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valgansiklovir
(val gan sye' kloh veer) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Valgansiklovir vücudunuzdaki kırmızı kan hücrelerinin, beyaz kan hücrelerinin ve trombositlerin sayısını düşürerek ciddi ve yaşamı tehdit eden sorunlara neden 

olabilir. Daha az sayıda kırmızı kan hücresi, beyaz kan hücresi veya trombositiniz olup olmadığını doktorunuza söyleyin; veya diğer kan veya kanama sorunları. 

Gansiklovir (Cytovene) gibi valgansiklovire benzer bir ilacın yan etkisi olarak kan sorunlarınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Ayrıca, aşağıdaki ilaçlardan herhangi 

birini alıyorsanız veya aldıysanız doktorunuza ve eczacınıza söyleyin: doksorubisin (Doxil), vinblastin ve vinkristin gibi kemoterapi ilaçları; dapson; flusitozin 

(Ancobon); hidroksiüre (Droxia, Siklos); siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune) ve takrolimus (Prograf) gibi immünosupresanlar; didanosin (Videx) veya 

zidovudin (Retrovir, AZT) dahil olmak üzere insan immün yetmezlik virüsünü (HIV) ve edinilmiş immün yetmezlik sendromunu (AIDS) tedavi etmek için ilaçlar; 

pentamidin (NebuPent, Pentam); trimetoprim/sülfametoksazol (Bactrim, Septra); veya radyasyon (X-ray) tedavisi aldıysanız veya alıyorsanız. Aşağıdaki belirtilerden 

herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: aşırı yorgunluk; zayıflık; soluk ten; baş dönmesi; bilinç bulanıklığı, konfüzyon; hızlı nabız; uykuya dalma veya 

uykuda kalma zorluğu; nefes darlığı; olağandışı kanama veya morarma; veya boğaz ağrısı, ateş, titreme, öksürük veya diğer enfeksiyon belirtileri. veya radyasyon 

(X-ray) tedavisi aldıysanız veya alıyorsanız. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: aşırı yorgunluk; zayıflık; soluk ten; baş 

dönmesi; bilinç bulanıklığı, konfüzyon; hızlı nabız; uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu; nefes darlığı; olağandışı kanama veya morarma; veya boğaz ağrısı, 

ateş, titreme, öksürük veya diğer enfeksiyon belirtileri. veya radyasyon (X-ray) tedavisi aldıysanız veya alıyorsanız. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız 

derhal doktorunuzu arayın: aşırı yorgunluk; zayıflık; soluk ten; baş dönmesi; bilinç bulanıklığı, konfüzyon; hızlı nabız; uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu; 

nefes darlığı; olağandışı kanama veya morarma; veya boğaz ağrısı, ateş, titreme, öksürük veya diğer enfeksiyon belirtileri.

Valgansiklovir fetüse zarar verebilir. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız valgansiklovir 
almayınız. Kadınsanız, tedaviye başlamadan önce hamilelik testi yaptırmanız ve tedaviniz sırasında ve 
son dozunuzdan sonraki 30 gün boyunca etkili doğum kontrolü kullanmanız gerekecektir. Erkekseniz 
ve eşiniz hamile kalabilirse, bu ilacı alırken ve son dozunuzdan sonraki 90 gün boyunca prezervatif 
kullanmalısınız. Doğum kontrolü hakkında sorularınız varsa doktorunuzla konuşun. Valgansiklovir 
alırken hamile kalırsanız derhal doktorunuzu arayın.

Valgansiklovir erkeklerde ve kadınlarda doğurganlığı geçici veya kalıcı olarak azaltabilir. Valgansiklovir 

almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Valgansiklovir verilen laboratuvar hayvanlarında kanser gelişti. Valgansiklovirin insanlarda kanser riskini 
artırıp artırmadığı bilinmemektedir.

Tüm randevularınızı doktorunuz, göz doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz/doktorlarınız 

vücudunuzun valgansiklovire tepkisini kontrol etmek için düzenli göz muayeneleri ve bazı testler isteyebilir.
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Valgansiklovir almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun ve bu ilacı almaya 
başlamadan önce ve her tekrar doldurduğunuzda dikkatlice okuyun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Valgansiklovir, edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) olan kişilerde sitomegalovirüs (CMV) retinitini 
(körlüğe neden olabilen göz enfeksiyonu) tedavi etmek için kullanılır. Valgansiklovir ayrıca kalp, böbrek veya 
böbrek-pankreas nakli yapılmış ve CMV hastalığına yakalanma şansı olan kişilerde sitomegalovirüs (CMV) 
hastalığını önlemek için kullanılır. Valgansiklovir, antiviraller adı verilen bir ilaç sınıfındadır. CMV hastalığının 
yayılmasını önleyerek veya CMV'nin büyümesini yavaşlatarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Valgansiklovir bir tablet ve ağızdan almak için oral bir solüsyon (sıvı) olarak gelir. Genellikle günde bir veya iki kez 
yemekle birlikte alınır. Valgansiklovir almayı hatırlamanıza yardımcı olması için her gün yaklaşık aynı saatte alınız. 
Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya 
eczacınızdan açıklamasını isteyin. Valgansiklovir'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla 
veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Çocuklar tabletleri veya oral solüsyonu alabilirler; ancak yetişkinlerinsadecetabletleri alın.

Oral solüsyon eczacınız tarafından hazırlanacak ve size dozunuzu ölçmek için bir cihaz da verecektir. 
Çözümünüzü ölçmek için yalnızca size verilen ölçüm cihazını kullanın.

Her kullanımdan önce oral solüsyonu iyice çalkalayın.

Tabletleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin, kırmayın veya ezmeyin.

Valgansiklovir tabletleri veya oral solüsyonu tutarken dikkatli olun. Cildinizin, gözlerinizin, ağzınızın veya burnunuzun 

kırılmış veya ezilmiş valgansiklovir tabletleri veya oral solüsyonla temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir temas 

meydana gelirse, cildinizi sabun ve suyla iyice yıkayın veya gözlerinizi sade suyla iyice yıkayın.

Valgansiklovir, CMV'yi kontrol etmeye yardımcı olur, ancak onu iyileştirmez. Doktorunuzla konuşmadan 
valgansiklovir almayı bırakmayınız. Valgansiklovir almayı çok erken durdurmak, kanınızdaki CMV miktarının 
artmasına veya virüsün bu ilaca dirençli hale gelmesine neden olabilir.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Valgansiklovir almadan önce,
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valgansiklovire, gansiklovire (Cytovene), diğer ilaçlara veya valgansiklovir tabletleri veya oral solüsyondaki 
bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir 
listesini isteyin.

doktorunuza ve eczacınıza aldığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri söyleyin. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen ilaçları ve aşağıdakilerden herhangi 
birini belirttiğinizden emin olun: amfoterisin B (Abelcet, Ambisome); imipenem-silastatin (Primaxin); 
mikofenolat mofetil (CellCept); ve probenesid. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan 
etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

ÖNEMLİ UYARI bölümünde belirtilen durumlar veya aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz 
veya daha önce olduysanız doktorunuza söyleyin: böbrek veya karaciğer hastalığı veya hemodiyaliz 
(kandaki atık ürünleri uzaklaştıran özel bir makine) tedavisi görüyorsanız.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Valgansiklovir alırken emzirmemelisiniz. Valgansiklovir almayı bıraktıktan 
sonra emzirmeye ne zaman güvenle başlayabileceğiniz konusunda doktorunuzla konuşun.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere bir ameliyat geçiriyorsanız, doktora veya dişçiye valgansiklovir kullandığınızı 
söyleyin.

Valgansiklovirin sizi uyuşuk, baş dönmesi, kararsız, kafa karışıklığı, daha az uyanık hale getirebileceğini veya 
nöbetlere neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya makine 
kullanmayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Valgansiklovir alırken bol sıvı tüketin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Daha sonra bir sonraki dozu normal planlanan zamanda 
alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza 
devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Valgansiklovir yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

ishal

mide bulantısı

kusma

Karın ağrısı, hassasiyeti veya şişmesi

göz ağrısı

kabızlık

baş ağrısı

kilo kaybı

sırt, eklem veya kas ağrısı

ağız ülseri
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depresyon

endişe

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın:

her şeyin üzerinde lekeler, ışık parlamaları veya karanlık bir perde görmek

azalmış idrara çıkma

idrarda kan

görüş problemleri

ellerin, kolların, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

kurdeşen

döküntü

kaşıntı

cilt veya gözlerin sararması; iştah kaybı; Koyu idrar; ve/veya açık renkli bağırsak hareketleri

kasıtsız titreme veya titreme hareketleri

ellerde veya ayaklarda uyuşma, ağrı, yanma veya karıncalanma

nöbetler

Valgansiklovir başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Tabletleri oda 
sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. Oral solüsyonu buzdolabında 49 
güne kadar 2–8°C'de saklayın; dondurmayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. eczacınızla konuşun
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veya topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi almak için yerel çöp/geri dönüşüm 

departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p 

[http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
mide bulantısı

kusma

karın ağrısı

ishal

kontrol edemediğiniz el sıkışmak

nöbetler

azalmış idrara çıkma

kanlı idrar

boğaz ağrısı, ateş, titreme, öksürük veya diğer enfeksiyon belirtileri

aşırı yorgunluk

soluk ten

cilt veya gözlerin sararması

baş dönmesi

hızlı nabız

zayıflık

olağandışı kanama veya morarma

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Valgansiklovir arzınızın bitmesine izin vermeyin. Reçetenizi 
tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri
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