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Efavirenz
pronunțat ca (e fa veer' ens)

de ce este prescris acest medicament?

Efavirenz este utilizat împreună cu alte medicamente pentru a trata infecția cu virusul imunodeficienței umane 
(HIV). Efavirenz face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori non-nucleozidici ai revers transcriptazei 
(INNTI). Acționează prin scăderea cantității de HIV din sânge. Deși efavirenz nu vindecă HIV, vă poate reduce 
șansele de a dezvolta sindromul imunodeficienței dobândite (SIDA) și boli legate de HIV, cum ar fi infecții grave sau 
cancer. Luarea acestor medicamente împreună cu practicarea sexului mai sigur și efectuarea altor schimbări în 
stilul de viață poate scădea riscul de transmitere (răspândire) virusului HIV către alte persoane.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Efavirenz vine sub formă de capsulă și sub formă de tablete pentru administrare pe cale orală. De obicei, se ia o dată pe zi 

cu multă apă pe stomacul gol (cu cel puțin 1 oră înainte sau 2 ore după masă). Luați efavirenz aproximativ la aceeași oră în 

fiecare zi. Luarea efavirenz la culcare poate face anumite efecte secundare mai puțin deranjante. Urmați cu atenție 

instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe 

care nu o înțelegeți. Luați efavirenz exact așa cum este indicat. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este 

prescris de medicul dumneavoastră.

Înghițiți comprimatele și capsulele întregi; nu le despicați, mestecați sau zdrobiți.

Dacă nu puteți înghiți medicamentul întreg, puteți lua în continuare efavirenz amestecând conținutul capsulei cu alimente 

moi și mâncând. Pentru a pregăti fiecare doză, deschideți capsula și presărați conținutul pe 1-2 lingurițe de alimente moi 

într-un recipient mic. Puteți folosi alimente moi, cum ar fi sos de mere, jeleu de struguri sau iaurt. În timpul stropirii, aveți 

grijă să nu vărsați conținutul capsulei și să nu o răspândiți în aer. Amestecați medicamentul cu mâncarea moale. Amestecul 

ar trebui să arate granulat, dar nu trebuie să fie cocoloși. Trebuie să mâncați medicamentul și amestecul de alimente moi în 

30 de minute de la amestecare. Când ați terminat, adăugați încă 2 lingurițe de mâncare moale în recipientul gol, amestecați 

și mâncați pentru a vă asigura că ați primit doza completă de medicament. Nu mâncați în următoarele 2 ore.

Dacă efavirenz este administrat unui copil care nu poate mânca încă alimente solide, conținutul capsulei poate fi 

amestecat cu 2 lingurițe de formulă pentru sugari la temperatura camerei într-un recipient mic. În timpul golirii capsulei, 

aveți grijă să nu vărsați conținutul sau să-l răspândiți în aer. Amestecul ar trebui să arate granulat, dar nu trebuie să fie 

cocoloși. Amestecul trebuie alimentat cu seringa bebelușului în 30 de minute de la amestecare. Când
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gata, adăugați încă 2 lingurițe de formulă pentru sugari în recipientul gol, amestecați și alimentați cu seringa 

bebelușului pentru a vă asigura că ați administrat doza completă de medicament. Nu dați medicamentul copilului 

într-un biberon. Nu hrăniți copilul în următoarele 2 ore.

Efavirenz controlează infecția cu HIV, dar nu o vindecă. Continuați să luați efavirenz chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați 

efavirenz fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Când rezerva dumneavoastră de efavirenz începe să se epuizeze, luați mai 

mult de la medicul dumneavoastră sau farmacistul. Dacă omiteți doze sau încetați să luați efavirenz, starea dumneavoastră poate 

deveni mai dificil de tratat.

există utilizări pentru acest medicament

Efavirenz este, de asemenea, utilizat împreună cu alte medicamente pentru a ajuta la prevenirea infecției la lucrătorii din domeniul sănătății sau la alte 

persoane care au fost expuse accidental la HIV. Discutați cu medicul dumneavoastră despre posibilele riscuri ale utilizării acestui medicament pentru 

afecțiunea dumneavoastră.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua efavirenz,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la efavirenz la orice alte medicamente sau dacă sunteți alergic la 

oricare dintre ingredientele din capsulele sau tabletele de efavirenz. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru o listă a 

ingredientelor.

trebuie să știți că efavirenz este disponibil și în combinație cu un alt medicament cu numele de marcă Atripla. 
Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați acest medicament pentru a vă asigura că nu primiți același 
medicament de două ori.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați elbasvir și grazoprevir (Zepatier). Medicul dumneavoastră vă va spune 
probabil să nu luați efavirenz dacă luați acest medicament.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție 
medicală, vitamine și suplimente nutritive luați sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați 
oricare dintre următoarele: antidepresive, artemeter și lumefantrină (Coartem), atazanavir (Reyataz), 
atorvastatina (Lipitor, în Caduet), atovaquone și proguanil, bupropion (Wellbutrin, Zyban, altele, în 
Contrave), carbamazepină (Carbatrol). , Epitol, Equetro, Tegretol, Teril), claritromicină (Biaxin, în 
Prevpac), ciclosporină (Gengraf, Neoral, Sandimmune), delavirdină (Rescriptor), diltiazem (Cardizem 
CD, Cartia XT, Diltzac, Taztia XT), etinilestradiol și norgestimate (Estarylla, Ortho-Tri-Cyclen, Sprintec, 
altele), etravirina (Intelence), etonogestrel (Implanon, Nexplanon, Nuvaring), felodipină, fosamprenavir 
(Lexiva), itraconazol (Sporanox), indinavir (Crixivan), Verelan, în Tarka), voriconazol (Vfend) și warfarină 
(Coumadin, Jantoven). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de 
medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente 
pot interacționa, de asemenea, cu efavirenz sau pot crește
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riscul de a dezvolta bătăi neregulate ale inimii, așa că asigurați-vă că îi spuneți medicului dumneavoastră despre toate 
medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă.

spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante luați, în special sunătoare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată un interval QT prelungit (o problemă rară a inimii care poate 

provoca leșin sau bătăi neregulate ale inimii), bătăi neregulate ale inimii, alte probleme cardiace, ați băut vreodată cantități mari de 

alcool, ați consumat droguri stradale sau ați consumat excesiv medicamente pe bază de rețetă. De asemenea, spuneți medicului 

dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată depresie sau altă boală mintală, convulsii, hepatită (o infecție virală a ficatului) sau 

orice altă boală hepatică.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Nu trebuie să 
rămâneți gravidă în timpul tratamentului și timp de 12 săptămâni după doza finală. Dacă puteți rămâne 
însărcinată, va trebui să aveți un test de sarcină negativ înainte de a începe să luați acest medicament și să 
utilizați un control al nașterii eficient în timpul tratamentului. Efavirenz poate scădea eficacitatea contraceptivelor 
hormonale (pilule contraceptive, plasturi, inele, implanturi sau injecții), așa că nu trebuie să le utilizați ca singura 
metodă de control al nașterii în timpul tratamentului. Trebuie să utilizați o metodă barieră de control al nașterii 
(dispozitiv care împiedică intrarea spermatozoizilor în uter, cum ar fi un prezervativ sau o diafragmă) împreună cu 
orice altă metodă de control al nașterii pe care ați ales-o. Adresați-vă medicului dumneavoastră să vă ajute să 
alegeți o metodă de control al nașterii care vă va funcționa.

nu trebuie să alăptați dacă sunteți infectat cu HIV sau luați efavirenz.

trebuie să știți că efavirenz vă poate provoca somnolență, amețeală sau imposibilitatea de a vă concentra. Nu 
conduceți o mașină și nu utilizați utilaje până nu știți cum vă afectează acest medicament.

întrebați medicul dumneavoastră despre utilizarea în siguranță a băuturilor alcoolice în timp ce luați efavirenz. Alcoolul poate 
agrava efectele secundare ale efavirenzului.

trebuie să știți că, în timp ce luați medicamente pentru tratarea infecției cu HIV, sistemul dumneavoastră imunitar poate deveni mai 

puternic și poate începe să lupte împotriva altor infecții care erau deja în corpul dumneavoastră sau poate provoca apariția altor 

afecțiuni. Acest lucru vă poate determina să dezvoltați simptome ale acestor infecții sau afecțiuni. Dacă aveți simptome noi sau care se 

agravează în timpul tratamentului cu efavirenz, asigurați-vă că îi spuneți medicului dumneavoastră.

trebuie să știți că grăsimea corporală poate crește sau se poate muta în diferite zone ale corpului, cum ar fi sânii și partea 
superioară a spatelui, gâtul ("cocoașă de bivoliță") și în jurul stomacului. Este posibil să observați o pierdere de grăsime 
corporală de pe față, picioare și brațe.

trebuie să știți că efavirenz poate provoca modificări ale gândurilor, comportamentului sau sănătății mintale. Adresați-
vă imediat medicului dumneavoastră dacă prezentați oricare dintre următoarele simptome în timp ce luați efavirenz: 
depresie, gândire să vă sinucideți sau să plănuiți sau să încercați să faceți acest lucru, comportament furios sau agresiv, 
halucinații (văzând lucruri sau auziți voci care nu există), pierderea contactului cu realitatea sau alte gânduri ciudate. 
Asigurați-vă că familia dumneavoastră știe ce simptome pot fi grave, astfel încât să vă poată apela medicul dacă nu 
puteți căuta singur tratament.

trebuie să știți că efavirenz poate provoca probleme potențial grave ale sistemului nervos, inclusiv encefalopatie (o 
tulburare gravă și potențial fatală a creierului) la luni sau ani după ce ați luat prima dată efavirenz. Deși problemele 
sistemului nervos pot începe după ce ați luat efavirenz o perioadă de timp, este important ca dumneavoastră și 
medicul dumneavoastră să realizați că acestea pot fi cauzate de efavirenz. Adresați-vă imediat medicului 
dumneavoastră dacă aveți probleme cu echilibrul sau coordonarea, confuzie, probleme de memorie și alte dificultăți 
cauzate de funcționarea anormală a creierului, în orice moment în timpul tratamentului cu efavirenz. Medicul 
dumneavoastră vă poate spune să încetați să luați efavirenz.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Discutați cu medicul dumneavoastră despre consumul de grepfrut și despre consumul de suc de grepfrut în timp ce luați acest medicament.
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ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 

peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Efavirenz poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome 

este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături

dureri de stomac

diaree

indigestie

durere de cap

confuzie

uitare

senzație de anxietate, nervozitate sau agitație

stare de spirit anormal de fericită

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

vise neobișnuite

durere

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome sau cele 
menționate în secțiunea PRECAUȚII SPECIALE, adresați-vă imediat medicului 
dumneavoastră:

febră

eczemă

mâncărime

decojirea, formarea de vezicule sau pierderea pielii

afte bucale

ochi roz

umflarea feței tale

leșin

bătăi neregulate ale inimii

oboseală extremă
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lipsa de energie

pierderea poftei de mâncare

durere în partea dreaptă sus a stomacului

sângerări sau vânătăi neobișnuite

îngălbenirea pielii sau a ochilor

simptome asemănătoare gripei

convulsii

Efavirenz poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include:

mișcări ale corpului pe care nu le puteți controla

ameţeală
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durere de cap

dificultate de concentrare

nervozitate

confuzie

uitare

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

vise neobișnuite

somnolenţă

halucinații (a vedea lucruri sau a auzi voci care nu există)

stare de spirit anormal de fericită

gânduri ciudate

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră poate prescrie anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la efavirenz.

Înainte de a efectua orice test de laborator, spuneți medicului dumneavoastră și personalului de laborator că luați 

efavirenz.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Sustiva®

rand nume de produse combinate

Atripla®(conținând efavirenz, emtricitabină, tenofovir)

Ultima revizuire - 15.03.2020

Aflați cum să citați această pagină
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