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Efavirenz, Lamivudine och Tenofovir
uttalas som (e fa veer' ens)(la miv' ue deen)(te noe' fo veer)

VIKTIG VARNING:

Efavirenz, lamivudin och tenofovir ska inte användas för att behandla hepatit B-virusinfektion (HBV; en 
pågående leverinfektion). Tala om för din läkare om du har eller tror att du kan ha HBV. Din läkare kan testa dig 
för att se om du har HBV innan du börjar din behandling med efavirenz, lamivudin och tenofovir. Om du har 
HBV och du tar efavirenz, lamivudin och tenofovir, kan ditt tillstånd plötsligt förvärras när du slutar ta efavirenz, 
lamivudin och tenofovir. Din läkare kommer att undersöka dig och beställa laboratorietester regelbundet i flera 
månader efter att du slutat ta efavirenz, lamivudin och tenofovir för att se om ditt HBV har förvärrats.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa tester före och 
under din behandling för att kontrollera din kropps svar på efavirenz, lamivudin och tenofovir.

hur är denna medicin utskriven?

Kombinationen av efavirenz, lamivudin och tenofovir används för att behandla HIV hos vuxna och barn. 
Efavirenz ingår i en klass av läkemedel som kallas icke-nukleosid omvänt transkriptashämmare (NNRTI). 
Lamivudin och tenofovir är i en klass av läkemedel som kallas nukleosid- och nukleotid-omvända 
transkriptashämmare (NRTI). De fungerar genom att minska mängden hiv i kroppen. Även om efavirenz, 
lamivudin och tenofovir inte kommer att bota HIV, kan dessa mediciner 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 att få eller överföra HIV-viruset till andra människor.

hur ska detta läkemedel användas?

Kombinationen av efavirenz, lamivudin och tenofovir kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas 
vanligtvis en gång om dagen på fastande mage (minst 1 timme före eller 2 timmar efter en måltid). Ta 
efavirenz, lamivudin och tenofovir vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Att ta efavirenz, lamivudin och 
tenofovir 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
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efavirenz, lamivudin och tenofovir exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare 

än vad din läkare har ordinerat.

Fortsätt att ta efavirenz, lamivudin och tenofovir även om du mår bra. Sluta inte ta efavirenz, lamivudin och 
tenofovir utan att tala med din läkare. Om du slutar ta efavirenz, lamivudin och tenofovir även under en kort 
tid, eller hoppar över doser, kan viruset bli resistent mot mediciner och kan bli svårare att behandla.

Kombinationen av efavirenz, lamivudin och tenofovir är tillgänglig med varumärken Symfi och Symfi Lo. 
Dessa två märken innehåller olika mängder av samma medicin och kan inte ersättas med varandra. Se till 
att du endast får märket av efavirenz, lamivudin och tenofovir som din läkare har ordinerat till dig. Fråga 
din apotekspersonal om du har några frågor om vilken typ av efavirenz, lamivudin och tenofovir du fick.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

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

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar efavirenz, lamivudin och tenofovir,

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

du bör veta att efavirenz, lamivudin och tenofovir också är tillgängliga individuellt med varumärkena 
Sustiva, Epivir, Epivir-HBV (används för att behandla hepatit B), Vemlidy (används för att behandla hepatit B) 
och Viread, såväl som i kombination med andra läkemedel med varumärken Atripla, Biktarvy, Combivir, 
Complera, Descovy, Epzicom, Genvoya, Odefsey, Stribild, Symfi, Triumeq, Trizivir och Truvada. Tala om för 
din läkare om du tar någon av dessa mediciner för att vara säker på att du inte får samma medicin två 
gånger.

tala om för din läkare om du tar elbasvir/grazoprevir (Zepatier). Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig 
att inte ta efavirenz, lamivudin och tenofovir om du tar denna medicin.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott du tar 
eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: acyklovir (Sitavig, Zovirax); adefovir (Hepsera); 
aminoglykosider såsom gentamicin; artemether/lumefantine (Coartem); aspirin och andra icke-steroida antiinflammatoriska 
läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen (Advil, Motrin) och naproxen (Aleve, Naprosyn); atorvastatin (Lipitor, i Caduet); 
atovakvon/proguanil (Malarone); bupropion (Forfivo, Wellbutrin, Zyban, andra); kalciumkanalblockerare såsom diltiazem 
(Cardizem, Cartia, Diltzac, andra), felodipin, nikardipin (Cardene), nifedipin (Adalat, Afeditab, Procardia) och verapamil (Calan, 
Verelan, i Tarka); karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol, andra); cidofovir; cyklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmun); 
ganciklovir (Cytoven); glecaprevir/pibrentasvir (Mavynet); itrakonazol (Sporanox, Onmel); ketokonazol; ledipasvir/sofosbuvir 
(Harvoni); makrolidantibiotika såsom klaritromycin (Biaxin, i Prevpac); metadon (dolofin, metados); fenobarbital; fenytoin 
(Dilantin, i Phenytek); posakonazol (Noxafil); pravastatin (Pravachol); rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rimactane, i Rifamate, 
Rifater); sertralin (Zoloft); simeprevir (Olyslo); simvastatin (Flolopid, Zocor, rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rimactane, i 
Rifamate, Rifater); sertralin (Zoloft); simeprevir (Olyslo); simvastatin (Flolopid, Zocor, rifabutin (Mycobutin); rifampin 
(Rimactane, i Rifamate, Rifater); sertralin (Zoloft); simeprevir (Olyslo); simvastatin (Flolopid, Zocor,
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i Vytorin); sirolimus (Rapamune); sofosbuvir/velpatasvir (Epculsa); sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir 
(Vosevi); sorbitol eller mediciner som är sötade med sorbitol; takrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf); 
trimetoprim (Primsol, i Bactrim, Septra); valacyclovir (Valtrex); valganciklovir (Valcyte); 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, lamivudin och 
tenofovir, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på denna 
lista.

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

tala om för din läkare om du har något av de tillstånd som nämns i avsnittet VIKTIG VARNING, eller om 
du har eller någonsin har haft ett förlängt QT-intervall (ett sällsynt hjärtproblem som kan orsaka 
oregelbunden hjärtrytm, svimning eller plötslig död), låg nivå av kalium eller magnesium i ditt blod, 
benproblem inklusive osteoporos (ett tillstånd där benen blir tunna och svaga och lätt går sönder) 
eller benfrakturer, kramper, hepatit C eller annan leversjukdom eller njursjukdom. Tala även om för 
din läkare om du dricker eller någonsin har druckit stora mängder alkohol, använder eller någonsin 
har använt gatudroger, överanvänder eller någonsin har överanvänt receptbelagda mediciner, eller 
har eller någonsin har haft depression eller annan psykisk sjukdom. För barn som tar detta läkemedel,

tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Du bör inte bli gravid under din 
behandling. 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, lamivudin och 
tenofovir kan störa 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 tillsammans med någon annan preventivmetod 
som du har valt under din behandling och i 12 veckor efter din sista dos. Be din läkare hjälpa dig att 
välja en preventivmetod som fungerar för dig. Om du blir gravid medan du tar efavirenz, lamivudin,

du ska inte amma om du är infekterad med HIV eller tar efavirenz, lamivudin och tenofovir.

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

du bör veta att medan du tar mediciner för att behandla HIV-infektion, kan ditt immunförsvar 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, lamivudin och tenofovir, var noga med att berätta för din 
läkare.

du bör veta att efavirenz, lamivudin och tenofovir kan göra dig yr, dåsig, oförmögen att koncentrera 
dig, ha svårt att somna eller sova, ha ovanliga drömmar eller ha hallucinationer (att se saker eller höra 
röster som inte finns). Dessa biverkningar försvinner vanligtvis 2 till 4 veckor efter påbörjad 
behandling. Dessa biverkningar kan bli värre om du också dricker alkohol, eller tar vissa andra 
mediciner som antidepressiva, ångestmediciner, mediciner mot psykisk ohälsa, mediciner mot anfall, 
lugnande medel, sömntabletter eller lugnande medel. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du vet 
hur detta läkemedel påverkar dig.

du bör veta att efavirenz, lamivudin och tenofovir 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, lamivudin och 
tenofovir: depression, funderingar på att begå självmord eller planerar eller försöker göra det, argt eller 
aggressivt beteende, hallucinationer (att se saker eller höra röster som gör det). inte finns), konstiga tankar, 
förlorad kontakt med verkligheten eller att inte kunna röra sig eller prata
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i vanliga fall. 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 
tagit efavirenz, lamivudin och tenofovir. Även om problem med nervsystemet kan börja efter att du 
har tagit efavirenz, lamivudin och tenofovir under en tid, är det viktigt för dig och din läkare att inse 
att de kan orsakas av efavirenz. Ring din läkare omedelbart om du upplever problem med balans eller 
koordination, förvirring, minnesproblem och andra svårigheter orsakade av onormal hjärnfunktion, 
när som helst under din behandling med efavirenz, lamivudin och tenofovir. Din läkare kan säga åt 
dig att sluta ta efavirenz, lamivudin och tenofovir.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

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, lamivudin och tenofovir kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av 
dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

huvudvärk

buksmärtor

diarre

halsbränna

illamående

kräkningar

rygg-, led- eller muskelvärk

brist på energi

stickande, brännande eller smärtsam känsla i armar eller ben

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de i 
avsnittet SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, kontakta din läkare omedelbart eller få akut 
medicinsk behandling:

nässelfeber, svårigheter att andas eller svälja, svullnad av ansikte, svalg, tunga, läppar eller ögon, heshet

hudutslag, fjällande eller blåsor i huden, klåda, feber, svullnad i ansiktet, sår i munnen, röda eller svullna ögon

ovanlig muskelsmärta, andningssvårigheter, magsmärtor, illamående, kräkningar, kyla, särskilt i 
armar eller ben, yrsel eller yrsel, extrem trötthet eller svaghet, snabba eller oregelbundna 
hjärtslag
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gulfärgning av hud eller ögon, mörk urin, ljus avföring, illamående, kräkningar, aptitlöshet, smärta, 
värk eller ömhet i övre högra delen av magen, svullen mage, extrem trötthet, svaghet, förvirring

minskad urinering, svullnad av ben

skelettsmärta, smärta i armar eller ben, benfraktur, muskelsmärta eller svaghet, ledvärk

anfall

känsla av svimning, yrsel eller yrsel; oregelbundna eller snabba hjärtslag

pågående smärta som börjar i övre vänstra eller mitten av magsäcken men kan sprida sig till ryggen, 
illamående, kräkningar

Efavirenz, lamivudin och tenofovir 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 följande:

yrsel

koncentrationssvårigheter
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sömnighet

svårt att somna eller att sova

ovanliga drömmar

att se eller höra saker som inte finns där

muskelrörelser eller skakningar som du inte kan kontrollera

hat annan information bör jag veta?

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

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

Ha tillgång till efavirenz, lamivudin och tenofovir. Vänta inte tills du får slut på medicin för 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

Symfi®

Symfi Lo®

deras namn

EFV, 3TC och TDF

Senast reviderad - 2020-04-15
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