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ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UĩYTKOWNIKA 
 

Famvir i nazwy produktów związanych (patrz Aneks I) 125 mg tabletki powlekane 
Famvir i nazwy produktów związanych (patrz Aneks I) 250 mg tabletki powlekane 
Famvir i nazwy produktów związanych (patrz Aneks I) 500 mg tabletki powlekane 

 [Patrz Aneks I - Do uzupeánienia na szczeblu krajowym] 
 

famcyklowir 
 
NaleĪy zapoznaü siĊ z treĞcią ulotki przed zaĪyciem leku. 
• NaleĪy zachowaü tĊ ulotkĊ, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytaü. 
• NaleĪy zwróciü siĊ do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa 

informacja. 
• Lek Famvir zostaá przepisany ĞciĞle okreĞlonej osobie i nie naleĪy go przekazywaü innym, gdyĪ 

moĪe im zaszkodziü, nawet jeĞli objawy ich choroby są takie same. 
• JeĞli nasili siĊ którykolwiek z objawów niepoĪądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy 

niepoĪądane niewymienione w ulotce, naleĪy powiadomiü lekarza lub farmaceutĊ. 
 
Spis treĞci ulotki: 
1. Co to jest lek Famvir i w jakim celu siĊ go stosuje 
2. Informacje waĪne przed zastosowaniem leku Famvir 
3. Jak stosowaü lek Famvir 
4. MoĪliwe dziaáania niepoĪądane 
5. Jak przechowywaü lek Famvir 
6. Inne informacje 
 
 
1. CO TO JEST LEK FAMVIR I W JAKIM CELU SIĉ GO STOSUJE 
 
Famvir jest lekiem przeciwwirusowym. Lek ten zatrzymuje proces namnaĪania siĊ wirusa. PoniewaĪ 
wirus namnaĪa siĊ w początkowej fazie zakaĪenia, najwiĊksze korzyĞci z leczenia uzyskuje siĊ 
przyjmując lek Famvir jak najszybciej po wystąpieniu pierwszych objawów. 
 
Lek Famvir jest stosowany w leczeniu dwóch rodzajów zakaĪeĔ wirusowych u pacjentów dorosáych. 
- Póápasiec, bĊdący zakaĪeniem wirusowym wywoáywanym przez wirus ospy wietrznej i 

póápaĞca (ten sam wirus, który wywoáuje ospĊ wietrzną). Famvir hamuje rozprzestrzenianie siĊ 
wirusa w organizmie, co przyspiesza proces zdrowienia. 

- Lek Famvir jest równieĪ stosowany w leczeniu póápaĞca obejmującego okolicĊ wokóá oczu lub 
samo oko (póápasiec oczny). 

- Opryszczka narządów páciowych; jest to zakaĪenie wirusowe wywoáywane przez wirus 
opryszczki zwykáej typu 1 lub typu 2. Zazwyczaj przenosi siĊ drogą páciową. Wywoáuje 
pĊcherze i uczucie pieczenia lub swĊdzenia w okolicy narządów páciowych; moĪe teĪ 
wywoáywaü ból. Lek Famvir jest stosowany w leczeniu opryszczki narządów páciowych u 
pacjentów dorosáych. Pacjenci, u których nawroty opryszczki narządów páciowych wystĊpują 
czĊsto, mogą stosowaü lek Famvir, aby zapobiec nawrotom. 

 
 
2. INFORMACJE WAĩNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FAMVIR 
 
Kiedy nie stosowaü leku Famvir 
- JeĞli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwraĪliwoĞü) na famcyklowir lub którykolwiek z 

pozostaáych skáadników leku Famvir, wymienionych w punkcie 6, bądĨ na pencyklowir 
(czynny metabolit famcyklowiru i skáadnik niektórych innych leków). 

JeĞli pacjent podejrzewa, Īe moĪe byü uczulony, powinien zapytaü o radĊ lekarza. 
 
Kiedy zachowaü szczególną ostroĪnoĞü stosując lek Famvir 
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• JeĞli u pacjenta wystĊpują (lub wystĊpowaáy w przeszáoĞci) zaburzenia czynnoĞci nerek. Lekarz 
moĪe podjąü decyzjĊ o podaniu mniejszej dawki leku Famvir. 

• JeĪeli pacjent ma osáabioną odpornoĞü. 
• JeĪeli u pacjenta wystĊpują zaburzenia czynnoĞci wątroby. 
JeĞli któryĞ z powyĪszych punktów odnosi siĊ do pacjenta, naleĪy powiedzieü o tym lekarzowi przed 
rozpoczĊciem stosowania leku Famvir. 
 
Dzieci i máodzieĪ (w wieku poniĪej 18 lat) 
Famvir nie jest zalecany do stosowania u dzieci i máodzieĪy. 
 
Zapobieganie przenoszeniu opryszczki narządów páciowych na inne osoby 
Pacjenci stosujący lek Famvir w leczeniu lub hamowaniu nawrotów zakaĪenia wirusem opryszczki 
narządów páciowych oraz pacjenci, u których opryszczka narządów páciowych wystąpiáa w 
przeszáoĞci, powinni stosowaü odpowiednie Ğrodki zabezpieczające podczas kontaktów seksualnych, 
w tym stosowaü prezerwatywy. Jest to waĪne w zapobieganiu przenoszeniu zakaĪenia na inne osoby. 
Nie naleĪy podejmowaü wspóáĪycia páciowego, jeĞli u pacjenta wystĊpują bolesne zmiany lub 
pĊcherze na narządach páciowych. 
 
Stosowanie leku Famvir z innymi lekami 
NaleĪy powiedzieü lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, równieĪ 
tych, które wydawane są bez recepty. 
 
JeĞli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych poniĪej leków, naleĪy o tym koniecznie 
powiedzieü lekarzowi lub farmaceucie. 
• Raloksyfen (stosowany zapobiegawczo i leczniczo w osteoporozie). 
• Probenecyd (stosowany w leczeniu duĪych stĊĪeĔ kwasu moczowego we krwi w przebiegu dny 

moczanowej lub w celu zwiĊkszenia we krwi stĊĪenia antybiotyków z grupy penicylin) lub 
jakikolwiek inny lek, który moĪe wpáywaü na nerki. 

 
Stosowanie leku Famvir z jedzeniem i piciem 
Lek Famvir moĪna zaĪywaü w trakcie posiáków lub bez jedzenia. 
 
CiąĪa i karmienie piersią 
Przed zastosowaniem kaĪdego leku naleĪy poradziü siĊ lekarza lub farmaceuty. 
 
JeĪeli pacjentka jest w ciąĪy lub podejrzewa, Īe moĪe byü w ciąĪy, powinna poinformowaü o tym 
lekarza. Nie stosuje siĊ leku Famvir u kobiet w ciąĪy, chyba Īe jest to bezwzglĊdnie konieczne. Lekarz 
udzieli informacji na temat ewentualnego ryzyka związanego z przyjmowaniem leku Famvir w okresie 
ciąĪy. 
 
JeĞli pacjentka karmi piersią, powinna poinformowaü o tym lekarza. Nie stosuje siĊ leku Famvir 
podczas karmienia piersią, chyba Īe jest to bezwzglĊdnie konieczne. Lekarz omówi z pacjentką temat 
ewentualnego ryzyka związanego z przyjmowaniem leku Famvir w okresie karmienia piersią. 
 
Prowadzenie pojazdów i obsáuga maszyn 
Lek Famvir moĪe powodowaü zawroty gáowy, sennoĞü lub splątanie. JeĞli w czasie przyjmowania 
leku Famvir wystąpi u pacjenta którykolwiek z tych objawów, nie powinien on prowadziü pojazdów 
ani obsáugiwaü maszyn. 
 
WaĪne informacje o niektórych skáadnikach leku Famvir 
JeĞli stwierdzono wczeĞniej u pacjenta nietolerancjĊ niektórych cukrów, np. laktozy, pacjent powinien 
porozumieü siĊ z lekarzem przed przyjĊciem leku. Tabletki leku Famvir 125 mg, 250 mg, 500 mg (w 
zaleĪnoĞci od kraju) zawierają laktozĊ. 
 
 
3. JAK STOSOWAû LEK FAMVIR 
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Lek Famvir naleĪy zawsze stosowaü zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwoĞci naleĪy 
ponownie skontaktowaü siĊ z lekarzem lub farmaceutą. 
- Dawka dobowa i dáugoĞü leczenia zaleĪą od rodzaju zakaĪenia – patrz niĪej. Lekarz zaleci 

dawkĊ wáaĞciwą dla danego pacjenta. 
- Aby uzyskaü najlepsze rezultaty, leczenie naleĪy rozpoczynaü jak najszybciej po wystąpieniu 

pierwszych objawów przedmiotowych i podmiotowych. 
- Pacjent z objawami opryszczki narządów páciowych nie powinien podejmowaü Īadnych 

kontaktów seksualnych z innymi osobami – nawet, jeĞli rozpocząá juĪ leczenie lekiem Famvir. 
Jest to związane z ryzykiem przeniesienia zakaĪenia opryszczki na partnera. 

- JeĪeli pacjent ma problemy z nerkami lub miaá je w przeszáoĞci, lekarz moĪe zaleciü 
przyjmowanie mniejszej dawki leku Famvir. 

 
Dawkowanie w póápaĞcu 
U pacjentów z prawidáową odpornoĞcią zalecana dawka wynosi 
- jedną tabletkĊ 500 mg trzy razy na dobĊ przez siedem dni. 
 
U pacjentów z osáabioną odpornoĞcią zalecana dawka wynosi 
- jedną tabletkĊ 500 mg trzy razy na dobĊ przez dziesiĊü dni. 
 
Dawkowanie w opryszczce narządów páciowych 
Dawka zaleĪy od stanu ukáadu odpornoĞciowego oraz od fazy zakaĪenia. 
 
U pacjentów z prawidáową odpornoĞcią, dawkowanie jest nastĊpujące: 
 
Pierwsze wystąpienie choroby, zalecana dawka to: 
- jedna tabletka 250 mg trzy razy na dobĊ przez piĊü dni. 
 
W leczeniu nawrotów zalecana dawka to: 
- jedna tabletka 125 mg dwa razy na dobĊ przez piĊü dni. 
 
W zapobieganiu nawrotom zalecana dawka to: 
- jedna tabletka 250 mg dwa razy na dobĊ. 
 
Lekarz poinformuje pacjenta jak dáugo kontynuowaü przyjmowanie tabletek. 
 
U pacjentów z osáabioną odpornoĞcią dawkowanie jest nastĊpujące: 
 
W leczeniu wystĊpującego zakaĪenia zalecana dawka leku to: 
- jedna tabletka 500 mg dwa razy na dobĊ przez siedem dni. 
 
W zapobieganiu nawrotom dawka wynosi 
- jedna tabletka 500 mg dwa razy na dobĊ. 
 
Lekarz poinformuje pacjenta jak dáugo kontynuowaü przyjmowanie tabletek. 
 
ZaĪycie wiĊkszej niĪ zalecana dawki leku Famvir 
W przypadku zaĪycia wiĊkszej niĪ zalecana dawki leku Famvir lub jeĪeli inna osoba przypadkowo 
zaĪyje tabletki, naleĪy natychmiast udaü siĊ do lekarza lub do szpitala. NaleĪy pokazaü personelowi 
szpitalnemu opakowanie leku Famvir. 
 
ZaĪycie wiĊkszej iloĞci leku Famvir moĪe mieü wpáyw na nerki. U pacjentów z juĪ istniejącymi 
zaburzeniami czynnoĞci nerek moĪe prowadziü do niewydolnoĞci nerek, jeĞli dawka nie zostanie 
wáaĞciwie zmniejszona. 
 
PominiĊcie zaĪycia leku Famvir 
W przypadku pominiĊcia dawki leku Famvir, naleĪy przyjąü zaplanowaną dawkĊ tak szybko, jak to 
moĪliwe. NastĊpnie naleĪy przyjąü kolejną dawkĊ zgodnie z planem. Nie naleĪy jednak przyjmowaü 
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dwóch dawek w odstĊpie mniejszym niĪ 1 godzina, w takim przypadku naleĪy pominąü zapomnianą 
dawkĊ leku. Ponadto nie naleĪy stosowaü dawki podwójnej w celu uzupeánienia pominiĊtej dawki. 
 
NaleĪy zwróciü siĊ do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. 
 
 
4. MOĩLIWE DZIAàANIA NIEPOĩĄDANE 
 
Jak kaĪdy lek, Famvir moĪe powodowaü dziaáania niepoĪądane, chociaĪ nie u kaĪdego one wystąpią. 
Dziaáania niepoĪądane wywoáywane przez lek Famvir są zwykle lekkie lub umiarkowane. 
 
CzĊstoĞü wystĊpowania wymienionych niĪej dziaáaĔ niepoĪądanych jest okreĞlona wedáug 
nastĊpującej konwencji: 
- bardzo czĊsto (wystĊpują czĊĞciej niĪ u 1 na 10 pacjentów) 
- czĊsto (wystĊpują u 1 do 10 na 100 pacjentów) 
- niezbyt czĊsto (wystĊpują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów) 
- rzadko (wystĊpują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) 
- bardzo rzadko (wystĊpują rzadziej niĪ u 1 na 10 000 pacjentów) 
 
CiĊĪkie dziaáania niepoĪądane leku Famvir 
• Nasilone powstawanie pĊcherzy na skórze lub báonach Ğluzowych warg, oczu, ust, przewodów 

nosowych i narządów páciowych (mogą to byü objawy ciĊĪkich skórnych reakcji alergicznych, 
czĊstoĞü wystĊpowania patrz niĪej). 

• NiewyjaĞnione siniaki, zaczerwienione lub fioletowe plamy na skórze lub krwawienie z nosa 
(mogą to byü objawy zmniejszenia siĊ liczby páytek krwi, czĊstoĞü wystĊpowania patrz niĪej). 

 
NaleĪy natychmiast poinformowaü lekarza lub zgáosiü siĊ na izbĊ przyjĊü najbliĪszego szpitala, 
jeĪeli wystąpi którykolwiek z przedstawionych wyĪej objawów. 
 
Bardzo czĊste dziaáania niepoĪądane 
- Ból gáowy 
 
CzĊste dziaáania niepoĪądane 
- NudnoĞci 
- Wymioty 
- Zawroty gáowy 
- SennoĞü 
- Wysypka 
- ĝwiąd 
- Nieprawidáowe wyniki badaĔ czynnoĞci wątroby 
 
Niezbyt czĊste dziaáania niepoĪądane 
- Splątanie 
- CiĊĪkie reakcje skórne 
 
Rzadkie dziaáania niepoĪądane 
- Omamy (widzenie lub sáyszenie rzeczy, których nie ma) 
- ZaĪóácenie skóry i (lub) oczu 
- Maáa liczba páytek krwi 
 
JeĞli nasili siĊ którykolwiek z objawów niepoĪądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepoĪądane 
niewymienione w tej ulotce, naleĪy powiadomiü o tym lekarza lub farmaceutĊ. 
 
 
5. JAK PRZECHOWYWAû LEK FAMVIR 
 
• Przechowywaü w miejscu niedostĊpnym i niewidocznym dla dzieci. 
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• Nie stosowaü leku Famvir po upáywie terminu waĪnoĞci zamieszczonego na etykiecie. Termin 
waĪnoĞci oznacza ostatni dzieĔ danego miesiąca. 

• [Do uzupeánienie na szczeblu krajowym] 
• Nie stosowaü leku Famvir, jeĞli widoczne są oznaki uszkodzenia lub prób otwarcia opakowania. 
• Leków nie naleĪy wyrzucaü do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. NaleĪy 

zapytaü farmaceutĊ, co zrobiü z lekami, których siĊ juĪ nie potrzebuje. Takie postĊpowanie 
pomoĪe chroniü Ğrodowisko. 

 
 
6. INNE INFORMACJE 
 
Co zawiera lek Famvir 
 
[Do uzupeánienia na szczeblu krajowym] 
 
Jak wygląda lek Famvir i co zawiera opakowanie 
 
Tabletki powlekane 
[Do uzupeánienia na szczeblu krajowym] 
 
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca 
 
[Patrz Aneks I - Do uzupeánienia na szczeblu krajowym] 
{Nazwa i adres} 
<{tel}> 
<{faks}> 
<{e-mail}> 
 
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach czáonkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego pod nastĊpującymi nazwami: 
 
[Patrz Aneks I - Do uzupeánienia na szczeblu krajowym] 
 
Data zatwierdzenia ulotki: {MM/RRRR} 
 
[Do uzupeánienia na szczeblu krajowym] 


