
 

 2022فوریه  روزرسانی شده:به

  LETERMOVIR  لترموویر 

 ® همچنین با نام تجاریPrevymis شود نیز شناخته می 
  .این دارو به صورت قرص خوراکی موجود است  

 ?What does the medication look like  ظاهر دارو به چه شکل است؟

  480در اندازه  Letermovirقرص 
  گرممیلی

 

 ?What is this medication for   چیست؟موارد مصرف این دارو 
در بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند )مثالً پس از عمل پیوند عضو(، زمانی که داروی   ویروس است.این یک داروی آنتی

است، برای جلوگیری از   valganciclovirکند یا فرد دارای عوارض جانبی ، اثر نمیvalganciclovirویروس، معمول آنتی
 شود. استفاده می  CMV (Cytomegalovirus)عفونت ویروسی به نام 

 ?How should I take this medication  را باید چگونه مصرف کرد؟ این دارو

 مصرف کنید  روزی یکباراین دارو را 
 صبح(  9)به عنوان مثال  

 مصرف داروی شما: زمان
 ________________________ 

  این دارو با غذا یا بدون غذا قابل مصرف است.  •

دارو را هر  همزمان با سایر داروهایتان قابل مصرف است.می توان آن را در هر زمانی از روز مصرف کرد و  •
 روز در ساعت معینی مصرف کنید تا مقدار )سطح دارو( در بدن شما ثابت بماند. 

تیم پیوند را در مورد داروهای خود )داروهای بدون نسخه یا  . ممکن است با داروهای دیگر تداخل داشته باشد •
  های بهداشتی، مطلع کنید.دهندگان مراقبتداروهای تجویزی سایر ارائهمحصوالت گیاهی(، همچنین  

 :Missed Dose or Vomited Dose شده یا قی شده:نوبت فراموش 

داروی خود را مصرف کنید و سپس نوبت بعدی خود را در زمان   ،، به محض به یاد آوردناگر یک نوبت دوز را فراموش کردید 
اگر کمتر از نصف مدت زمان تا نوبت بعدی مانده، دوز فراموش شده را نادیده بگیرید و مصرف داروی خود   مقرر مصرف کنید.

  کنید.داروی خود را دو برابر نکنید یا دوز اضافی مصرف ن را طبق برنامه مقرر از نوبت بعدی ادامه دهید.

یا مشاهده کردید که مقداری از دارو باال آمده است، مصرف دارو را   استفراغ کردیددقیقه پس از مصرف دارو    30اگر ظرف 
 در غیر این صورت، مصرف داروی خود را فقط طبق برنامه مقرر از نوبت بعدی ادامه دهید. .  تکرار کنید

  برخی از عوارض جانبی احتمالی این دارو چیست؟

What are some possible side effects of this medication? 

 کنترل  عوارض جانبی 

 قابل رفع شدن است؛ ممکن است پزشک شما یک مسکن بدون نسخه پیشنهاد کند. سردرد 

اگر این حالت تداوم دارد یا آزاردهنده است با پزشک خود  همراه با غذا مصرف کنید. تهوع ، استفراغ ، اسهال
  تماس بگیرید.

قابل برطرف شدن است؛ اگر این حالت تداوم دارد یا آزاردهنده است با پزشک خود  ورم
 تماس بگیرید. 

 

 


