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Valganciklovir
uttalas som (val gan sye' kloh veer)

VIKTIG VARNING:

Valganciklovir kan sänka antalet röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar i kroppen, vilket kan orsaka allvarliga och livshotande problem. 

Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft ett lägre antal röda blodkroppar, vita blodkroppar eller blodplättar; eller andra blod- eller 

blödningsproblem. Tala om för din läkare om du någonsin har utvecklat blodproblem som en biverkning av ett läkemedel som liknar valganciklovir, 

såsom ganciklovir (Cytoven). Berätta också för din läkare och apotekspersonal om du tar eller har tagit någon av följande mediciner: 

kemoterapimediciner som doxorubicin (Doxil), vinblastin och vinkristin; dapson; flucytosin (Ancobon); hydroxiurea (Droxia, Siklos); immunsuppressiva 

medel såsom cyklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune) och takrolimus (Prograf); läkemedel för att behandla humant immunbristvirus (HIV) och 

förvärvat immunbristsyndrom (AIDS) inklusive didanosin (Videx) eller zidovudin (Retrovir, AZT); pentamidin (NebuPent, Pentam); trimetoprim/

sulfametoxazol (Bactrim, Septra); eller om du har fått eller får strålbehandling (röntgen). Om du upplever något av följande symtom, kontakta din 

läkare omedelbart: överdriven trötthet; svaghet; blek hud; yrsel; förvirring; snabb hjärtslag; svårt att somna eller att sova; andnöd; ovanlig blödning 

eller blåmärken; eller ont i halsen, feber, frossa, hosta eller andra tecken på infektion. eller om du har fått eller får strålbehandling (röntgen). Om du 

upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: överdriven trötthet; svaghet; blek hud; yrsel; förvirring; snabb hjärtslag; svårt att 

somna eller att sova; andnöd; ovanlig blödning eller blåmärken; eller ont i halsen, feber, frossa, hosta eller andra tecken på infektion. eller om du har 

fått eller får strålbehandling (röntgen). Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: överdriven trötthet; svaghet; blek 

hud; yrsel; förvirring; snabb hjärtslag; svårt att somna eller att sova; andnöd; ovanlig blödning eller blåmärken; eller ont i halsen, feber, frossa, hosta 

eller andra tecken på infektion.

Valganciklovir kan skada fostret. Ta inte valganciklovir om du är gravid eller planerar att bli gravid. 
Om du är kvinna måste du ta ett graviditetstest innan du börjar behandlingen och använda effektiv 
preventivmedel under behandlingen och i 30 dagar efter din sista dos. Om du är man och din partner 
kan bli gravid, bör du använda kondom medan du tar denna medicin och i 90 dagar efter din sista 
dos. Tala med din läkare om du har frågor om preventivmedel. Om du blir gravid medan du tar 
valganciklovir, kontakta din läkare omedelbart.

Valganciklovir kan tillfälligt eller permanent minska fertiliteten hos män och kvinnor. Tala med din 
läkare om riskerna med att ta valganciklovir.

Laboratoriedjur som fick valganciklovir utvecklade cancer. Det är inte känt om valganciklovir ökar 
risken för cancer hos människor.

Håll alla möten med din läkare, ögonläkare och laboratoriet. Din(a) läkare kan beställa regelbundna 

ögonundersökningar och vissa tester för att kontrollera din kropps svar på valganciklovir.
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Tala med din läkare om riskerna med att ta valganciklovir.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten och läs den 

noggrant innan du börjar ta denna medicin och varje gång du får en påfyllning.

hur är denna medicin utskriven?

Valganciklovir används för att behandla cytomegalovirus (CMV) retinit (ögoninfektion som kan orsaka blindhet) hos 

personer som har förvärvat immunbristsyndrom (AIDS). Valganciklovir används också för att förebygga cytomegalovirus 

(CMV) sjukdom hos personer som har genomgått en hjärt-, njur- eller njure-bukspottkörteltransplantation och som har en 

chans att få CMV-sjukdom. Valganciklovir är i en klass av läkemedel som kallas antivirala medel. Det fungerar genom att 

förhindra spridning av CMV-sjukdom eller bromsa tillväxten av CMV.

hur ska detta läkemedel användas?

Valganciklovir kommer som en tablett och som oral lösning (vätska) att ta genom munnen. Det tas vanligtvis med 
mat en eller två gånger om dagen. För att hjälpa dig komma ihåg att ta valganciklovir, ta det ungefär vid samma 
tid(er) varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara 
någon del du inte förstår. Ta valganciklovir exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det 
oftare än vad din läkare har ordinerat.

Barn kan ta tabletterna eller oral lösning; dock borde vuxnaendastta tabletterna.

Den orala lösningen kommer att beredas av din farmaceut och de kommer också att ge dig en apparat för att 

mäta din dos. Använd endast den mätanordning som du fått för att mäta din lösning.

Skaka oral lösning väl före varje användning.

Svälj tabletterna hela; dela, tugga, bryt eller krossa dem inte.

Var försiktig när du hanterar valganciklovir tabletter eller oral lösning. Låt inte din hud, ögon, mun eller näsa 
komma i kontakt med trasiga eller krossade valganciklovirtabletter eller oral lösning. Om sådan kontakt 
inträffar, tvätta huden väl med tvål och vatten eller skölj ögonen väl med vanligt vatten.

Valganciklovir hjälper till att kontrollera CMV men botar det inte. Sluta inte ta valganciklovir utan att tala 
med din läkare. Om du slutar ta valganciklovir för tidigt kan det leda till att mängden CMV i ditt blod ökar 
eller att viruset blir resistent mot denna medicin.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar valganciklovir,
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Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot valganciklovir, ganciklovir (Cytovene), andra 
läkemedel eller något av innehållsämnena i valganciklovir tabletter eller oral lösning. Fråga din apotekspersonal om en 
lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar. Var noga med att nämna medicinerna som anges i 
avsnittet VIKTIG VARNING och något av följande: amfotericin B (Abelcet, Ambisome); imipenem-
cilastatin (Primaxin); mykofenolatmofetil (CellCept); och probenecid. Din läkare kan behöva ändra 
doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft de tillstånd som nämns i avsnittet VIKTIG 
VARNING eller något av följande tillstånd: njur- eller leversjukdom, eller om du behandlas med 
hemodialys (en speciell maskin som tar bort slaggprodukter från blod).

tala om för din läkare om du ammar. Du bör inte amma medan du tar valganciklovir. Tala med din 
läkare om när du säkert kan börja amma efter att du slutat ta valganciklovir.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar 
valganciklovir.

du bör veta att valganciklovir kan göra dig dåsig, yr, ostadig, förvirrad, mindre alert eller orsaka 
kramper. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar dig.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Drick mycket vätska medan du tar valganciklovir.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Ta sedan nästa dos vid den vanliga schemalagda tiden. Men om 

det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte 

dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Valganciklovir kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

diarre

illamående

kräkningar

smärta, ömhet eller svullnad i buken

ögonsmärta

förstoppning

huvudvärk

viktminskning

rygg-, led- eller muskelvärk

munsår
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depression

ångest

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de 
som anges i avsnittet VIKTIG VARNING, kontakta din läkare omedelbart:

se fläckar, ljusglimtar eller en mörk gardin över allt

minskad urinering

blod i urinen

synproblem

svullnad av händer, armar, fötter, vrister eller underben

nässelfeber

utslag

klåda

gulfärgning av hud eller ögon; aptitlöshet; mörk urin; och/eller ljusa tarmrörelser

oavsiktliga darrande eller skakande rörelser

domningar, smärta, sveda eller stickningar i händer eller fötter

anfall

Valganciklovir kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du 
tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara 
tabletterna i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet). Förvara den 
orala lösningen i kylskåp i upp till 49 dagar vid 2–8°C; frys inte.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte 
kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av 
med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din farmaceut
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eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt 

samhälle. Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

orolig mage

kräkningar

magont

diarre

skakar hand som du inte kan kontrollera

anfall

minskad urinering

blodig urin

ont i halsen, feber, frossa, hosta eller andra tecken på infektion

överdriven trötthet

blek hud

gulfärgning av hud eller ögon

yrsel

snabba hjärtslag

svaghet

ovanlig blödning eller blåmärken

hat annan information bör jag veta?

Låt inte någon annan ta din medicin. Låt inte ditt valanciklovirförråd ta slut. Ställ dina frågor på 
apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista bör du ta med 
dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn
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