
BIPACKSEDEL 
 
 
Famvir 125 mg, 250 mg och 500 mg filmdragerade tabletter 
 
 
 
Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde 
och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination 
och anvisningarna på läkemedelsförpackningen. 

Vad innehåller läkemedlet? 
Verksamt ämne: Famciklovir 125 mg, 250 mg eller 500 mg. 
Övriga ämnen: Hydroxypropylcellulosa, vattenfri laktos (125 mg och 250 mg tabl.), 
natriumstärkelseglykollat, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 4000 och 6000, 
titandioxid (E171). 

Hur verkar läkemedlet? 
Famvir har sin effekt inne i virusinfekterade celler och hämmar herpesvirusets förmåga 
att föröka sig. 

Innehavare av försäljningstillstånd 
Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby 

Vad används läkemedlet för? 
Famvir används vid behandling av bältros (herpes zoster) och herpes infektion på 
könsorganen (genital herpes). 

När skall läkemedlet inte användas? 
Använd inte läkemedlet om du tidigare har haft en allergisk reaktion mot Famvir eller 
mot penciklovir (Vectavir). 

Att tänka på innan och när läkemedlet används 
Om du har nedsatt njurfunktion bör du rådgöra med din läkare innan behandling med 
Famvir påbörjas eftersomdosen då kan behöva minskas. 
 
 
Genital herpesinfektion kan överföras till din partner vid sexuell kontakt. Undvik sexuell 
kontakt även om du har påbörjat behandling. 
 
 
Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. 

Graviditet 
Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare om du 
är gravid eller tror att du kan vara det. 

Amning 
Okänt om Famvir går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning 
under amning. 



Trafikvarning 
Vid behandling med Famvir kan, hos vissa patienter, reaktionsförmågan nedsättas. Detta 
bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning. 
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller 
utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din 
förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter 
och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra 
avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din 
läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 

Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel? 
Effekten av behandlingen kan påverkas om Famvir och andra läkemedel tas samtidigt. 
Rådgör därför med läkare, om du använder andra läkemedel, innan behandling med 
Famvir påbörjas. 

Dosering 
Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig. Följ läkarens instruktion 
om hur och när tabletterna skall tas. 
 
 
Vid normalt immunförsvar 
Bältros: 500 mg 3 gånger dagligen i 7 dagar. Behandlingen bör sättas in så snart som 
möjligt inom 72 timmar efter den första blåsans uppträdande. Tabletterna intas morgon, 
eftermiddag och vid sänggående (ca 8 timmar mellandoserna). 
 
 
Genital herpes: Förstagångsbehandling: 250 mg 3 gånger dagligen i 5 dagar. 
Behandlingen bör sättas in så snart som möjligt inom 72 timmar efter den första blåsans 
uppträdande. Återkommande behandling: 250 mg 2 gånger dagligen (ca 12 timmar 
mellan doserna). Behandlingen bör sättas in så snart som möjligt, eller inom 6 timmar 
efter den första blåsans uppträdande. 
 
 
Vid nedsatt immunförsvar 
Bältros: 500 mg 3 gånger dagligen i 10 dagar. Behandlingen bör sättas in så snart som 
möjligt efter den första blåsans uppträdande. 
Herpes simplex infektion: Vuxna: 500 mg 2 gånger dagligen i 7 dagar. Behandlingen bör 
sättas in så snart som möjligt efter den första blåsans uppträdande. 
 
 
• Om du har glömt att ta en tablett, ta den så snart du kommer ihåg. Ta sedan nästa 
tablett vid normal tid och fortsätt som tidigare. 
• Fortsätt att ta tabletterna även om du inte känner dig bättre. Det kan ta några dagar 
innan symptomen lindras. 
• Tabletterna skall sväljas hela med vatten. Det är inte nödvändigt att ta tabletterna 
tillsammans med måltid. 

Vad händer om du tagit för stor dos? 
Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller 
Giftinformationscentralen (tel. 112). 

Biverkningar 



Vanliga (fler än 1 av 100): Huvudvärk, illamående, kräkning, diarré, förstoppning, 
buksmärta, feber, ökad svettning. 
Sällsynta (färre än 1 av 1000): Förvirring, yrsel, dåsighet, trötthet, hallucinationer, 
hudutslag, hudklåda, nässelutslag. 
 
 
Följande biverkningar har rapporterats mycket sällan: Påverkan på blodbilden (minskat 
antal blodkroppar), allvarliga hudreaktioner, gulsot, onormala leverfunktionstest. 

Förvaring och hållbarhet 
Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen. Förvara tabletterna vid högst 
30ºC och i originalförpackningen. Fuktkänsligt. 
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn - helst i låst skåp. 
Överbliven medicin lämnas till apotek för förstöring. 
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