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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Utifrån tabletternas styrka och vanlig dosering är tabletterna lämpliga att ge 
från ca 2 års ålder. Tablett 250 mg kan inte delas för att ge halv dos.

Vid nedsatt njurfunktion ska dosen reduceras.

VZV = varicella zostervirus                
HSV = herpes simplexvirus
CMV = cytomegalovirus

Cerebellit vid primärinfektion av VZV (vattkoppor)

Uppföljande peroral behandling efter intravenös behandling med aciklovir. 

Barn 3 mån - 18 år: 20 mg/kg x 3, max 1 gram x 3

Total behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling: 7 dagar

Reaktiverad VZV-infektion (herpes zoster/bältros)

Barn 3 mån - 18 år: 20 mg/kg x 3, max 1 gram x 3

Behandling bör påbörjas snarast från blåsdebut, gärna inom 24 timmar. Ingen 
effekt är påvisad om behandlingen initieras senare än 72 timmar efter blåsdebut.

Behandlingstid
Immunkompetent patient: 7 dagar
Immunsupprimerad patient: minst 7 dagar

Akut perifer facialispares med samtidig VZV-reaktivering

Barn 3 mån - 18 år: 20 mg/kg x 3, max 1 gram x 3

Behandlingstid: 7 dagar

Tablett 250 och 500 mg (ex Valtrex)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERING

Tablett Valaciclovir Aristo 500 mg och Valaciclovir Orion 500 mg har brytskåra och kan 
delas för att ge halv dos. Övriga fabrikat saknar brytskåra.

Oralt: 
Tabletterna kan krossas och slammas upp i vatten, men de smakar illa.

Enteralt: 
Tabletterna kan krossas, men de löser sig dåligt i vatten. Överväg behandling med 
aciklovir. Om tabletterna krossas och slammas upp i vatten ska detta ske i direkt 
anslutning till administreringen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Valaciklovir (registrerad produkt)

 Filmdragerad tablett

Förvaras vid högst 30 °C. Gäller båda styrkorna. 
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VANLIG INDIKATION OCH DOS
HSV-infektion, behandling, normalt immunförsvar

Barn 3 mån - 18 år: 15 mg/kg x 2, max 500 mg x 2

Behandlingstid
Primärinfektion: 5 - 10 dagar
Recidiverande skov: 3 - 5 dagar

HSV-infektion, behandling, nedsatt immunförsvar

Barn 3 mån - 18 år: 20 mg/kg x 3, max 1 gram x 3

Behandlingstid
Primärinfektion: 10 dagar
Recidiverande skov: 5 - 10 dagar

Suppression av recidiverande HSV-infektion

Barn 12 - 18 år: 500 mg x 1 alternativt 250 mg x 2

Vid mycket frekventa recidiv kan det vara en fördel att använda dosering två 
gånger dagligen.

Behandlingen bör utvärderas efter 6 - 12 månader.

Profylax mot CMV-infektion

Barn 8 - 18 år: 2 gram x 4

Behandlingstid: vanligen 90 dagar, men längre tid kan behövas för 
högriskpatienter

Valaciklovir är en prodrug till aciklovir som efter oral administrering snabbt och nästan 
fullständigt omvandlas till aciklovir. Biotillgängligheten är högre än för aciklovir och därför 
kan valaciklovir doseras färre gånger per dag än aciklovir.

ÖVRIG INFORMATION
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REFERENS/LÄNK

BNF-C 
http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/

FASS 
http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Internetadress Kinderformularium
https://www.kinderformularium.nl

Internetadress Vårdgivarguiden Region Stockholm - Regionalt vårdprogram, Akut perifer 
facialispares hos barn och unga 2019
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardprogram/rvp_akut-facialis-
pares_190627.pdf

Pediatric Dosage Handbook 

PubMed PMID Fila M et al. Comparison between valganciclovir and aciclovir/valaciclovir 
for CMV prophylaxis in pediatric renal transplantation.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26022014

PubMed PMID Kimberlin DW et al. Pharmacokinetics and safety of extemporaneously 
compounded valacyclovir oral suspension in pediatric patients from 1 month through 11 
years of age.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20014952

Rekommendation , (Grade 1D)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK
Lokal instruktion, begränsad åtkomst
http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4575
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