
Hem →Läkemedel, örter och kosttillskott → Efavirenz

URL till denna sida: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699004.html

Efavirenz
uttalas som (e fa veer' ens)

hur är denna medicin utskriven?

Efavirenz används tillsammans med andra läkemedel för att behandla infektion med humant immunbristvirus 
(HIV). Efavirenz ingår i en klass av läkemedel som kallas icke-nukleosid omvänt transkriptashämmare (NNRTI). 
Det fungerar genom att minska mängden hiv i blodet. Även om efavirenz inte botar HIV, kan det minska din 
chans att utveckla förvärvat immunbristsyndrom (AIDS) och HIV-relaterade sjukdomar som allvarliga 
infektioner eller cancer. Att ta dessa mediciner tillsammans med att utöva säkrare sex och göra andra 
livsstilsförändringar kan minska risken för överföring (spridning) av HIV-viruset till andra människor.

hur ska detta läkemedel användas?

Efavirenz kommer som en kapsel och som en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis en gång om dagen 
med mycket vatten på fastande mage (minst 1 timme före eller 2 timmar efter en måltid). Ta efavirenz vid ungefär 
samma tidpunkt varje dag. Att ta efavirenz vid sänggåendet kan göra vissa biverkningar mindre besvärande. Följ 
anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte 
förstår. Ta efavirenz exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare 
har ordinerat.

Svälj tabletterna och kapslarna hela; dela, tugga eller krossa dem inte.

Om du inte kan svälja medicinen hel kan du fortfarande ta efavirenz genom att blanda innehållet i kapseln med 
mjuk mat och äta. För att förbereda varje dos, öppna kapseln och strö innehållet på 1-2 teskedar mjuk mat i en 
liten behållare. Du kan använda mjuk mat som äppelmos, druvgelé eller yoghurt. Var noga med att inte spilla 
innehållet i kapseln eller sprida det i luften medan du strö. Blanda läkemedlet med den mjuka maten. 
Blandningen ska se grynig ut men ska inte vara klumpig. Du måste äta medicinen och den mjuka 
matblandningen inom 30 minuter efter blandning. När du är klar, tillsätt ytterligare 2 teskedar mjuk mat i den 
tomma behållaren, rör om och ät för att vara säker på att du har fått hela dosen medicin. Ät inte de kommande 
2 timmarna.

Om efavirenz ges till ett barn som ännu inte kan äta fast föda, kan innehållet i kapseln blandas med 2 
teskedar rumstempererad modersmjölksersättning i en liten behållare. Var försiktig när du tömmer kapseln 
så att du inte spiller innehållet eller sprider det i luften. Blandningen ska se grynig ut men ska inte vara 
klumpig. Blandningen ska matas med spruta till barnet inom 30 minuter efter blandning. När
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när du är klar, tillsätt ytterligare 2 teskedar modersmjölksersättning till den tomma behållaren, rör om och spruta 

till barnet för att vara säker på att du har gett hela dosen medicin. Ge inte medicinen till barnet i en flaska. Mata 

inte barnet under de kommande 2 timmarna.

Efavirenz kontrollerar HIV-infektion, men botar den inte. Fortsätt att ta efavirenz även om du mår bra. 
Sluta inte ta efavirenz utan att tala med din läkare. När din tillgång på efavirenz börjar ta slut, få mer av 
din läkare eller apotekspersonal. Om du missar doser eller slutar ta efavirenz kan ditt tillstånd bli svårare 
att behandla.

användningsområdena för detta läkemedel

Efavirenz används också tillsammans med andra läkemedel för att förhindra infektion hos vårdpersonal eller andra 

personer som av misstag exponerats för HIV. Tala med din läkare om de möjliga riskerna med att använda denna 

medicin för ditt tillstånd.

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar efavirenz,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot efavirenz någon annan medicin, eller om du är allergisk 
mot något av innehållsämnena i efavirenz kapslar eller tabletter. Fråga din läkare eller apotekspersonal om en lista över 
ingredienserna.

du bör veta att efavirenz också är tillgängligt i kombination med ett annat läkemedel med varumärket 
Atripla. Tala om för din läkare om du tar denna medicin för att vara säker på att du inte får samma 
medicin två gånger.

tala om för din läkare om du tar elbasvir och grazoprevir (Zepatier). Din läkare kommer förmodligen att säga åt 
dig att inte ta efavirenz om du tar detta läkemedel.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer och kosttillskott du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
antidepressiva medel, artemeter och lumefantrin (Coartem), atazanavir (Reyataz), atorvastatin (Lipitor, 
i Caduet), atovakvon och proguanil, bupropion (Wellbutrin, Zyban, andra, i Contrave), karbamazepin 
(Carbatrol) , Epitol, Equetro, Tegretol, Teril), klaritromycin (Biaxin, i Prevpac), cyklosporin (Gengraf, 
Neoral, Sandimmune), delavirdin (Rescriptor), diltiazem (Cardizem CD, Cartia XT, Diltzac, Taztia XT), 
etinylestradiol och etinylestradiol (Estarylla, Ortho-Tri-Cyclen, Sprintec, andra), etravirin (Intelence), 
etonogestrel (Implanon, Nexplanon, Nuvaring), felodipin, fosamprenavir (Lexiva), itrakonazol 
(Sporanox), indinavir (Crixivan), Verelan, i Tarka), voriconazol (Vfend) och warfarin (Coumadin, 
Jantoven). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för 
biverkningar. Många andra mediciner kan också interagera med efavirenz, eller kan öka
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risken att du utvecklar oregelbundna hjärtslag, så var noga med att berätta för din läkare om 
alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan.

berätta för din läkare vilka växtbaserade produkter du tar, särskilt johannesört.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft förlängt QT-intervall (ett sällsynt hjärtproblem som kan orsaka 
svimning eller oregelbunden hjärtrytm), oregelbunden hjärtrytm, andra hjärtproblem, någonsin har druckit stora 
mängder alkohol, använt gatudroger eller överanvänt receptbelagda läkemedel. Tala även om för din läkare om du har 
eller någonsin har haft depression eller annan psykisk sjukdom, kramper, hepatit (en virusinfektion i levern) eller någon 
annan leversjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Du ska inte bli gravid under din 
behandling och under 12 veckor efter din sista dos. Om du kan bli gravid måste du ha ett negativt 
graviditetstest innan du börjar ta denna medicin och använda effektiv preventivmedel under din 
behandling. Efavirenz kan minska effekten av hormonella preventivmedel (p-piller, plåster, ringar, 
implantat eller injektioner), så du bör inte använda dessa som din enda preventivmetod under din 
behandling. Du måste använda en barriärmetod för preventivmedel (anordning som blockerar 
spermier från att komma in i livmodern, såsom en kondom eller ett diafragma) tillsammans med 
någon annan preventivmetod som du har valt. Be din läkare hjälpa dig att välja en preventivmetod 
som fungerar för dig.

du ska inte amma om du är infekterad med HIV eller tar efavirenz.

du bör veta att efavirenz kan göra dig dåsig, yr eller oförmögen att koncentrera dig. Kör inte bil eller 
använd maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar dig.

fråga din läkare om säker användning av alkoholhaltiga drycker medan du tar efavirenz. Alkohol kan 
förvärra biverkningarna av efavirenz.

du bör veta att medan du tar mediciner för att behandla HIV-infektion, kan ditt immunsystem bli starkare 
och börja bekämpa andra infektioner som redan fanns i din kropp eller orsaka att andra tillstånd uppstår. 
Detta kan få dig att utveckla symtom på dessa infektioner eller tillstånd. Om du får nya eller förvärrade 
symtom under din behandling med efavirenz, var noga med att berätta för din läkare.

du bör veta att ditt kroppsfett kan öka eller flytta till olika delar av din kropp som dina bröst och övre 
delen av ryggen, nacken (''buffelpuckel'') och runt magen. Du kan märka en förlust av kroppsfett från 
ditt ansikte, ben och armar.

du bör veta att efavirenz kan orsaka förändringar i dina tankar, beteende eller mental hälsa. Ring din läkare 
omedelbart om du utvecklar något av följande symtom när du tar efavirenz: depression, funderingar på att 
ta livet av dig eller planerar eller försöker göra det, argt eller aggressivt beteende, hallucinationer (att se 
saker eller höra röster som inte finns), förlorad kontakt med verkligheten eller andra konstiga tankar. Se till 
att din familj vet vilka symtom som kan vara allvarliga så att de kan ringa din läkare om du inte kan söka 
behandling på egen hand.

du bör veta att efavirenz kan orsaka potentiellt allvarliga problem med nervsystemet, inklusive 
encefalopati (en allvarlig och potentiellt dödlig störning i hjärnan) månader eller år efter att du först 
tog efavirenz. Även om problem med nervsystemet kan börja efter att du har tagit efavirenz en tid, 
är det viktigt för dig och din läkare att inse att de kan orsakas av efavirenz. Ring din läkare 
omedelbart om du får problem med balans eller koordination, förvirring, minnesproblem och andra 
svårigheter orsakade av onormal hjärnfunktion, när som helst under din behandling med efavirenz. 
Din läkare kan säga åt dig att sluta ta efavirenz.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Tala med din läkare om att äta grapefrukt och dricka grapefruktjuice medan du tar denna medicin.
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hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den 

missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Efavirenz kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

illamående

kräkningar

magont

diarre

dålig matsmältning

huvudvärk

förvirring

glömska

känner sig orolig, nervös eller upprörd

onormalt glatt humör

svårt att somna eller att sova

ovanliga drömmar

smärta

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av följande symtom eller de 
som nämns i avsnittet SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, kontakta din läkare 
omedelbart:

feber

utslag

klåda

skalar, får blåsor eller tappar huden

munsår

rosa öga

svullnad i ditt ansikte

svimning

oregelbunden hjärtrytm

extrem trötthet
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brist på energi

aptitlöshet

smärta i övre högra delen av magen

ovanlig blödning eller blåmärken

gulfärgning av huden eller ögonen

influensaliknande symtom

anfall

Efavirenz kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar 
denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan 
äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din 
medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala 
sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för 
säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har 
tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera:

rörelser i din kropp som du inte kan kontrollera

yrsel
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huvudvärk

koncentrationssvårigheter

nervositet

förvirring

glömska

svårt att somna eller att sova

ovanliga drömmar

dåsighet

hallucinationer (att se saker eller höra röster som inte finns)

onormalt glatt humör

konstiga tankar

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kan beställa vissa laboratorietester för att 
kontrollera din kropps svar på efavirenz.

Innan du gör något laboratorietest, berätta för din läkare och laboratoriepersonalen att du tar 
efavirenz.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna 
lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Sustiva®

randnamn på kombinationsprodukter

Atripla®(innehåller Efavirenz, Emtricitabin, Tenofovir)

Senast reviderad - 2020-03-15

Lär dig hur du citerar den här sidan
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