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VALGANCICLOVIR EFG 
 
Valganciclovir pertany a un grup de medicaments que actuen directament per a prevenir el creixement dels virus. 
En l’organisme, el principi actiu dels comprimits, valganciclovir, es transforma en ganciclovir. 
 
Principalment s’utilitza per al tractament de la retinitis (infecció de la retina) produïda per citomegalovirus en 
pacients adults amb SIDA. 
 
La infecció en la retina de l’ull per citomegalovirus pot causar problemes en la visió o inclús ceguesa.  

 
Com s’ha de prendre? 
 
Els comprimits de Valganciclovir s’han de manipular cuidadosament i no es poden partir o triturar. S’han 
d’empassar sencers i amb aliments sempre que sigui possible.  
 
Si per casualitat toca un comprimit trencat, renti cuidadosament les seves mans amb aigua i sabó, si ha el pols del 
comprimit ha entrat en contacte amb els seus ulls, renti’ls amb aigua estèril o abundant aigua si no té aigua 
estèril. 
 
La dosi habitual és de dos comprimits un cop al dia en cas de prevenció o dos comprimits dos cops al dia per al 
tractament de la retinitis per citomegalovirus. 

 
Que fer si s’oblida una dosi? 

 
Prengui la dosi oblidada tan aviat com ho recordi i prengui la següent dosi a la seva hora habitual.  
 
No prengui mai una dosi doble per compensar l’oblit. 

 
Precaucions 
 
No administrar si té al·lèrgia a valganciclovir o ganciclovir. 
 
Les dones en edat fèrtil han d’utilitzar mètodes anticonceptius efectius durant el tractament amb Valganciclovir i, 
almenys, durant 30 dies després d’haver-lo finalitzat. 

 
Interaccions amb altres medicaments 

 
Alguns medicaments poden interferir amb l’efecte de Valganciclovir. No prengui cap altre medicament, 
suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic. 
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Efectes secundaris 
 
Entre els efectes adversos més freqüents associats a Valganciclovir trobem: 

- Major risc d’infeccions com candidiasis o infeccions del tracte respiratori  
- Alteracions de la sang com anèmia 
- Disminució de l’apetit 
- Mal de cap 
- Nàusees, vòmits, diarrea, dolor abdominal 
- Dermatitis 
- Tos 
- Fatiga 
- Febre 

 
Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d’aquest efectes adversos. 

 
Conservació 
 
Mantingui els comprimits en l’envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat. 
Mantenir fora de l’abast dels nens. 

 
Caducitat 
 
No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l’envàs. 

 
Si vol saber més pot consultar...  
 
https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html 
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