is een 

opportunistische infectie?factsheet.

Hoe wordt valaciclovirhydrochloride gebruikt bij mensen met hiv?

DeRichtlijnen voor de preventie en behandeling van opportunistische infecties bij volwassenen en adolescenten 
met hivaanbevelingen opnemen over het gebruik van valaciclovirhydrochloride bij mensen met hiv om:

Traktatie

HSV-infecties, waaronder koortsblaasjes en genitale laesies

VZV-infecties, waaronder waterpokken, gordelroos en acute retinale necrose (een ontstekingsaandoening 

die het netvlies van het oog kan beschadigen of vernietigen)

Voorkomen

Waterpokken voorkomen bij bepaalde mensen die in contact komen met iemand die actieve gordelroos of 

waterpokken heeft
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Koortsblaasjes en genitale laesies veroorzaakt door HSV-infectie van terugkerende

Het aanbevolen gebruik is mogelijk niet altijd consistent met het door de FDA goedgekeurde gebruik van 

valaciclovirhydrochloride. Zie derichtlijnenvoor volledige informatie over het aanbevolen gebruik van 

valaciclovirhydrochloride bij volwassenen en adolescenten met hiv. Valaciclovirhydrochloride kan andere aanbevolen 

toepassingen hebben die hierboven niet zijn vermeld.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik 
valaciclovirhydrochloride inneem?

Vertel uw zorgverlener voordat u valaciclovirhydrochloride inneemt:

Als u allergisch bent voor valaciclovirhydrochloride of voor andere geneesmiddelen.

Over eventuele medische aandoeningen die u heeft of heeft gehad, met name beenmerg- of 

niertransplantatie of nierproblemen, ook als u dialyse krijgt.

Over alles dat van invloed kan zijn op uw vermogen om medicijnen in te nemen, zoals moeite met slikken of eraan 

denken pillen in te nemen.

Als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Praat met uw zorgverzekeraar over de risico's en 

voordelen van het gebruik van valaciclovirhydrochloride tijdens de zwangerschap.

Als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven. Voor vrouwen met hiv in de Verenigde Staten is de 

Richtlijnraadt borstvoeding af. Voordat uw baby wordt geboren, of als u al borstvoeding geeft, moet u met uw 

zorgverlener praten om alternatieve opties voor het voeden van uw baby te bespreken.

Over andere geneesmiddelen op recept en zonder recept, vitamines, voedingssupplementen en kruidenproducten 

die u gebruikt of van plan bent te gebruiken. Valaciclovirhydrochloride kan de werking van andere geneesmiddelen 

of producten beïnvloeden, en andere geneesmiddelen of producten kunnen de werking van 

valaciclovirhydrochloride beïnvloeden. Vraag uw zorgverstrekker als er interacties zijn tussen 

valaciclovirhydrochloride en de andere geneesmiddelen die u gebruikt.

Vraag uw zorgverzekeraar naar mogelijke bijwerkingen van valaciclovirhydrochloride. Uw zorgverlener zal u 
vertellen wat u moet doen als u bijwerkingen heeft.

Hoe moet ik valaciclovirhydrochloride innemen?

Neem valaciclovirhydrochloride in volgens de instructies van uw zorgverzekeraar. Uw zorgverlener zal u vertellen hoeveel 

valaciclovirhydrochloride u moet innemen en wanneer u het moet innemen. Lees voordat u met valaciclovirhydrochloride 

begint en elke keer dat u een nieuwe vulling krijgt, de gedrukte informatie die bij uw geneesmiddel is geleverd.

Hoe moet valaciclovirhydrochloride worden bewaard?

Bewaar valaciclovirhydrochloride-tabletten bij kamertemperatuur, 59 ° F tot 77 ° F (15 ° C tot 25 ° C).
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Bewaar valaciclovirhydrochloride-suspensie tussen 36 ° F en 46 ° F (2 ° C tot 8 ° C) in een koelkast. Gooi 

na 28 dagen weg.

Bewaar valaciclovirhydrochloride in de container waarin het is geleverd en houd de container goed 

gesloten.

Gebruik valaciclovirhydrochloride niet als de originele verzegeling over de opening van de container verbroken is of 

ontbreekt.

Gooi valaciclovirhydrochloride weg dat niet langer nodig is of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken (verouderd). Volgen FDA-

richtlijnenover hoe u ongebruikt geneesmiddel veilig kunt weggooien.

Houd valaciclovirhydrochloride en alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

Waar kan ik meer informatie vinden over 
valaciclovirhydrochloride?

Meer informatie over valaciclovirhydrochloride is beschikbaar:

Aanbevelingen over het hiv-gerelateerde gebruik van valaciclovirhydrochloride, van deRichtlijnen voor de 

preventie en behandeling van opportunistische infecties bij volwassenen en adolescenten met hiv, bereid 

door decentrum voor ziektecontrole en Preventie, deNationale gezondheidsinstituten, en de HIV Medicine 

Association of the Infectious Diseases Society of America

Valaciclovirhydrochloride-gerelateerde onderzoeksstudies, vanClinicalTrials.gov

De bovenstaande samenvatting van het geneesmiddel voor de patiëntversie is gebaseerd op de volgende FDA-label(s):Tablet (filmomhuld).

Laatst beoordeeld: 8 maart 2021

Afdrukken

Patiëntversie:HTML

FDA-label: tablet (filmomhuld)PDF
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