
Kunin ang pinakabagong impormasyon sa pampublikong kalusugan mula sa CDC

Impormasyon sa droga

Bigkasin:Valacyclovir Hydrochloride

Ibang pangalan:Valtrex, valacyclovir HCl

Klase ng Droga:Antiviral (Herpesvirus Nucleoside Analog DNA Polymerase Inhibitor)

Ano ang valacyclovir hydrochloride?

Gamutin at/o pigilan ang ilang uri ng herpes simplexvirus(HSV)impeksyons, kabilang ang genital herpes 

(genital lesions) at cold sores (orolabial lesions)

Bawasan ang panganib ng pagpapadala ng genital herpes sa ibang tao

gamutinvirus ng varicella zoster(VZV), kabilang ang bulutong-tubig (pangunahing impeksyon sa varicella) at 

shingles(herpes zoster)

Ang mga impeksyon sa HSV at VZV ay maaaring mga oportunistikong impeksyon (OI) ng HIV. Ang OI ay isang impeksiyon na nangyayari 

nang mas madalas o mas malala sa mga taong may mahinang immune system—gaya ng mga taong may HIV

— kaysa sa mga taong may malusog na immune system. Para matuto pa tungkol sa mga OI, basahin ang HIVinfoAno ang 

isang Opportunistic Infection?fact sheet.

Paano ginagamit ang valacyclovir hydrochloride sa mga taong may HIV?

AngMga Alituntunin para sa Pag-iwas at Paggamot sa Mga Oportunistikong Impeksyon sa Mga Matanda at Kabataang may HIV

isama ang mga rekomendasyon sa paggamit ng valacyclovir hydrochloride sa mga taong may HIV upang:

gamutin

Mga impeksyon sa HSV, kabilang ang mga cold sores at genital lesion

Mga impeksyon sa VZV, kabilang ang bulutong-tubig, shingles, at acute retinal necrosis (isang nagpapaalab na 

kondisyon na maaaring makapinsala o makasira sa retina ng mata)

Pigilan

Mula sa pagkakaroon ng bulutong-tubig sa ilang partikular na tao na nakikipag-ugnayan sa isang taong may aktibong 

shingle o bulutong-tubig
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Ang Valacyclovir hydrochloride ay isangantiviraliniresetang gamot na inaprubahan ng USPangangasiwa ng 

Pagkain at Gamot(FDA) sa:

TITLE - VALACYCLOVIR / VALTREX ZIMIVIR MEDICATION
 PATIENT INFORMATION IN FILIPINO

Source : U.S. National Institutes of Health
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Malamig na sugat at sugat sa ari na dulot ng impeksyon ng HSV mula sa paulit-ulit

Ang mga inirerekomendang paggamit ay maaaring hindi palaging naaayon sa mga inaprubahan ng FDA na paggamit ng valacyclovir 

hydrochloride. Tingnan angmga alituntuninpara sa kumpletong impormasyon sa mga inirerekomendang paggamit ng valacyclovir 

hydrochloride sa mga matatanda at kabataang may HIV. Maaaring may iba pang inirerekomendang paggamit ang Valacyclovir 

hydrochloride na hindi nakalista sa itaas.

Ano ang dapat kong sabihin sa aking tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan 

bago kumuha ng valacyclovir hydrochloride?

Bago kumuha ng valacyclovir hydrochloride, sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan:

Kung ikaw ay allergic sa valacyclovir hydrochloride o anumang iba pang mga gamot.

Tungkol sa anumang kondisyong medikal na mayroon ka o mayroon ka, partikular na ang bone marrow o kidney transplant o mga 

problema sa bato, kabilang ang kung tumatanggap ka ng dialysis.

Tungkol sa anumang bagay na maaaring makaapekto sa iyong kakayahang uminom ng mga gamot, tulad ng kahirapan sa paglunok o pag-

alala na uminom ng mga tabletas.

Kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa mga panganib at 

benepisyo ng pag-inom ng valacyclovir hydrochloride sa panahon ng pagbubuntis.

Kung ikaw ay nagpapasuso o nagpaplanong magpasuso. Para sa mga babaeng may HIV sa Estados Unidos, ang Patnubayhindi 

inirerekomenda ang pagpapasuso. Bago ipanganak ang iyong sanggol, o kung nagpapasuso ka na, kausapin ang iyong tagapagbigay ng 

pangangalagang pangkalusugan upang talakayin ang mga alternatibong opsyon para sa pagpapakain sa iyong sanggol.

Tungkol sa iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom o 

pinaplano mong inumin. Maaaring makaapekto ang Valacyclovir hydrochloride sa paraan ng paggana ng ibang mga gamot o produkto, at 

maaaring makaapekto ang iba pang mga gamot o produkto kung paano gumagana ang valacyclovir hydrochloride. Tanungin ang iyong 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung may mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng valacyclovir hydrochloride at ng iba 

pang mga gamot na iniinom mo.

Tanungin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa mga posibleng epekto mula sa valacyclovir hydrochloride. Sasabihin sa iyo ng iyong 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung ano ang gagawin kung mayroon kang mga side effect.

Paano ako kukuha ng valacyclovir hydrochloride?

Uminom ng valacyclovir hydrochloride ayon sa mga tagubilin ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Sasabihin sa iyo ng iyong 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung gaano karaming valacyclovir hydrochloride ang dapat inumin at kung kailan ito dapat inumin. 

Bago mo simulan ang valacyclovir hydrochloride at sa tuwing kukuha ka ng refill, basahin ang anumang naka-print na impormasyon na kasama ng iyong 

gamot.

Paano dapat iimbak ang valacyclovir hydrochloride?

Mag-imbak ng mga valacyclovir hydrochloride tablet sa temperatura ng kuwarto, 59°F hanggang 77°F (15°C hanggang 25°C).

https://clinicalinfo.hiv.gov/en/drugs/valacyclovir-hydrochloride/patient 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


4/15/22, 9:37 AM Valacyclovir Hydrochloride - Pasyente | NIH

Mag-imbak ng valacyclovir hydrochloride suspension sa pagitan ng 36°F hanggang 46°F (2°C hanggang 8°C) sa refrigerator. 

Itapon ang aer 28 araw.

Panatilihin ang valacyclovir hydrochloride sa lalagyan na pinasok nito at panatilihing nakasara nang mahigpit ang 

lalagyan.

Huwag gumamit ng valacyclovir hydrochloride kung nasira o nawawala ang orihinal na seal sa butas ng 

lalagyan.

Itapon ang valacyclovir hydrochloride na hindi na kailangan o expired na (luma na). Sundin Mga alituntunin ng 

FDAsa kung paano ligtas na itapon ang hindi nagamit na gamot.

Panatilihin ang valacyclovir hydrochloride at lahat ng mga gamot na hindi maabot ng mga bata.

Saan ako makakahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa 

valacyclovir hydrochloride?

Higit pang impormasyon tungkol sa valacyclovir hydrochloride ay makukuha:

Mga rekomendasyon sa mga gamit na nauugnay sa HIV ng valacyclovir hydrochloride, mula saMga 

Alituntunin para sa Pag-iwas at Paggamot sa Mga Oportunistikong Impeksyon sa Mga Matanda at Kabataang 

may HIV, inihanda ngMga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit, angNational Institutes of Health, at 

ang HIV Medicine Association ng Infectious Diseases Society of America

Valacyclovir hydrochloride-related research studies, mula saClinicalTrials.gov

Ang buod ng gamot sa Bersyon ng Pasyente sa itaas ay batay sa sumusunod na (mga) label ng FDA:Tablet (pinahiran ng pelikula).
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