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  VALGANCICLOVIR  والگانسیکلوویر
  ھمچنین با نام تجاریValcyte® ،Apo-valganciclovir® ،Auro-valganciclovir  شودنیز شناختھ می 
 .این دارو بھ صورت قرص یا مایع خوراکی موجود است  

 ?What does the medication look like شکل است؟ ظاھر دارو بھ چھ
نید.  ھای مختلفی برای این دارو وجود دارد و ممکن است دقیقاً مارک داروی خود را در قسمت زیر مشاھده نکمارک

 لطفاً اگر سؤالی دارید با داروسازان عمل پیوند خود مشورت کنید.
  Valganciclovirگرمی میلی 450قرص 

 

 ?What is this medication for  مصرف این دارو چیست؟موارد 
در بیمارانی کھ سیستم ایمنی ضعیفی دارند (بھ عنوان مثال پس از عمل پیوند  ویروس است.این دارو یک داروی آنتی

 شود.  استفاده می CMV (Cytomegalovirus)عضو)، معموالً برای پیشگیری یا درمان عفونت ویروسی بھ نام 

  کنم؟ مصرف چگونھ دیبا را دارو نیا

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

 مصرف داروی شما: زمان
__________________________________________

___ 
 مصرف کنید روزی دو باراین دارو را  

 شب) 9صبح و  9(بھ عنوان مثال 
 مصرف داروی شما: زمان

__________________________________________
___ 

 
  این دارو باید ھمراه با غذا مصرف شود تا جذب بھتری داشتھ باشد. •
دارو  می توان آن را در ھر زمانی از روز مصرف کرد و ھمزمان با سایر داروھایتان قابل مصرف است. •

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

 :Missed Dose or Vomited Dose شده: باال آوردهدوز فراموش شده یا دوز 
داروی خود را مصرف کنید و سپس نوبت بعدی خود را  ،، بھ محض بھ یاد آوردناگر یک نوبت دوز را فراموش کردید

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

  مصرف نکنید.

یا مشاھده کردید کھ مقداری از دارو باال آمده است، مصرف  استفراغ کردیددقیقھ پس از مصرف دارو  30اگر ظرف 
ً تکرار کنید.  در غیر این صورت،  دارو را  از نوبت مقرر دوز بعدی خود ادامھ دھید. صرفا
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  برخی از عوارض جانبی احتمالی این دارو چیست؟

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

با پزشک خود  ،تداوم دارد یا آزاردھنده است اگر این حالت ھمراه با غذا مصرف کنید. تھوع ، استفراغ ، اسھال
  تماس بگیرید.

Valganciclovir ھای سفید، تعداد گلبول
ھای شما را کاھش ھای قرمز و پالکتگلبول
  دھد.

 
ممکن است شما در معرض خطر عفونت و 

  خونریزی باشید.
 

در  ھای خونی شما انجام خواھد شد.آزمایش خون منظم برای بررسی تعداد سلول
  با پزشک خود مشورت کنید: ،صورت داشتن ھر یک از موارد زیر

ھا یا عالئم عفونت مانند تب یا لرز، سرفھ، گلودرد، یا درد یا مشکل در نشانھ •
 دفع ادرار

رنگ، استفراغ خون یا وجود خون عالئم خونریزی مانند کبودی، مدفوع قیری •
  در ادرار

مانند ضعف یا خستگی غیرمعمول، غش کردن،  ،ھای قرمزعالئم کاھش گلبول •
 یا سبکی سر.
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