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Ефавиренц
произнася се като (e fa veer' ens)

защо е предписано това лекарство?

Efavirenz се използва заедно с други лекарства за лечение на инфекция с човешки имунодефицитен вирус (HIV). 

Ефавиренц е в клас лекарства, наречени ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (NNRTI). Действа като 

намалява количеството на ХИВ в кръвта. Въпреки че ефавиренц не лекува ХИВ, той може да намали шансовете ви за 

развитие на синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН) и свързани с ХИВ заболявания като сериозни 

инфекции или рак. Приемането на тези лекарства заедно с практикуването на безопасен секс и извършването на други 

промени в начина на живот може да намали риска от предаване (разпространение) на ХИВ вируса на други хора.

как трябва да се използва това лекарство?

Ефавиренц се предлага като капсула и като таблетка за приемане през устата. Обикновено се приема веднъж дневно с много вода 

на празен стомах (поне 1 час преди или 2 часа след хранене). Приемайте ефавиренц по едно и също време всеки ден. 

Приемането на ефавиренц преди лягане може да направи някои нежелани реакции по-малко обезпокоителни. Следвайте 

внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не 

разбирате. Приемайте ефавиренц точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, 

отколкото е предписано от Вашия лекар.

Поглъщайте таблетките и капсулите цели; не ги цепете, дъвчете или смачквайте.

Ако не можете да погълнете лекарството цели, все пак можете да приемате ефавиренц, като смесите съдържанието на 

капсулата с мека храна и ядете. За да приготвите всяка доза, отворете капсулата и поръсете съдържанието върху 1-2 чаени 

лъжички мека храна в малък съд. Можете да използвате меки храни като ябълково пюре, гроздово желе или кисело мляко. 

Докато ръсите, внимавайте да не разлеете съдържанието на капсулата или да не го разпръснете във въздуха. Смесете 

лекарството с меката храна. Сместа трябва да изглежда зърнеста, но не трябва да е на бучки. Трябва да изядете сместа от 

лекарството и меката храна в рамките на 30 минути след смесването. Когато приключите, добавете още 2 чаени лъжички 

мека храна в празния съд, разбъркайте и яжте, за да сте сигурни, че сте получили пълната доза от лекарството. Не яжте 

през следващите 2 часа.

Ако ефавиренц се дава на бебе, което все още не може да яде твърда храна, съдържанието на капсулата може да се смеси с 2 чаени 

лъжички адаптирано мляко за кърмачета при стайна температура в малък контейнер. Докато изпразвате капсулата, внимавайте да не 

разлеете съдържанието или да не го разпръснете във въздуха. Сместа трябва да изглежда зърнеста, но не трябва да е на бучки. Сместа 

трябва да се подава със спринцовка на бебето в рамките на 30 минути след смесването. Кога

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699004.html 1/7

TITLE - EFAVIRENZ / SUSTIVA MEDICATION PATIENT
 INFORMATION IN BULGARIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-efavirenz-sustiva-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699004.html


14.04.22 г., 13:18 ч Ефавиренц: Информация за лекарствата MedlinePlus

като приключите, добавете допълнителни 2 чаени лъжички адаптирано мляко за кърмачета към празния контейнер, 

разбъркайте и нахранете бебето със спринцовка, за да сте сигурни, че сте дали пълната доза лекарство. Не давайте лекарството 

на бебето в шише. Не хранете бебето през следващите 2 часа.

Efavirenz controls HIV infection, but does not cure it. Continue to take efavirenz even if you feel well. Do not 
stop taking efavirenz without talking to your doctor. When your supply of efavirenz starts to run low, get more 
from your doctor or pharmacist. If you miss doses or stop taking efavirenz, your condition may become more 
difficult to treat.

ther uses for this medicine

Efavirenz is also used with other medications to help prevent infection in healthcare workers or other 
people who were accidentally exposed to HIV. Talk to your doctor about the possible risks of using this 
medication for your condition.

This medication may be prescribed for other uses; ask your doctor or pharmacist for more information.

hat special precautions should I follow?

Before taking efavirenz,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към ефавиренц към други лекарства или ако сте алергични 
към някоя от съставките на ефавиренц капсули или таблетки. Попитайте Вашия лекар или фармацевт за списък на 
съставките.

трябва да знаете, че ефавиренц се предлага и в комбинация с друго лекарство с търговската марка Atripla. 
Кажете на Вашия лекар, ако приемате това лекарство, за да сте сигурни, че няма да получите едно и също 
лекарство два пъти.

уведомете Вашия лекар, ако приемате елбасвир и гразопревир (Zepatier). Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не 
приемате ефавиренц, ако приемате това лекарство.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, витамини и хранителни добавки, 
отпускани с рецепта и без рецепта, приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да 
споменете някое от следните: антидепресанти, артеметер и лумефантрин (Coartem), атазанавир 
(Reyataz), аторвастатин (Lipitor, в Caduet), атовакуон и прогуанил, бупропион (Wellbutrin, Zyban, 
други, в Contrave), карбамазепин (Carbat , Epitol, Equetro, Tegretol, Teril), кларитромицин (Biaxin, в 
Prevpac), циклоспорин (Gengraf, Neoral, Sandimmune), делавирдин (Rescriptor), дилтиазем 
(Cardizem CD, Cartia XT, Diltzac, Taztia XT), етинилэстрадима и норгест (Estarylla, Ortho-Tri-Cyclen, 
Sprintec, други), етравирин (Intelence), етоногестрел (Implanon, Nexplanon, Nuvaring), фелодипин, 
фозампренавир (Lexiva), итраконазол (Sporanox), индинавир (Crixivan), Verelan, в Tarka), 
вориконазол (Vfend) и варфарин (Coumadin, Jantoven). Може да се наложи Вашият лекар да 
промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. 
Много други лекарства също могат да взаимодействат с ефавиренц или да се увеличат
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рискът да развиете неравномерен сърдечен ритъм, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за 
всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък.

кажете на Вашия лекар какви билкови продукти приемате, особено жълт кантарион.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали удължен QT интервал (рядък сърдечен проблем, който може да причини 

припадък или неравномерен сърдечен ритъм), неравномерен пулс, други сърдечни проблеми, някога сте пили големи количества 

алкохол, употребявали улични наркотици или прекомерно употребявали лекарства с рецепта. Също така уведомете Вашия лекар, ако 

имате или някога сте имали депресия или друго психично заболяване, гърчове, хепатит (вирусна инфекция на черния дроб) или друго 

заболяване на черния дроб.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Не трябва да забременявате по време на 
лечението и 12 седмици след последната доза. Ако можете да забременеете, ще трябва да имате отрицателен тест за 
бременност, преди да започнете да приемате това лекарство и да използвате ефективен контрол на раждаемостта по 
време на лечението. Ефавиренц може да намали ефективността на хормоналните контрацептиви (хапчета за контрол 
на раждаемостта, пластири, пръстени, импланти или инжекции), така че не трябва да ги използвате като единствен 
метод за контрол на раждаемостта по време на лечението. Трябва да използвате бариерен метод за контрол на 
раждаемостта (устройство, което блокира навлизането на сперматозоиди в матката, като презерватив или диафрагма) 
заедно с всеки друг метод за контрол на раждаемостта, който сте избрали. Помолете Вашия лекар да Ви помогне да 
изберете метод за контрол на раждаемостта, който ще работи за Вас.

не трябва да кърмите, ако сте заразени с ХИВ или приемате ефавиренц.

трябва да знаете, че ефавиренц може да Ви направи сънливи, замаяни или неспособни да се концентрирате. Не шофирайте и 
не работете с машини, докато не разберете как ви влияе това лекарство.

попитайте Вашия лекар за безопасната употреба на алкохолни напитки, докато приемате ефавиренц. Алкохолът може 
да влоши страничните ефекти от ефавиренц.

трябва да знаете, че докато приемате лекарства за лечение на ХИВ инфекция, имунната ви система може да стане по-
силна и да започне да се бори с други инфекции, които вече са били в тялото ви или да предизвикат други състояния. 
Това може да ви накара да развиете симптоми на тези инфекции или състояния. Ако имате нови или влошаващи се 
симптоми по време на лечението с ефавиренц, не забравяйте да уведомите Вашия лекар.

трябва да знаете, че телесната ви мазнина може да се увеличи или да се премести в различни области на тялото ви, като 

гърдите и горната част на гърба, шията („биволска гърбица“) и около стомаха. Може да забележите загуба на телесни мазнини 

от лицето, краката и ръцете.

трябва да знаете, че ефавиренц може да причини промени в мислите, поведението или психичното здраве. Незабавно 
се обадете на Вашия лекар, ако развиете някой от следните симптоми, докато приемате ефавиренц: депресия, 
мислене за самоубийство или планиране или опит за това, гневно или агресивно поведение, халюцинации (виждане 
на неща или чуване на гласове, които не съществуват), загуба на връзка с реалността или други странни мисли. 
Уверете се, че семейството ви знае кои симптоми може да са сериозни, за да могат да се обадят на Вашия лекар, ако 
не можете сами да потърсите лечение.

трябва да знаете, че ефавиренц може да причини потенциално сериозни проблеми с нервната система, включително 

енцефалопатия (сериозно и потенциално фатално заболяване на мозъка) месеци или години след като за първи път сте 

приели ефавиренц. Въпреки че проблемите с нервната система могат да започнат, след като сте приемали ефавиренц 

известно време, важно е вие   и вашият лекар да разберете, че те могат да бъдат причинени от ефавиренц. Обадете се 

незабавно на Вашия лекар, ако имате проблеми с баланса или координацията, объркване, проблеми с паметта и други 

затруднения, причинени от анормална мозъчна функция, по всяко време по време на лечението с ефавиренц. Вашият 

лекар може да Ви каже да спрете приема на ефавиренц.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Говорете с Вашия лекар относно яденето на грейпфрут и пиенето на сок от грейпфрут, докато приемате това лекарство.
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какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Ефавиренц може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезва:

гадене

повръщане

стомашни болки

диария

лошо храносмилане

главоболие

объркване

забрава

чувство на тревожност, нервност или възбуда

необичайно щастливо настроение

затруднено заспиване или оставане на заспиване

необичайни сънища

болка

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от следните симптоми или 
тези, посочени в раздела СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, незабавно се обадете на Вашия лекар:

треска

обрив

сърбеж

пилинг, образуване на мехури или оцветяване на кожата

рани в устата

розово око

подуване на лицето ви

припадък

неравномерен сърдечен ритъм

изключителна умора
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липса на енергия

загуба на апетит

болка в горната дясна част на стомаха

необичайно кървене или синини

пожълтяване на кожата или очите

грипоподобни симптоми

припадъци

Ефавиренц може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате 

това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 
(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват:

движения на тялото ви, които не можете да контролирате

световъртеж
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главоболие

затруднено концентриране

нервност

объркване

забрава

затруднено заспиване или оставане на заспиване

необичайни сънища

сънливост

халюцинации (виждане на неща или чуване на гласове, които не съществуват)

необичайно щастливо настроение

странни мисли

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар може да назначи определени лабораторни изследвания, за да 

провери реакцията на тялото ви към ефавиренц.

Преди да направите каквото и да е лабораторно изследване, кажете на Вашия лекар и на лабораторния персонал, че приемате 

ефавиренц.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Сустива®

ранни имена на комбинирани продукти

Atripla®(съдържащи ефавиренц, емтрицитабин, тенофовир)

Последна редакция - 15.03.2020 г

Научете как да цитирате тази страница
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