Informacja o leku dla pacjenta
Nale y zapozna si z w a ciwo ciami leku przed zastosowaniem

Valtrex
(Valaciclovirum)
tabletki powlekane, 1000 mg
SK AD LEKU
1 tabletka zawiera:
substancja czynna - 1000 mg walacyklowiru (w postaci chlorowodorku walacyklowiru)
substancje pomocnicze - celuloza mikrokrystaliczna, Crospovidon, poliwinylopirolidon K90,
stearynian magnezu, koloidalny dwutlenek krzemu, metylohydroksypropyloceluloza, dwutlenek
tytanu, glikol polietylenowy, polisorbat, tusz do nadruku (ziele brylantowa,
hydroksypropyloceluloza, szelak, propionian sodu).
POSTA FARMACEUTYCZNA ORAZ JEDNOSTKA DAWKOWANIA
Tabletki powlekane 1000 mg: bia e, obustronnie wypuk e tabletki, o wyd u onym kszta cie z
niebiesko-zielonym napisem "Valtrex 1000".
OPIS DZIA ANIA
Preparat Valtrex jest lekiem przeciwwirusowym. Walacyklowir to L-walinowy ester acyklowiru,
który jest analogiem prekursorowym nukleozydu purynowego - guaniny. Wybiórczo hamuje
namna anie wirusów grupy Herpes.
WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE
Preparat Valtrex wskazany jest w leczeniu zaka e wirusem pó pa ca.
PRZECIWWSKAZANIA
Stosowanie preparatu Valtrex jest przeciwwskazane u chorych ze znan nadwra liwo ci na
walacyklowir, acyklowir lub którykolwiek z pozosta ych sk adników leku.
ZALECANE RODKI OSTRO NO CI I OSTRZE ENIA SPECJALNE
Stan nawodnienia
Nale y pami ta o prawid owym nawodnieniu organizmu, zw aszcza u pacjentów w podesz ym
wieku.
Stosowanie preparatu Valtrex u pacjentów z zaburzeniami czynno ci nerek
U pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynno ci nerek dawka preparatu Valtrex mo e by
odpowiednio zmodyfikowana przez lekarza.
Pacjenci z zaburzeniami czynno ci nerek nara eni s na zwi kszone ryzyko dzia a
niepo danych dotycz cych uk adu nerwowego (patrz: Dzia ania niepo dane).
OKRES CI Y I KARMIENIA PIERSI
Stosowanie preparatu Valtrex w czasie ci y i w okresie karmienia piersi nale y ograniczy do
przypadków, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzy dla matki przewy sza potencjalne ryzyko
dla p odu lub dziecka.
Brak wystarczaj cych danych dotycz cych bezpiecze stwa stosowania preparatu Valtrex u
kobiet w ci y i karmi cych piersi .
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WP YW NA ZDOLNO
PROWADZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I
OBS UGIWANIA URZ DZE MECHANICZNYCH W RUCHU.
Nie s zalecane specjalne rodki ostro no ci.
INTERAKCJE
Przed rozpocz ciem przyjmowania preparatu Valtrex nale y poinformowa lekarza o wszystkich
aktualnie lub ostatnio przyjmowanych lekach, w cznie z lekami kupowanymi bez recepty.
Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji z innymi lekami.
Wskazana jest ostro no przy stosowaniu wysokich dawek preparatu Valtrex jednocze nie z
lekami, które wp ywaj na parametry czynno ciowe nerek.
DAWKOWANIE
1 tabletka preparatu Valtrex 1000 mg trzy razy na dob przez 7 dni.
Preparat Valtrex przyspiesza ust powanie bólu zwi zanego z pó pa cem.
Lek nale y zastosowa jak najszybciej, najlepiej w ci gu 48 godz. po wyst pieniu zwiastunów
objawów. Brak danych o skuteczno ci po podaniu pó niejszym ni 72 godz.
Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynno ci nerek
U chorych ze znacznym zaburzeniem czynno ci nerek dawkowanie preparatu Valtrex nale y
zmodyfikowa w nast puj cy sposób:
Klirens kreatyniny

Dawkowanie preparatu VALTREX

15 to 30 ml/min
<15 ml/min

1g dwa razy na dob
1g raz na dob

W przypadku chorych poddawanych hemodializie nale y stosowa dawk preparatu Valtrex
zalecan chorym z klirensem kreatyniny mniejszym ni 15 ml/min, ale dawk t nale y poda po
zako czeniu hemodializy.
Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynno ci w troby
ci le wed ug zalece lekarza.
U chorych z marsko ci w troby niewielkiego lub umiarkowanego stopnia, modyfikacja
dawkowania nie jest konieczna.
Dawkowanie u dzieci
Brak danych.
Dawkowanie u pacjentów w podesz ym wieku
ci le wed ug zalece lekarza.
Je li czynno nerek nie jest znacznie zaburzona, modyfikacja dawkowania nie jest konieczna
(Patrz: Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynno ci nerek).
Nale y pami ta o prawid owym nawodnieniu organizmu.
PRZEDAWKOWANIE
W chwili obecnej brak jest danych dotycz cych przedawkowania preparatu Valtrex.
Przypadkowe, powtarzaj ce si przez kilka dni przedawkowanie doustnego acyklowiru zwi zane
by o z objawami ze strony przewodu pokarmowego (nudno ci, wymioty) i ze strony uk adu
nerwowego (bóle g owy, dezorientacja).W przypadku przyj cia wi kszej dawki preparatu
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Valtrex, ni zosta a przepisana nale y natychmiast skontaktowa si z lekarzem w celu
uzyskania porady.
DZIA ANIA NIEPO DANE
U pacjentów leczonych preparatem Valtrex obserwowano nast puj ce dzia ania niepo dane:
Przewód pokarmowy: nudno ci, wymioty, biegunka, pobolewanie brzucha;
Uk ad krwiotwórczy: sporadycznie ma op ytkowo (zmniejszenie liczby p ytek krwi);
Reakcje nadwra liwo ci: zaczerwienienie skóry w cznie z reakcj wra liwo ci na wiat o,
pokrzywka, wi d, sporadycznie duszno , obrz k naczynioruchowy, reakcja wstrz sowa;
Uk ad moczowy: sporadyczne przypadki niewydolno ci nerek;
W troba: przemijaj ce podwy szenie parametrów czynno ci w troby, oceniane czasami jako
zapalenie w troby;
Uk ad nerwowy: ból g owy, sporadyczne, odwracalne reakcje neurologiczne takie jak
zawroty g owy, dezorientacja, omamy, zaburzona wiadomo zw aszcza u pacjentów z
zaburzeniami czynno ci nerek.
Inne: Obserwowano niewydolno nerek, mikroangiopatyczn niedokrwisto hemolityczn
i ma op ytkowo u pacjentów z ci kimi zaburzeniami odporno ci (zaka enie wirusem
HIV) otrzymuj cych wysokie dawki (8 g) walacyklowiru przez d u szy czas. Te same
objawy obserwowano tak e u pacjentów nie leczonych walacyklowirem, u których
wyst powa y te same choroby zasadnicze i schorzenia wspó istniej ce.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywa w temperaturze poni ej 30 C.
Lek przechowywa w miejscu niedost pnym dla dzieci.
Sprawdzi termin wa no ci leku umieszczony na opakowaniu.
Nie stosowa po terminie wa no ci.
DOST PNE OPAKOWANIA
Tabletki 1000 mg - 21 tabletek w blistrach, w pude ku tekturowym.
Podmiot odpowiedzialny:
Wytwórca :
GlaxoSmithKline Export Ltd. 1) Glaxo Wellcome Operations
Priory Street, Ware
980 Great West Road
Wielka Brytania
Brentford, Middlesex TW8
9GS
2) Glaxo Wellcome Operations,
Wielka Brytania
Temple Hill, Dartford
Wielka Brytania
3) GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Pozna

Data sporz dzenia ulotki: stycze 2002.
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