ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA U YTKOWNIKA
Famvir i nazwy produktów zwi zanych (patrz Aneks I) 125 mg tabletki powlekane
Famvir i nazwy produktów zwi zanych (patrz Aneks I) 250 mg tabletki powlekane
Famvir i nazwy produktów zwi zanych (patrz Aneks I) 500 mg tabletki powlekane
[Patrz Aneks I - Do uzupe nienia na szczeblu krajowym]
famcyklowir
Nale y zapozna si z tre ci ulotki przed za yciem leku.
•
Nale y zachowa t ulotk , aby w razie potrzeby móc j ponownie przeczyta .
•
Nale y zwróci si do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
•
Lek Famvir zosta przepisany ci le okre lonej osobie i nie nale y go przekazywa innym, gdy
mo e im zaszkodzi , nawet je li objawy ich choroby s takie same.
•
Je li nasili si którykolwiek z objawów niepo danych lub wyst pi jakiekolwiek objawy
niepo dane niewymienione w ulotce, nale y powiadomi lekarza lub farmaceut .
Spis tre ci ulotki:
1.
Co to jest lek Famvir i w jakim celu si go stosuje
2.
Informacje wa ne przed zastosowaniem leku Famvir
3.
Jak stosowa lek Famvir
4.
Mo liwe dzia ania niepo dane
5.
Jak przechowywa lek Famvir
6.
Inne informacje
1.

CO TO JEST LEK FAMVIR I W JAKIM CELU SI GO STOSUJE

Famvir jest lekiem przeciwwirusowym. Lek ten zatrzymuje proces namna ania si wirusa. Poniewa
wirus namna a si w pocz tkowej fazie zaka enia, najwi ksze korzy ci z leczenia uzyskuje si
przyjmuj c lek Famvir jak najszybciej po wyst pieniu pierwszych objawów.
Lek Famvir jest stosowany w leczeniu dwóch rodzajów zaka e wirusowych u pacjentów doros ych.
Pó pasiec, b d cy zaka eniem wirusowym wywo ywanym przez wirus ospy wietrznej i
pó pa ca (ten sam wirus, który wywo uje osp wietrzn ). Famvir hamuje rozprzestrzenianie si
wirusa w organizmie, co przyspiesza proces zdrowienia.
Lek Famvir jest równie stosowany w leczeniu pó pa ca obejmuj cego okolic wokó oczu lub
samo oko (pó pasiec oczny).
Opryszczka narz dów p ciowych; jest to zaka enie wirusowe wywo ywane przez wirus
opryszczki zwyk ej typu 1 lub typu 2. Zazwyczaj przenosi si drog p ciow . Wywo uje
p cherze i uczucie pieczenia lub sw dzenia w okolicy narz dów p ciowych; mo e te
wywo ywa ból. Lek Famvir jest stosowany w leczeniu opryszczki narz dów p ciowych u
pacjentów doros ych. Pacjenci, u których nawroty opryszczki narz dów p ciowych wyst puj
cz sto, mog stosowa lek Famvir, aby zapobiec nawrotom.
2.

INFORMACJE WA NE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FAMVIR

Kiedy nie stosowa leku Famvir
Je li u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwra liwo ) na famcyklowir lub którykolwiek z
pozosta ych sk adników leku Famvir, wymienionych w punkcie 6, b d na pencyklowir
(czynny metabolit famcyklowiru i sk adnik niektórych innych leków).
Je li pacjent podejrzewa, e mo e by uczulony, powinien zapyta o rad lekarza.
Kiedy zachowa szczególn ostro no

stosuj c lek Famvir
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•

Je li u pacjenta wyst puj (lub wyst powa y w przesz o ci) zaburzenia czynno ci nerek. Lekarz
mo e podj decyzj o podaniu mniejszej dawki leku Famvir.
•
Je eli pacjent ma os abion odporno .
•
Je eli u pacjenta wyst puj zaburzenia czynno ci w troby.
Je li który z powy szych punktów odnosi si do pacjenta, nale y powiedzie o tym lekarzowi przed
rozpocz ciem stosowania leku Famvir.
Dzieci i m odzie (w wieku poni ej 18 lat)
Famvir nie jest zalecany do stosowania u dzieci i m odzie y.
Zapobieganie przenoszeniu opryszczki narz dów p ciowych na inne osoby
Pacjenci stosuj cy lek Famvir w leczeniu lub hamowaniu nawrotów zaka enia wirusem opryszczki
narz dów p ciowych oraz pacjenci, u których opryszczka narz dów p ciowych wyst pi a w
przesz o ci, powinni stosowa odpowiednie rodki zabezpieczaj ce podczas kontaktów seksualnych,
w tym stosowa prezerwatywy. Jest to wa ne w zapobieganiu przenoszeniu zaka enia na inne osoby.
Nie nale y podejmowa wspó ycia p ciowego, je li u pacjenta wyst puj bolesne zmiany lub
p cherze na narz dach p ciowych.
Stosowanie leku Famvir z innymi lekami
Nale y powiedzie lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, równie
tych, które wydawane s bez recepty.
Je li pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych poni ej leków, nale y o tym koniecznie
powiedzie lekarzowi lub farmaceucie.
•
Raloksyfen (stosowany zapobiegawczo i leczniczo w osteoporozie).
•
Probenecyd (stosowany w leczeniu du ych st e kwasu moczowego we krwi w przebiegu dny
moczanowej lub w celu zwi kszenia we krwi st enia antybiotyków z grupy penicylin) lub
jakikolwiek inny lek, który mo e wp ywa na nerki.
Stosowanie leku Famvir z jedzeniem i piciem
Lek Famvir mo na za ywa w trakcie posi ków lub bez jedzenia.
Ci a i karmienie piersi
Przed zastosowaniem ka dego leku nale y poradzi si lekarza lub farmaceuty.
Je eli pacjentka jest w ci y lub podejrzewa, e mo e by w ci y, powinna poinformowa o tym
lekarza. Nie stosuje si leku Famvir u kobiet w ci y, chyba e jest to bezwzgl dnie konieczne. Lekarz
udzieli informacji na temat ewentualnego ryzyka zwi zanego z przyjmowaniem leku Famvir w okresie
ci y.
Je li pacjentka karmi piersi , powinna poinformowa o tym lekarza. Nie stosuje si leku Famvir
podczas karmienia piersi , chyba e jest to bezwzgl dnie konieczne. Lekarz omówi z pacjentk temat
ewentualnego ryzyka zwi zanego z przyjmowaniem leku Famvir w okresie karmienia piersi .
Prowadzenie pojazdów i obs uga maszyn
Lek Famvir mo e powodowa zawroty g owy, senno lub spl tanie. Je li w czasie przyjmowania
leku Famvir wyst pi u pacjenta którykolwiek z tych objawów, nie powinien on prowadzi pojazdów
ani obs ugiwa maszyn.
Wa ne informacje o niektórych sk adnikach leku Famvir
Je li stwierdzono wcze niej u pacjenta nietolerancj niektórych cukrów, np. laktozy, pacjent powinien
porozumie si z lekarzem przed przyj ciem leku. Tabletki leku Famvir 125 mg, 250 mg, 500 mg (w
zale no ci od kraju) zawieraj laktoz .
3.

JAK STOSOWA LEK FAMVIR
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Lek Famvir nale y zawsze stosowa zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku w tpliwo ci nale y
ponownie skontaktowa si z lekarzem lub farmaceut .
Dawka dobowa i d ugo leczenia zale od rodzaju zaka enia – patrz ni ej. Lekarz zaleci
dawk w a ciw dla danego pacjenta.
Aby uzyska najlepsze rezultaty, leczenie nale y rozpoczyna jak najszybciej po wyst pieniu
pierwszych objawów przedmiotowych i podmiotowych.
Pacjent z objawami opryszczki narz dów p ciowych nie powinien podejmowa adnych
kontaktów seksualnych z innymi osobami – nawet, je li rozpocz ju leczenie lekiem Famvir.
Jest to zwi zane z ryzykiem przeniesienia zaka enia opryszczki na partnera.
Je eli pacjent ma problemy z nerkami lub mia je w przesz o ci, lekarz mo e zaleci
przyjmowanie mniejszej dawki leku Famvir.
Dawkowanie w pó pa cu
U pacjentów z prawid ow odporno ci zalecana dawka wynosi
jedn tabletk 500 mg trzy razy na dob przez siedem dni.
U pacjentów z os abion odporno ci zalecana dawka wynosi
jedn tabletk 500 mg trzy razy na dob przez dziesi dni.
Dawkowanie w opryszczce narz dów p ciowych
Dawka zale y od stanu uk adu odporno ciowego oraz od fazy zaka enia.
U pacjentów z prawid ow odporno ci , dawkowanie jest nast puj ce:
Pierwsze wyst pienie choroby, zalecana dawka to:
jedna tabletka 250 mg trzy razy na dob przez pi
W leczeniu nawrotów zalecana dawka to:
jedna tabletka 125 mg dwa razy na dob przez pi

dni.
dni.

W zapobieganiu nawrotom zalecana dawka to:
jedna tabletka 250 mg dwa razy na dob .
Lekarz poinformuje pacjenta jak d ugo kontynuowa przyjmowanie tabletek.
U pacjentów z os abion odporno ci dawkowanie jest nast puj ce:
W leczeniu wyst puj cego zaka enia zalecana dawka leku to:
jedna tabletka 500 mg dwa razy na dob przez siedem dni.
W zapobieganiu nawrotom dawka wynosi
jedna tabletka 500 mg dwa razy na dob .
Lekarz poinformuje pacjenta jak d ugo kontynuowa przyjmowanie tabletek.
Za ycie wi kszej ni zalecana dawki leku Famvir
W przypadku za ycia wi kszej ni zalecana dawki leku Famvir lub je eli inna osoba przypadkowo
za yje tabletki, nale y natychmiast uda si do lekarza lub do szpitala. Nale y pokaza personelowi
szpitalnemu opakowanie leku Famvir.
Za ycie wi kszej ilo ci leku Famvir mo e mie wp yw na nerki. U pacjentów z ju istniej cymi
zaburzeniami czynno ci nerek mo e prowadzi do niewydolno ci nerek, je li dawka nie zostanie
w a ciwie zmniejszona.
Pomini cie za ycia leku Famvir
W przypadku pomini cia dawki leku Famvir, nale y przyj zaplanowan dawk tak szybko, jak to
mo liwe. Nast pnie nale y przyj kolejn dawk zgodnie z planem. Nie nale y jednak przyjmowa
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dwóch dawek w odst pie mniejszym ni 1 godzina, w takim przypadku nale y pomin zapomnian
dawk leku. Ponadto nie nale y stosowa dawki podwójnej w celu uzupe nienia pomini tej dawki.
Nale y zwróci si do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
4.

MO LIWE DZIA ANIA NIEPO

DANE

Jak ka dy lek, Famvir mo e powodowa dzia ania niepo dane, chocia nie u ka dego one wyst pi .
Dzia ania niepo dane wywo ywane przez lek Famvir s zwykle lekkie lub umiarkowane.
Cz sto wyst powania wymienionych ni ej dzia a niepo danych jest okre lona wed ug
nast puj cej konwencji:
bardzo cz sto (wyst puj cz ciej ni u 1 na 10 pacjentów)
cz sto (wyst puj u 1 do 10 na 100 pacjentów)
niezbyt cz sto (wyst puj u 1 do 10 na 1 000 pacjentów)
rzadko (wyst puj u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)
bardzo rzadko (wyst puj rzadziej ni u 1 na 10 000 pacjentów)
Ci kie dzia ania niepo dane leku Famvir
•
Nasilone powstawanie p cherzy na skórze lub b onach luzowych warg, oczu, ust, przewodów
nosowych i narz dów p ciowych (mog to by objawy ci kich skórnych reakcji alergicznych,
cz sto wyst powania patrz ni ej).
•
Niewyja nione siniaki, zaczerwienione lub fioletowe plamy na skórze lub krwawienie z nosa
(mog to by objawy zmniejszenia si liczby p ytek krwi, cz sto wyst powania patrz ni ej).
Nale y natychmiast poinformowa lekarza lub zg osi si na izb przyj
je eli wyst pi którykolwiek z przedstawionych wy ej objawów.

najbli szego szpitala,

Bardzo cz ste dzia ania niepo dane
Ból g owy
Cz ste dzia ania niepo dane
Nudno ci
Wymioty
Zawroty g owy
Senno
Wysypka
wi d
Nieprawid owe wyniki bada czynno ci w troby
Niezbyt cz ste dzia ania niepo dane
Spl tanie
Ci kie reakcje skórne
Rzadkie dzia ania niepo dane
Omamy (widzenie lub s yszenie rzeczy, których nie ma)
Za ó cenie skóry i (lub) oczu
Ma a liczba p ytek krwi
Je li nasili si którykolwiek z objawów niepo danych lub wyst pi jakiekolwiek objawy niepo dane
niewymienione w tej ulotce, nale y powiadomi o tym lekarza lub farmaceut .
5.

JAK PRZECHOWYWA LEK FAMVIR

•

Przechowywa w miejscu niedost pnym i niewidocznym dla dzieci.
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•
•
•
•

Nie stosowa leku Famvir po up ywie terminu wa no ci zamieszczonego na etykiecie. Termin
wa no ci oznacza ostatni dzie danego miesi ca.
[Do uzupe nienie na szczeblu krajowym]
Nie stosowa leku Famvir, je li widoczne s oznaki uszkodzenia lub prób otwarcia opakowania.
Leków nie nale y wyrzuca do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Nale y
zapyta farmaceut , co zrobi z lekami, których si ju nie potrzebuje. Takie post powanie
pomo e chroni rodowisko.

6.

INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Famvir
[Do uzupe nienia na szczeblu krajowym]
Jak wygl da lek Famvir i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane
[Do uzupe nienia na szczeblu krajowym]
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
[Patrz Aneks I - Do uzupe nienia na szczeblu krajowym]
{Nazwa i adres}
<{tel}>
<{faks}>
<{e-mail}>
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach cz onkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod nast puj cymi nazwami:
[Patrz Aneks I - Do uzupe nienia na szczeblu krajowym]
Data zatwierdzenia ulotki: {MM/RRRR}
[Do uzupe nienia na szczeblu krajowym]
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