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Voriconazol
pronunțat ca (vohr ih kon' uh zohl)

de ce este prescris acest medicament?

Voriconazolul este utilizat la adulți și copii cu vârsta de 2 ani și peste pentru a trata infecțiile fungice grave, cum ar fi 
aspergiloza invazivă (o infecție fungică care începe în plămâni și se răspândește prin fluxul sanguin către alte 
organe), candidoza esofagiană (o drojdie [un tip de ciupercă] infecție care poate provoca pete albe în gură și gât) și 
candidemie (o infecție fungică în sânge). De asemenea, este utilizat pentru a trata anumite alte infecții fungice 
atunci când alte medicamente nu vor funcționa pentru anumiți pacienți. Voriconazolul face parte dintr-o clasă de 
medicamente antifungice numite triazoli. Funcționează prin încetinirea creșterii ciupercilor care provoacă infecția.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Voriconazolul se prezintă sub formă de tablete și suspensie (lichid) pentru administrare pe cale orală. De obicei, se ia la 

fiecare 12 ore pe stomacul gol, cu cel puțin 1 oră înainte sau 1 oră după masă. Pentru a vă ajuta să vă amintiți să luați 

voriconazol, luați-l aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și cereți-i 

medicului sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați voriconazol exact conform 

instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Dacă luați suspensie de voriconazol, agitați flaconul închis timp de aproximativ 10 secunde înainte de fiecare utilizare pentru a 

amesteca medicamentul în mod uniform. Nu amestecați suspensia cu alte medicamente, apă sau orice alt lichid. Utilizați 

întotdeauna dispozitivul de măsurare care vine cu medicamentul dumneavoastră. Este posibil să nu primiți cantitatea corectă de 

medicament dacă utilizați o lingură de uz casnic pentru a vă măsura doza.

La începutul tratamentului, este posibil să vi se administreze voriconazol prin injecție intravenoasă (în venă). Când începeți să luați 

voriconazol pe cale orală, medicul dumneavoastră vă poate începe cu o doză mică și vă poate crește doza dacă starea 

dumneavoastră nu se îmbunătățește. De asemenea, medicul dumneavoastră vă poate reduce doza dacă prezentați reacții adverse 

de la voriconazol.

Durata tratamentului depinde de starea generală de sănătate, de tipul de infecție pe care o aveți și de cât de bine 
răspundeți la medicament. Continuați să luați voriconazol chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați 
voriconazol fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

există utilizări pentru acest medicament
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Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua voriconazol,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la voriconazol, la alte medicamente antifungice, cum ar 
fi fluconazol (Diflucan), itraconazol (Onmel, Sporanox) sau ketoconazol (Nizoral); orice alte medicamente, lactoză sau oricare 
dintre celelalte componente ale comprimatelor de voriconazol. si suspendare. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a 
ingredientelor din comprimate și suspensie de voriconazol.

nu luați voriconazol dacă luați oricare dintre următoarele medicamente: carbamazepină (Carbatrol, 
Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); cisapridă (Propulsid); efavirenz (Sustiva, în Atripla); medicamente de tip 
ergot, cum ar fi dihidroergotamina (DHE 45, Migranal), mesilați ergoloizi (Hydergine), ergotamină 
(Ergomar, în Cafergot, în Migergot) și metilergonovină (Methergine); ivabradină (Corlanor); naloxegol 
(Monvatik); fenobarbital; pimozidă (Orap); chinidină (în Nuedexta); rifabutină (Mycobutin); rifampin 
(Rifadin, Rimactane, în Rifamate, în Rifater); ritonavir (Norvir, în Kaletra); sirolimus (Rapamune); 
Sunătoare; tolvaptan (Jynarque, Samsca); și venetoclax (Venclexta).

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție medicală, 
vitamine și suplimente nutritive luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: anticoagulante 
(„diluanți ai sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin, Jantoven); benzodiazepine cum ar fi alprazolam (Niravam, 
Xanax), midazolam şi triazolam (Halcion); blocante ale canalelor de calciu, cum ar fi amlodipina (Norvasc, în 
Amturnide, în Tekamlo), felodipină (Plendil), isradipină, nicardipină (Cardene), nifedipină (Adalat, Afeditab, 
Procardia), nimodipină (Nymalize) și nisoldipină (Sular); medicamente pentru scăderea colesterolului (statine) 
precum atorvastatina (Lipitor, în Caduet, în Liptruzet), fluvastatina (Lescol), lovastatina (Altoprev, în Advicor), 
pravastatina (Pravachol) și simvastatina (Zocor, în Simcor, în Vytorin); ciclosporină (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune); everolimus (Afinitor, Zortress); fentanil (Abstral, Actiq, Fentora, Lazanda, Subsys); medicamente 
pentru diabet, cum ar fi glipizida (Glucotrol), gliburida (Diabeta, Glynase, , în Glucovance) și tolbutamidă; 
medicamente pentru HIV, cum ar fi delavirdina (Rescriptor), nelfinavir (Viracept), nevirapină (Viramune) și 
saquinavir (Invirase); metadonă (dolofină, metadoză); medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (diclofenac, 
ibuprofen), contraceptive orale; oxicodonă (Oxecta, Oxycontin, în Oxycet, în Percocet, în Percodan, în Roxicet, în 
Xartemis); fenitoină (Dilantin, Phenytek); inhibitori ai pompei de protoni, cum ar fi esomeprazol (Nexium, în 
Vimovo), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec, în Prevpac), pantoprazol (Protonix) și rabeprazol (AcipHex); 
tacrolimus (Astagraf, Prograf); vinblastină; si vincristina. Multe alte medicamente pot interacționa și cu 
voriconazolul, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le 
luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să 
modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă ați fost vreodată tratat cu medicamente chimioterapice pentru cancer și dacă 
aveți sau ați avut vreodată un interval QT prelungit (o problemă rară a inimii care poate provoca bătăi neregulate ale 
inimii, leșin sau moarte subită) sau dacă aveți sau a avut vreodată bătăi lente sau neregulate ale inimii, niveluri scăzute 
de potasiu, magneziu sau calciu în sânge, cardiomiopatie (mușchiul inimii mărit sau îngroșat care oprește inima să 
pompeze sângele în mod normal), cancer al celulelor sanguine, intoleranță la galactoză sau malabsorbție la glucoză-
galactoză ( afecțiuni moștenite în care organismul nu este capabil să tolereze lactoza); orice afecțiune care vă 
îngreunează digerarea zaharozei (zahăr de masă) sau a lactozei (care se găsește în lapte și produse lactate) sau boli 
hepatice sau renale.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Nu trebuie să rămâneți 
gravidă în timp ce luați voriconazol. Trebuie să utilizați un control al nașterii eficient pentru a preveni sarcina în timpul 
tratamentului cu voriconazol. Discutați cu medicul dumneavoastră despre metodele de control al nașterii care vă vor 
funcționa. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați voriconazol, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. Voriconazolul 
poate dăuna fătului.
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dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că 
luați voriconazol.

trebuie să știți că voriconazolul poate provoca vedere încețoșată sau alte probleme cu vederea și vă poate 
face ochii sensibili la lumina puternică. Nu conduceți o mașină noaptea în timp ce luați voriconazol. Nu 
conduceți o mașină în timpul zilei și nu utilizați utilaje dacă aveți probleme cu vederea în timp ce luați acest 
medicament.

planificați pentru a evita expunerea inutilă sau prelungită la lumina soarelui și pentru a purta îmbrăcăminte de protecție, 
ochelari de soare și protecție solară. Voriconazolul vă poate face pielea sensibilă la lumina soarelui.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 

peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Voriconazolul poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

vedere anormală

dificultăți de a vedea culorile

diaree

greaţă

vărsături

durere de cap

ameţeală

gură uscată

înroșirea

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate 
în PRECAUȚII SPECIALE, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră:

febră

frisoane sau tremurături

bătăi rapide ale inimii

respirație rapidă

confuzie

stomac deranjat
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oboseală extremă

vânătăi sau sângerări neobișnuite

pierderea poftei de mâncare

mâncărime, urină închisă la culoare, pierderea poftei de mâncare, oboseală, îngălbenirea pielii sau a ochilor, durere în partea dreaptă sus a 

stomacului, greață, vărsături sau simptome asemănătoare gripei

oboseală; lipsa de energie; slăbiciune; greaţă; vărsături; ameţeală; pierdere în greutate sau dureri abdominale

creștere în greutate; cocoașă grasă între umeri; fata rotunjita (fata luna); întunecarea pielii de pe stomac, 
coapse, sâni și brațe; subțierea pielii; vânătăi; creșterea excesivă a părului; sau transpirație

halucinații (a vedea lucruri sau a auzi voci care nu există)

durere în piept sau constrângere

eczemă

transpiraţie

urticarie sau descuamarea pielii

dificultăți de respirație sau de înghițire

umflarea mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

Voriconazolul poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați comprimatele 
la temperatura camerei și departe de excesul de căldură și umiditate (nu în baie). Păstrați suspensia orală 
neamestecată la frigider, dar odată amestecată păstrați-o la temperatura camerei și nu o lăsați la frigider sau 
congela. Aruncați orice suspensie neutilizată după 14 zile.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

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

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte 

persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă 

elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul dvs. sau contactați departamentul 

local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din partea dvs.
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comunitate. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

sensibilitate la lumină

pupile lărgite (cercuri negre în mijlocul ochilor)

ochi inchisi

saliva

pierderea echilibrului în timpul mișcării

depresie

dificultăți de respirație

convulsii

stomac umflat

oboseală extremă

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la voriconazol.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei. Dacă mai aveți simptome de infecție după ce ați terminat cu voriconazol, sunați-vă medicul.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Vfend®
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