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 VALACYCLOVIR  واالسیکلوویر
  ® همچنین با نام تجاریValtrex شود نیز شناخته می 
  .این دارو به صورت قرص خوراکی موجود است 
 BC Transplant کند و در داروخانه مورد انتخاب خودتان قابل خریداری است. این دارو را تامین نمی 

 ?What does this medication look like  ظاهر دارو به چه شکل است؟
لطفاً  . های مختلفی برای این دارو وجود دارد و ممکن است دقیقاً مارک داروی خود را در قسمت زیر مشاهده نکنید مارک 

  ی دارید با داروسازان عمل پیوند خود مشورت کنید.اگر سؤال

   Valacyclovir گرمیمیلی 500قرص 

 ?What is this medication for   موارد مصرف این دارو چیست؟
های ویروسی مانند هرپس،  برای کمک به پیشگیری از انواع خاصی از عفونت. ویروس استاین یک داروی آنتی

  دریافت کنید. valacyclovirممکن است در چند ماه اول پس از عمل پیوند   ،تاول تبخالیمرغان، زونا و  آبله

 ?How should I take this medication این دارو را باید چگونه مصرف کنم؟ 
 مصرف کنید  روزی یکباراین دارو را  

 صبح(  9)به عنوان مثال  
 مصرف داروی شما: زمان

 __________________________________
 ___ 

 مصرف کنید  روزی دو باراین دارو را  
 شب(  9صبح و  9)به عنوان مثال 

 مصرف داروی شما: زمان
 __________________________________

 ___ 

  این دارو با غذا یا بدون غذا قابل مصرف است.  •
دارو را هر  سایر داروهایتان قابل مصرف است.می توان آن را در هر زمانی از روز مصرف کرد و همزمان با  •

 روز در ساعت معینی مصرف کنید تا مقدار )سطح دارو( در بدن شما ثابت بماند. 

 :Missed Dose or Vomited Dose شده: باال آوردهشده یا نوبت فراموش 
داروی خود را مصرف کنید و سپس نوبت بعدی خود را در    ،، به محض به یاد آوردننوبت دوز را فراموش کردید اگر یک  

اگر کمتر از نصف مدت زمان تا نوبت بعدی مانده، دوز فراموش شده را نادیده بگیرید و   زمان مقرر مصرف کنید.
داروی خود را دو برابر نکنید یا دوز اضافی مصرف   دهید.مصرف داروی خود را طبق برنامه مقرر از نوبت بعدی ادامه 

  نکنید.

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

  نبی احتمالی این دارو چیست؟برخی از عوارض جا

What are some possible side effects of this medication? 
 کنترل  عوارض جانبی 

قابل برطرف شدن است، اما در صورت تداوم عالئم   همراه با غذا یا شیر مصرف شود. تهوع ، استفراغ ، اسهال
  به پزشک خود اطالع دهید.

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

 


