
 

 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 فالجانسیكلوفیر 
VALGANCICLOVIR 

 فالجانسیكلوفیر-، أورو®فالجانسیكلوفیر-، آبو®یعرف كذلك باسم فالسیت 
 .یتوفر ھذا الدواء في شكل قرص وسائل فموي 

 كیف یبدو شكل الدواء؟ 
What does the medication look like? 

ء إذا ھناك العدید من العالمات التجاریة التي تنتج ھذا الدواء وقد ال تجد دواءك على وجھ التحدید أدناه.  یرجى مراجعة صیدلي زراعة األعضا 
 كانت لدیك أي أسئلة.

 مغم ٤٥۰فالجانسیكلوفیر قرص 

 

 لماذا یستخدم ھذا الدواء؟ 
What is this medication for?  

ھذا دواء مضاد للفیروسات. في حالة المرضى الذین یعانون من جھاز مناعي ضعیف (على سبیل المثال بعد زراعة عضو)،  
 (الفیروس المضخم للخالیا) أو عالجھا.   CMVیشیع استخدامھ بكثرة لمنع اإلصابة بعدوى فیروسیة تسمى 

 كیف یجب أن أتناول ھذا الدواء؟ 
How should I take this medication? 

 مرة یومیًاتناول ھذا الدواء   
 صباًحا) ۹(على سبیل المثال  

 وقت الدواء: _____________________________________

 مرتین یومیًاتناول ھذا الدواء  
 مساًء) ۹صباًحا و ۹(على سبیل المثال 

 وقت الدواء: _____________________________________

 

 الدواء مع الطعام لتحسین االمتصاص.یجب تناول ھذا  •
یمكن تناولھ في أي وقت من الیوم وربما تناولھ في نفس الوقت مثل األدویة األخرى. ویجب تناولھ في نفس   •

 الوقت من الیوم یومیًا للحفاظ على وجود كمیة ثابتة (مستوى العقار) في جسمك.

 تفویت جرعة أو تقیؤ جرعة: 
Missed Dose or Vomited Dose: 

، فتناول دواءك فور التذكر، ومن ثم تناول الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. وإذا كان قد مر أكثر إذا فاتك تناول أي جرعة
من نصف الوقت الذي یفصلك عن تناول جرعتك التالیة، فاترك الجرعة الفائتة وتابع تناول الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. 

 تحصل على جرعات إضافیة.ال تضاعف الجرعة أو 

دقیقة من تناول الجرعة أو إذا رأیت بعض من الدواء یخرج من معدتك، فكرر الجرعة.  وإال، فتابع  ۳۰خالل  إذا تقیأت 
 تناول الجرعات حسب مواعیدھا المعتادة.

  



 

 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 

 ما ھي بعض اآلثار الجانبیة المحتملة لھذا الدواء؟ 
What are some possible side effects of this medication? 

 السیطرة علیھ األثر الجانبي 
 تناول الدواء مع الطعام. تواصل مع طبیبك إذا استمرت األعراض أو كانت مزعجة. غثیان، قيء، إسھال

قد یؤدي فالجانسیكلوفیر إلى تقلیل عدد خالیا  
 الدم البیضاء وخالیا الدم الحمراء والصفائح.

 
 بالعدوىقد تكون أكثر عرضة لخطر اإلصابة  

 والنزف.
 

سیتم إجراء فحص دم منتظم للتحقق من عدد خالیا دمك. وراجع طبیبك إذا الحظت أي مما  
 یلي:

، مثل حمى أو قشعریرة، أو بعدوىوجود عالمات أو أعراض على اإلصابة   •
 سعال، أو ألم في الحلق، أو ألم عند التبول أو صعوبة ذلك

عالمات نزف، مثل وجود كدمات، أو براز قطراني، أو تقیؤ دم، أو وجود دم في  •
 البول

عالمات على انخفاض خالیا الدم الحمراء، مثل الضعف أو اإلرھاق غیر المعتاد،   •
 أو نوبات إغماء، أو الشعور بالدوار.
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