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Вориконазол
произнася се като (vohr ih kon' uh zohl)

защо е предписано това лекарство?

Вориконазол се използва при възрастни и деца на 2 години и повече за лечение на сериозни гъбични инфекции като 

инвазивна аспергилоза (гъбична инфекция, която започва в белите дробове и се разпространява чрез кръвния поток към 

други органи), кандидоза на хранопровода (дрожди [вид гъбички] инфекция, която може да причини бели петна в устата 

и гърлото), и кандидемия (гъбична инфекция в кръвта). Използва се и за лечение на някои други гъбични инфекции, 

когато други лекарства няма да работят при определени пациенти. Вориконазол е в клас противогъбични лекарства, 

наречени триазоли. Действа като забавя растежа на гъбичките, които причиняват инфекция.

как трябва да се използва това лекарство?

Вориконазол се предлага като таблетка и суспензия (течност), за да се приема през устата. Обикновено се приема на всеки 12 

часа на празен стомах, най-малко 1 час преди или 1 час след хранене. За да не забравяте да приемате вориконазол, приемайте го 

приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия 

лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте вориконазол точно както е указано. Не приемайте 

повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Ако приемате суспензия на вориконазол, разклатете затворената бутилка за около 10 секунди преди всяка употреба, за да 

смесите лекарството равномерно. Не смесвайте суспензията с други лекарства, вода или друга течност. Винаги 

използвайте измервателния уред, който се доставя с вашето лекарство. Може да не получите правилното количество 

лекарство, ако използвате домакинска лъжица за измерване на дозата си.

В началото на лечението може да получите вориконазол чрез интравенозна (във вена) инжекция. Когато започнете 

да приемате вориконазол през устата, Вашият лекар може да Ви започне с ниска доза и да увеличи дозата Ви, ако 

състоянието Ви не се подобри. Вашият лекар може също да намали дозата Ви, ако получите нежелани реакции от 

вориконазол.

Продължителността на Вашето лечение зависи от общото Ви здравословно състояние, вида на инфекцията, която имате, и колко 

добре се повлиявате от лекарството. Продължете да приемате вориконазол, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на 

вориконазол, без да говорите с Вашия лекар.

други употреби на това лекарство
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Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете вориконазол,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към вориконазол, други противогъбични лекарства 
като флуконазол (Diflucan), итраконазол (Onmel, Sporanox) или кетоконазол (Nizoral); всякакви други лекарства, 
лактоза или някоя от останалите съставки на таблетките voriconazole и окачване. Попитайте Вашия фармацевт 
за списък на съставките на таблетките и суспензията вориконазол.

не приемайте вориконазол, ако приемате някое от следните лекарства: карбамазепин (Carbatrol, 
Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); цизаприд (Пропулсид); ефавиренц (Sustiva, в Atripla); лекарства от ерго 
тип като дихидроерготамин (DHE 45, Migranal), ерголоидни мезилати (Hydergine), ерготамин 
(Ergomar, в Cafergot, в Migergot) и метилергоновин (Methergine); ивабрадин (Corlanor); налоксегол 
(Monvatik); фенобарбитал; пимозид (Орап); хинидин (в Nuedexta); рифабутин (микобутин); рифампин 
(Rifadin, Rimactane, in Rifamate, in Rifater); ритонавир (Norvir, в Kaletra); сиролимус (Rapamune); жълт 
кантарион; толваптан (Jynarque, Samsca); и венетоклакс (Venclexta).

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, витамини и хранителни добавки, отпускани с 
рецепта и без рецепта, приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: антикоагуланти 
(„разредители на кръвта“) като варфарин (Coumadin, Jantoven); бензодиазепини като алпразолам (Niravam, 
Xanax), мидазолам и триазолам (Halcion); блокери на калциевите канали като амлодипин (Norvasc, в 
Amturnide, в Tekamlo), фелодипин (Plendil), израдипин, никардипин (Cardene), нифедипин (Adalat, Afeditab, 
Procardia), нимодипин (Nymalize) и низолдипин (Sular); лекарства за понижаване на холестерола (статини) 
като аторвастатин (Lipitor, в Caduet, в Liptruzet), флувастатин (Lescol), ловастатин (Altoprev, в Advicor), 
правастатин (Pravachol) и симвастатин (Zocor, в Simcor, във Vytorin); циклоспорин (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune); еверолимус (Afinitor, Zortress); фентанил (Abstral, Actiq, Fentora, Lazanda, Subsys); лекарства за 
диабет като глипизид (Glucotrol), глибурид (Diabeta, Glynase, , в Glucovance) и толбутамид; лекарства за ХИВ 
като делавирдин (Rescriptor), нелфинавир (Viracept), невирапин (Viramune) и саквинавир (Invirase); метадон 
(Долофин, Метадоза); нестероидни противовъзпалителни средства (диклофенак, ибупрофен), орални 
контрацептиви; оксикодон (Oxecta, Oxycontin, в Oxycet, в Percocet, в Percodan, в Roxicet, в Xartemis); 
фенитоин (Dilantin, Phenytek); инхибитори на протонната помпа като езомепразол (Nexium, във Вимово), 
ланзопразол (Prevacid), омепразол (Prilosec, в Prevpac), пантопразол (Protonix) и рабепразол (AcipHex); 
такролимус (Астаграф, Програф); винбластин; и винкристин. Много други лекарства също могат да 
взаимодействат с вориконазол, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, 
които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък. Може да се наложи Вашият лекар да 
промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако някога сте били лекувани с химиотерапевтични лекарства за рак и ако имате или някога сте 

имали удължен QT интервал (рядък сърдечен проблем, който може да причини неравномерен пулс, припадък или внезапна 

смърт), или ако имате или някога сте имали бавен или неравномерен сърдечен ритъм, ниски нива на калий, магнезий или 

калций в кръвта, кардиомиопатия (увеличен или удебелен сърдечен мускул, който спира сърцето да изпомпва нормално 

кръвта), рак на кръвните клетки, непоносимост към галактоза или глюкозо-галактозна малабсорбция ( наследствени 

състояния, при които тялото не е в състояние да понася лактозата); всяко състояние, което затруднява усвояването на 

захарозата (трапезна захар) или лактозата (намерена в млякото и млечните продукти), или чернодробно или бъбречно 

заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Не трябва да забременявате, докато 

приемате вориконазол. Трябва да използвате ефективен контрол на раждаемостта, за да предотвратите бременност по 

време на лечението с вориконазол. Говорете с Вашия лекар за методите за контрол на раждаемостта, които ще работят за 

Вас. Ако забременеете, докато приемате вориконазол, незабавно се обадете на Вашия лекар. Вориконазол може да увреди 

плода.
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ако Ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате 
вориконазол.

трябва да знаете, че вориконазол може да причини замъглено зрение или други проблеми със зрението и може 
да направи очите ви чувствителни към ярка светлина. Не шофирайте кола през нощта, докато приемате 
вориконазол. Не шофирайте кола през деня и не работете с машини, ако имате проблеми със зрението, докато 
приемате това лекарство.

планирайте да избягвате ненужно или продължително излагане на слънчева светлина и да носите защитно облекло, слънчеви 

очила и слънцезащитен крем. Вориконазол може да направи кожата ви чувствителна към слънчева светлина.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Вориконазол може да предизвика нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезва:

ненормално зрение

затруднено виждане на цветовете

диария

гадене

повръщане

главоболие

световъртеж

суха уста

зачервяване

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
изброени в СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, незабавно се обадете на Вашия лекар:

треска

втрисане или треперене

бързо сърцебиене

бързо дишане

объркване

разстроен стомах
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изключителна умора

необичайни синини или кървене

загуба на апетит

сърбеж, тъмна урина, загуба на апетит, умора, пожълтяване на кожата или очите, болка в горната дясна част на 
стомаха, гадене, повръщане или грипоподобни симптоми

умора; липса на енергия; слабост; гадене; повръщане; световъртеж; загуба на тегло или коремна болка

качване на тегло; мастна гърбица между раменете; закръглено лице (лунно лице); потъмняване на кожата на корема, 
бедрата, гърдите и ръцете; изтъняване на кожата; натъртване; прекомерен растеж на косата; или изпотяване

халюцинации (виждане на неща или чуване на гласове, които не съществуват)

болка в гърдите или стягане

обрив

изпотяване

копривна треска или пилинг на кожата

затруднено дишане или преглъщане

подуване на ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

Вориконазол може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

таблетките при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята). Съхранявайте несмесената 

перорална суспензия в хладилник, но след като се смеси, съхранявайте я при стайна температура и не я охлаждайте и 

не я замразявайте. Изхвърлете неизползваната суспензия след 14 дни.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и други 

хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, най-добрият 

начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт или се свържете с 

местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашия
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общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

чувствителност към светлина

разширени зеници (черни кръгове в средата на очите)

затворени очи

слюноотделяне

загуба на равновесие по време на движение

депресия

недостиг на въздух

припадъци

подут корем

изключителна умора

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания, за да 

провери реакцията на тялото ви към вориконазол.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно презареждането 

на Вашата рецепта. Ако все още имате симптоми на инфекция, след като приключите с вориконазол, обадете се на Вашия лекар.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Vfend®

Последна редакция - 15.05.2021 г

Научете как да цитирате тази страница
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Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г
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