
FÖRESKRIVNINGSINFORMATION

Lamivudin 150 mg/Zidovudin 300 mg tabletter i samförpackning

med Efavirenz 600 mg tabletter

RXendast

VARNINGAR:

ZIDOVUDIN HAR FÖRBUNDETS MED HEMATOLOGISK TOXICITET INKLUSIVE 
NEUTROPENI OCH SVARLIG ANEMI, SÄRSKILT HOS PATIENTER MED AVANCERAD 
HIV-SJUKDOM (SE VARNINGAR). LÅNGVARIG ANVÄNDNING AV ZIDOVUDIN HAR 
SÄNKAT MED SYMPTOMATISK MYOPATI.

MJÖLKSYRA OCH ALLVARLIG HEPATOMEGALI MED STEATOS, INKLUSIVE DÖDLIGA 
FALL, HAR RAPPORTERT MED ANVÄNDNING AV NUKLEOSIDANALOGER ENDA ELLER 
I KOMBINATION, INKLUSIVE LAMIVUDIN, ZIDOVUDIN OCH ANDRA WVIARRALS 
(ANTIRE).

ALVARLIGA AKUTA FÖRSVARNINGAR AV HEPATIT B HAR RAPPORTERT HOS 
PATIENTER SOM ÄR SAMTIDIGT INFECTERADE MED HEPATIT B-VIRUS (HBV) OCH HIV 
OCH HAR AVSLUTADE LAMIVUDIN, SOM ÄR EN KOMPONENT AV LAMIVUDIN 
TABIDOVIN/ZIDSOVIN. LEVERFUNKTION BÖR ÖVERVAKAS NÄRA MED BÅDE KLINISK 
OCH LABORATORIEUPPFÖLJNING UNDER MINST FLERA MÅNADER HOS PATIENTER 
SOM AVBRYTER LAMIVUDIN/ZIDOVUDIN-TABLETTER OCH SAMTIDIGT 
HIVVINFEKTERADES. OM LÄMPLIGT KAN INITERING AV ANTI-HEPATIT B-TERAPI 
GARANTERAS (SE VARNINGAR).

BESKRIVNING
Lamivudin/Zidovudin tabletter:

Lamivudin/zidovudin Tabletter är kombinationstabletter som innehåller lamivudin och zidovudin. 

Lamivudin och zidovudin är syntetiska nukleosidanaloger med aktivitet mot HIV.

Lamivudin/zidovudin tabletterna är för oral administrering. Varje lamivudin/zidovudin 
tablett innehåller de aktiva ingredienserna 150 mg lamivudin, 300 mg zidovudin och
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inaktiva ingredienser mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, povidon, kolloidal 

kiseldioxid, talk, magnesiumstearat, färg Opadry vit (Y-1-7000), renat vatten och 

isopropylalkohol. Opadry white innehåller Hydroxy Propyl Methylcellulosa 2910/ 

Hypromellose 5cP, Titandioxid, Polyetylenglykol 400 (Macrogol).

Lamivudin:Det kemiska namnet på lamivudin är (-)-1-[(2R,5S)-2-(hydroximetyl)-1,3-
oxatiolan-5-yl]cytosin Lamivudin är (-)enantiomeren av en dideoxianalog av cytidin. 
Lamivudin har även kallats (-)2',3'-dideoxi, 3'-tiacytidin. Den har molekylformeln C8H11N3

O3S och en molekylvikt av 229,26. Den har följande strukturformel:

Lamivudin är ett vitt till benvitt kristallint fast ämne med en löslighet på cirka 70 mg/ml i vatten 

vid 20°C.

Zidovudin:Det kemiska namnet på zidovudin är 3'-azido-3'-deoxitymidin. Den har 

molekylformeln C10H13N5O4och en molekylvikt av 267,24. Den har följande strukturformel:

Zidovudin är ett vitt till beige, luktfritt, kristallint fast ämne med en löslighet på 20,1 mg/ml i vatten vid 25°C.

Efavirenz tabletter:

Efavirenz är en human immunbristvirus typ 1 (HIV-1) specifik, icke-nukleosid, omvänt 

transkriptashämmare (NNRTI).
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Efavirenz finns som filmdragerade tabletter för oral administrering innehållande 600 mg 
efavirenz och följande inaktiva ingredienser: kroskarmellosnatrium, 
hydroxipropylcellulosa, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa 
och natriumlaurylsulfat. Filmbeläggningen innehåller Opadry®Brun. Opadry®Brun 
innehåller HPMC 2910/Hypromellos, titandioxid, makrogol/PEG 400, järnoxid gul, 
järnoxid röd och järnoxid svart.
Efavirenz beskrivs kemiskt som (S)-6-klor-4-(cyklopropyletynyl)-1,4-dihydro-4-
(trifluormetyl)-2H-3,1-bensoxazin-2-on.
Dess empiriska formel är C14H9ClF3NEJ2och dess strukturformel är:

Efavirenz är ett vitt till svagt rosa kristallint pulver med en molekylmassa på 315,68. Det är praktiskt 

taget olösligt i vatten (<10 µg/ml).

MIKROBIOLOGI:
Handlingsmekanism:

Lamivudin:Lamivudin är en syntetisk nukleosidanalog. Intracellulärt fosforyleras lamivudin 
till dess aktiva 5-trifosfatmetabolit, lamivudintrifosfat (3TC-TP). Det huvudsakliga 
verkningssättet för 3TC-TP är hämningen av HIV-1 omvänt transkriptas (RT) via DNA-
kedjeterminering efter inkorporering av nukleosidanalogen i viralt DNA. 3TC-TP är en svag 
hämmare av cellulära DNA-polymeraser α, β och γ.
Zidovudin:Zidovudin är en syntetisk nukleosidanalog. Intracellulärt fosforyleras zidovudin till 

dess aktiva 5′-trifosfatmetabolit, zidovudintrifosfat (ZDV-TP). Det huvudsakliga verkningssättet 

för ZDV-TP är hämning av RT via DNA-kedjeterminering efter inkorporering av 

nukleotidanalogen. ZDV-TP är en svag hämmare av det cellulära DNA-polymeraset α och y och 

har rapporterats vara inkorporerat i DNA från celler i kultur. Efavirenz:Efavirenz (EFV) är en icke-

nukleosid omvänt transkriptashämmare (NNRTI) av humant immunbristvirus typ 1 (HIV-1). EFV-

aktivitet förmedlas till övervägande del av icke-konkurrenskraftiga
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hämning av HIV-1 omvänt transkriptas (RT). HIV-2 RT och humana cellulära DNA-polymeraser α, β, y 

och δ hämmas inte av EFV.

Antiviral aktivitet:

Lamivudin/Zidovudin:I HIV-1-infekterade MT-4-celler hade lamivudin i kombination med zidovudin i olika 

förhållanden synergistisk antiretroviral aktivitet.

Lamivudin:Den antivirala aktiviteten av lamivudin mot HIV-1 utvärderades i ett antal cellinjer 

(inklusive monocyter och färska humana perifera blodlymfocyter) med användning av 

standardiserade känslighetsanalyser. EC50värden (50 % effektiva koncentrationer) låg i intervallet 

0,003 till 15 μM (1 μM = 0,23 mcg/ml). HIV från terapinaiva försökspersoner utan mutationer 

associerade med resistens gav median EC50värden på 0,426 µM (intervall: 0,200 till 2,007 µM) från 

Virco (n = 93 baslinjeprover från COLA40263) och 2,35 µM (1,44 till 4,08 µM) från Monogram 

Biosciences prov baslinje från 095 ESS (n = 095 ESS). EG50värden av lamivudin mot olika HIV-1-

klader (AG) varierade från 0,001 till 0,120 µM, och mot HIV-2-isolat från 0,003 till 0,120 µM i 

perifera mononukleära blodceller. Ribavirin (50 μM) minskade anti-HIV-1-aktiviteten hos 

lamivudin med 3,5 gånger i MT-4-celler.

Zidovudin:Den antivirala aktiviteten av zidovudin mot HIV-1 utvärderades i ett antal 
cellinjer (inklusive monocyter och färska humana perifera blodlymfocyter). EG50och EC90

värdena för zidovudin var 0,01 till 0,49 µM (1 µM = 0,27 mcg/ml) respektive 0,1 till 9 µM. 
HIV från terapinaiva försökspersoner utan mutationer associerade med resistens gav 
median EC50värden på 0,011 µM (intervall: 0,005 till 0,110 µM) från Virco (n = 93 
baslinjeprov från COLA40263) och 0,02 µM (0,01 till 0,03 µM) från Monogram 
Biosciences-prov baslinje från 095 ESS (n = 095 ESS). EG50värden för zidovudin mot olika 
HIV-1-klader (AG) varierade från 0,00018 till 0,02 µM, och mot HIV-2-isolat från 0,00049 
till 0,004 µM. I cellodlingsläkemedelskombinationsstudier visar zidovudin synergistisk 
aktivitet med nukleosid omvänt transkriptashämmare (NRTI) abakavir, didanosin, 
lamivudin och zalcitabin; icke-nukleosid omvänt transkriptashämmare (NNRTIs) 
delavirdin och nevirapin; och proteashämmarna (PI) indinavir, nelfinavir, ritonavir och 
saquinavir; och additiv aktivitet med interferon alfa. Ribavirin har visat sig hämma 
fosforyleringen av zidovudin i cellkultur.
Efavirenz:Koncentrationen av EFV-hämmandein vitroreplikering av vildtypslaboratorieanpassade 

stammar och kliniska isolat med 90-95 % (IC90-95) varierade från 1,7 till 25 nM i lymfoblastcellinjer, 

perifera mononukleära blodceller (PBMC) och makrofag/monocytkulturer. EFV
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visade antiviral aktivitet mot de flesta icke-klade B-isolat (subtyper A, AE, AG, C, D, F, G, J, N), men 

hade minskad antiviral aktivitet mot grupp O-virus. EFV visade additiv antiviral aktivitet utan 

cytotoxicitet mot HIV-1 i cellkultur i kombination med NNRTIs delavirdin (DLV) och nevirapin 

(NVP), NRTIs (abakavir, didanosin, emtricitabin, lamivudin [LAM], stavudin, tenofovir, 

zalidovudabin [, ZDV]), PI (amprenavir, indinavir [IDV], lopinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir) 

och fusionshämmaren enfuvirtid. EFV visade tillsats till antagonistisk antiviral aktivitetin vitro
med atazanavir. EFV var inte antagonistiskt med adefovir, som används för behandling av 

hepatit B-virusinfektion, eller ribavirin, som används i kombination med interferon för 

behandling av hepatit C-virusinfektion.

Motstånd:

Lamivudin/Zidovudin administrerat som separata formuleringar:Hos patienter som fick 

lamivudin som monoterapi eller kombinationsbehandling med lamivudin plus zidovudin, blev HIV-1-

isolat från de flesta patienter fenotypiskt och genotypiskt resistenta mot lamivudin inom 12 veckor. 

Hos vissa patienter med zidovudinresistenta virus vid baslinjen återställdes fenotypisk känslighet för 

zidovudin efter 12 veckors behandling med lamivudin och zidovudin. Kombinationsbehandling med 

lamivudin plus zidovudin fördröjde uppkomsten av mutationer som ger resistens mot zidovudin.

HIV-1-stammar som är resistenta mot både lamivudin och zidovudin har isolerats från patienter efter 

långvarig behandling med lamivudin/zidovudin. Dubbel resistens krävde närvaron av flera mutationer, av 

vilka den mest väsentliga kan vara G333E. Förekomsten av dubbel resistens och varaktigheten av 

kombinationsbehandlingen som krävs innan dubbel resistens uppstår är okänd.

Lamivudin:Lamivudinresistenta isolat av HIV-1 har selekterats i cellkultur och har även 

återvunnits från patienter som behandlats med lamivudin eller lamivudin plus zidovudin. 

Genotypisk analys av de resistenta isolaten som valts ut i cellkulturer och återvunnits från 

lamivudinbehandlade patienter visade att resistensen berodde på en specifik 

aminosyrasubstitution i HIV-1 omvänt transkriptas vid kodon 184 som ändrade metioninet 

till antingen isoleucin eller valin (M184V/ jag).

Mutationer i HBV-polymeras YMDD-motivet har associerats med minskad känslighet för 
HBV för lamivudin i cellkultur. I studier av icke-HIV-infekterade patienter med kronisk 
hepatit B, upptäcktes HBV-isolat med YMDD-mutationer hos vissa patienter som fick 
lamivudin dagligen i 6 månader eller mer, och var associerade med tecken på
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minskat behandlingssvar; liknande HBV-mutanter har rapporterats hos HIV-infekterade 

patienter som fått lamivudin-innehållande antiretrovirala regimer i närvaro av samtidig 

infektion med hepatit B-virus (seFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER).

Zidovudin:HIV-isolat med minskad känslighet för zidovudin har selekterats i cellodling och har 

även återvunnits från patienter som behandlats med zidovudin. Genotypiska analyser av isolaten 

som valts ut i cellkulturer och återvunnits från zidovudinbehandlade patienter visade mutationer i 

HIV-1 RT-genen som resulterade i 6 aminosyrasubstitutioner (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y 

eller F och K219Q) som ger zidovudin motstånd. I allmänhet var högre nivåer av resistens 

associerade med ett större antal mutationer.

Efavirenz:HIV-1-isolat med minskad känslighet för EFV (>380-faldig ökning av IC90värde) uppstod 

snabbt underin vitrourval. Genotypisk karakterisering av dessa virus identifierade mutationer som 

resulterade i enkla aminosyrasubstitutioner L100I eller V179D, dubbla substitutioner L100I/V108I 

och trippelsubstitutioner L100I/V179D/Y181C i RT.

Kliniska isolat med minskad känslighetin vitrotill EFV har erhållits. En eller flera RT-substitutioner 

vid aminosyrapositionerna 98, 100, 101, 103, 106, 108, 188, 190, 225 och 227 observerades hos 

patienter som misslyckades med behandling med EFV i kombination med IDV eller med ZDV plus 

LAM. Mutationen K103N var den vanligast observerade. Långtidsövervakning av resistens (i 

genomsnitt 52 veckor, intervall 4-106 veckor) analyserade 28 matchande isolat från baslinje och 

virologiskt misslyckande. Sextioen procent (17/28) av dessa felisolat hade minskad EFV-känslighetin 

vitromed en median 88-faldig förändring i EFV-känslighet (IC50värde) från referens. Den vanligaste 

NNRTI-mutationen som utvecklades i dessa patientisolat var K103N (54%). Andra NNRTI-

mutationer som utvecklades var L100I (7%), K101E/Q/R (14%), V108I (11%), G190S/T/A (7%), P225H 

(18%) och M230I/L (11%) %).

KORSMOTSTÅND: Korsresistens har observerats bland NRTI. Lamivudin/Zidovudin:Korsresistens 

mellan lamivudin och zidovudin har inte rapporterats. Hos vissa patienter som behandlats med 

lamivudin enbart eller i kombination med zidovudin har isolat uppstått med en mutation vid 

kodon 184, vilket ger resistens mot lamivudin. Korsresistens mot abakavir, didanosin, tenofovir 

och zalcitabin har observerats hos vissa patienter som har lamivudinresistenta HIV-1-isolat. Hos 

vissa patienter som behandlats med zidovudin plus didanosin eller zalcitabin har isolat som är 

resistenta mot flera läkemedel, inklusive lamivudin, uppstått (se under Zidovudin nedan).
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Lamivudin:Se Lamivudine Plus Zidovudine (ovan).

Zidovudin:I en studie med 167 HIV-infekterade patienter återfanns isolat (n = 2) med 

multiläkemedelsresistens mot didanosin, lamivudin, stavudin, zalcitabin och zidovudin från 

patienter som behandlats i ≥1 år med zidovudin plus didanosin eller zidovudin plus zalcitabin. 

Mönstret av resistensassocierade mutationer med sådana kombinationsterapier skilde sig 

(A62V, V75I, F77L, F116Y, Q151M) från mönstret med zidovudinmonoterapi, där Q151M-

mutationen oftast är associerad med multiläkemedelsresistens. Mutationen vid kodon 151 i 

kombination med mutationer vid 62, 75, 77 och 116 resulterar i ett virus med minskad 

känslighet för didanosin, lamivudin, stavudin, zalcitabin och zidovudin. 

Tymidinanalogmutationer (TAM) selekteras av zidovudin och ger korsresistens mot abakavir, 

didanosin, stavudin, tenofovir,

Efavirenz:Korsresistens bland NNRTIs har observerats. Kliniska isolat som tidigare 

karakteriserats som EFV-resistenta var också fenotypiskt resistentain vitrotill DLV och NVP 

jämfört med baslinjen. DLV- och/eller NVP-resistenta kliniska virala isolat med NNRTI-

resistensassocierade substitutioner (A98G, L100I, K101E/P, K103N/S, V106A, Y181X, Y188X, 

G190X, P225H, F227L, eller M230L) visade reducerad känslighetin vitro. Mer än 90 % av NRTI-

resistenta kliniska isolat testadein vitrobibehållen mottaglighet för EFV. KLINISK 

FARMAKOLOGI

FARMAKOKINETIK HOS VUXNA:
Lamivudin/Zidovudin tablett:Strides Lamivudine 150 mg/Zidovudine 300 mg Tabletter som 

innehåller lamivudin 150 mg och zidovudin 300 mg är bioekvivalenta med Combivir®tabletter som 

innehåller lamivudin 150 mg / zidovudin 300 mg (tillverkade av GlaxoSmithKline, Research Triangle 

Park, NC 27709. USA) när de administreras i fastande tillstånd.

Efavirenz tablett:Strides samförpackade efavirenztablett innehållande 600 mg efavirenz är 

bioekvivalent med Sustiva®Tablett innehållande 600 mg Efavirenz (tillverkad av Bristol-Myers 

Squibb Company, Princeton, NJ 08543 USA), fastande.

Lamivudin:De farmakokinetiska egenskaperna hos lamivudin hos fastande patienter 

sammanfattas i tabell 1. Efter oral administrering absorberas lamivudin snabbt och distribueras i 

stor utsträckning. Bindningen till plasmaprotein är låg. Cirka 70 % av en intravenös dos av 

lamivudin återvinns som oförändrat läkemedel i urinen. Metabolism av lamivudin är en mindre 

elimineringsväg. Hos människor är den enda kända metaboliten transsulfoxidmetaboliten
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(cirka 5 % av en oral dos efter 12 timmar). Serumkoncentrationer av denna metabolit 
har inte fastställts.

Zidovudin:De farmakokinetiska egenskaperna hos zidovudin hos fastande patienter 

sammanfattas i tabell 1. Efter oral administrering absorberas zidovudin snabbt och 

distribueras i stor utsträckning. Bindningen till plasmaprotein är låg. Zidovudin elimineras 

främst genom levermetabolism. Den huvudsakliga metaboliten av zidovudin är 3'-azido-3'-

deoxi-5'-O-β-Dglukopyranuronosyltymidin (GZDV). GZDV-arean under kurvan (AUC) är cirka 3 

gånger större än AUC för zidovudin. Urinåtervinning av zidovudin och GZDV står för 14 % 

respektive 74 % av dosen efter oral administrering. En andra metabolit, 3'-amino-3'-

deoxitymidin (AMT), har identifierats i plasma. AMT AUC var en femtedel av zidovudin AUC.

Tabell 1: Farmakokinetiska parametrar* för lamivudin och zidovudin hos vuxna

Parameter Lamivudin Zidovudin

Oral biotillgänglighet 
(%) Skenbar volym av
fördelning (L/kg)
Plasmaproteinbindning (%) CSF: 
plasmaförhållande†

Systemisk clearance
(L/h/kg)
Renalt clearance (L/h/kg) 

Halveringstid för eliminering (tim) ||

86 ± 16 n = 12 64 ± 10 n = 5

1,3 ± 0,4
<36
0,12 [0,04 till 0,47] 
0,33 ± 0,06

n = 20 1,6 ± 0,6
<38
0,60 [0,04 till 2,62] 
1,6 ± 0,6

n = 8

n= 38‡

n = 20
n = 39§

n = 6

0,22 ± 0,06
5 till 7

n = 20 0,34 ± 0,05
0,5 till 3

n = 9

* Data presenteras som medelvärde ± standardavvikelse om inte annat anges. 
†Median [intervall].
‡ Barn.
§ Vuxna.
|| Ungefärlig räckvidd.

Efavirenz:

Absorption och biotillgänglighet:

Maximala plasmakoncentrationer av efavirenz på 1,6-9,1 µM uppnåddes 5 timmar efter orala 

engångsdoser på 100 mg till 1600 mg administrerade till oinfekterade frivilliga. Dosrelaterade ökningar 

av Cmaxoch AUC sågs för doser upp till 1600 mg; ökningarna var mindre än proportionella, vilket tyder på 

minskad absorption vid högre doser.
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Hos HIV-infekterade patienter vid steady state, medelvärde Cmax, menar Cmin, och medel-AUC var 

dosproportionella efter 200 mg, 400 mg och 600 mg dagliga doser. Tid till 

toppplasmakoncentrationer var cirka 3-5 timmar och steady-state plasmakoncentrationer nåddes 

inom 6-10 dagar. Hos 35 patienter som fick efavirenz 600 mg en gång dagligen, steady-state Cmax

var 12,9 ± 3,7 µM (medelvärde ± SD), steady-state Cminvar 5,6 ± 3,2 µM och AUC var 184 ± 73 µM•h. 

Distribution:Efavirenz är starkt bundet (ungefär 99,5-99,75 %) till humana plasmaproteiner, främst 

albumin. Hos HIV-1-infekterade patienter (n=9) som fick efavirenz 200 till 600 mg en gång dagligen 

i minst en månad, varierade koncentrationen av cerebrospinalvätska från 0,26 till 1,19 % 

(medelvärde 0,69 %) av motsvarande plasmakoncentration. Denna andel är ungefär 3 gånger 

högre än den icke-proteinbundna (fria) fraktionen av efavirenz i plasma.

Ämnesomsättning:Studier på människor ochin vitrostudier med humana levermikrosomer har 

visat att efavirenz huvudsakligen metaboliseras av cytokrom P450-systemet till hydroxylerade 

metaboliter med efterföljande glukuronidering av dessa hydroxylerade metaboliter. Dessa 

metaboliter är väsentligen inaktiva mot HIV-1. Dein vitrostudier tyder på att CYP3A4 och CYP2B6 är 

de huvudsakliga isozymerna som är ansvariga för metabolismen av efavirenz.

Efavirenz har visat sig inducera P450-enzymer, vilket resulterar i induktion av sin egen metabolism. Flera 

doser på 200-400 mg per dag i 10 dagar resulterade i en lägre än förväntad omfattning av ackumulering 

(22-42 % lägre) och en kortare terminal halveringstid på 40-55 timmar (halveringstid för engångsdos 

52-76 timmar ).

Eliminering:Efavirenz har en terminal halveringstid på 52-76 timmar efter engångsdoser och 

40-55 timmar efter flera doser. En en månad lång massbalans-/utsöndringsstudie genomfördes 

med användning av 400 mg per dag med en14C-märkt dos administrerad dag 8. Cirka 14-34% av 

radiomärkningen återfanns i urinen och 16-61% återfanns i avföringen. Nästan all urinutsöndring 

av det radiomärkta läkemedlet var i form av metaboliter.

Efavirenz stod för majoriteten av den totala radioaktiviteten mätt i avföring.

Effekt av föda på absorptionen av Lamivudin/Zidovudin i kombination med 

efavirenztabletter:Effekten av mat utvärderades inte för lamivudin/zidovudintabletterna som 

förpackats tillsammans med efavirenztabletter. Därför ska lamivudin/zidovudintabletter som är 

förpackade tillsammans med efavirenztabletter tas under fasta.

Effekt av mat på absorption av efavirenz:Administrering av en enstaka 600 mg efavirenz (Sustiva) tillsammans med 

en måltid med hög fetthalt/hög kaloriinnehåll (cirka 1000 kcal, 500-600 kcal från fett) associerades med en 28 % 

ökning av genomsnittlig AUC∞av efavirenz och en 79 % ökning av medel-Cmaxav efavirenz
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i förhållande till de exponeringar som uppnås under fastande förhållanden. (SerDOSERING OCH 

ADMINISTRERINGochFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Information för patienter.)

Farmakokinetik vid speciell 

njurfunktionsnedsättning:

Lamivudin/zidovudin tabletter förpackade tillsammans med efavirenz tabletter 

rekommenderas inte för patienter med nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <50 ml/min) 

eftersom lamivudin/zidovudin tabletter kräver dosjustering vid njurinsufficiens. (se 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER och DOSERING och ADMINISTRERING).

Nedsatt leverfunktion:

En minskning av den dagliga dosen zidovudin kan vara nödvändig hos patienter med lätt till måttligt 

nedsatt leverfunktion eller levercirros. Lamivudin/zidovudin tabletter förpackade med efavirenz 

tabletter rekommenderas inte för patienter med nedsatt leverfunktion eftersom dosjusteringar inte 

är möjliga

Efavirenz:: Farmakokinetiken för efavirenz har inte studerats tillräckligt hos patienter med nedsatt 

leverfunktion (seFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER). Kön

Lamivudin och zidovudin: En farmakokinetisk studie på friska manliga (n = 12) och kvinnliga (n = 12) 

försökspersoner visade inga könsskillnader i exponering för zidovudin (AUC)∞) eller lamivudin AUC∞

normaliserad för kroppsvikt

Efavirenz:Farmakokinetiken för efavirenz hos patienter verkar vara likartad mellan män och 

kvinnor.

Lopp
Lamivudin:Det finns inga signifikanta rasskillnader i lamivudins farmakokinetik. Zidovudin:

Farmakokinetiken för zidovudin med avseende på ras har inte fastställts. Efavirenz:

Farmakokinetiken för efavirenz verkar vara likartad bland de rasgrupper som studerats.

Pediatriska patienter

Lamivudin 150 mg/Zidovudin 300 mg tabletter i kombination med Efavirenz 600 mg tabletter 

ska inte användas till försökspersoner < 12 år och de som väger <40 kg. Geriatriska patienter
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Lamivudin 150 mg/Zidovudin 300 mg tabletter i samförpackning med Efavirenz 600 mg tabletter 

kombinationen har inte studerats hos patienter > 65 år (seFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER). Graviditet:Ser

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Lamivudin och efavirenz:Ingen data tillgänglig.

Zidovudin:Zidovudins farmakokinetik har studerats i en fas 1-studie med 8 kvinnor under 

graviditetens sista trimester. När graviditeten fortskred fanns det inga tecken på ansamling av 

läkemedel. Farmakokinetiken för zidovudin liknade den för icke-gravida vuxna. I 

överensstämmelse med passiv överföring av läkemedlet över moderkakan var 

zidovudinkoncentrationerna i neonatal plasma vid födseln väsentligen lika med dem i moderns 

plasma vid förlossningen. Även om data är begränsade, verkade inte underhållsbehandling med 

metadon hos 5 gravida kvinnor förändra zidovudins farmakokinetik. Hos en icke-gravid vuxen 

population har en potential för interaktion identifierats (se KLINISK FARMAKOLOGI: 

Läkemedelsinteraktioner). Efavirenz:SerVARNINGAR: Reproduktionsrisk Potentiella ammande 

mödrar:SerFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Ammande mödrar

Lamivudin:Prover av bröstmjölk från 20 mödrar som fick Lamivudin monoterapi (300 mg två gånger 

dagligen) eller kombinationsbehandling (150 mg lamivudin två gånger dagligen och 300 mg zidovudin två 

gånger dagligen) hade mätbara koncentrationer av lamivudin.

Zidovudin:Efter administrering av en engångsdos på 200 mg zidovudin till 13 HIV-infekterade 

kvinnor var medelkoncentrationen av zidovudin likartad i bröstmjölk och serum.

Efavirenz:SerFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Ammande mödrar

Läkemedelsinteraktioner: (Se ävenFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Läkemedelsinteraktioner) 

Lamivudin/zidovudin:Inga kliniskt signifikanta förändringar i lamivudins eller zidovudins farmakokinetik 

observerades hos 12 asymtomatiska HIV-infekterade vuxna patienter som fick en engångsdos zidovudin 

(200 mg) i kombination med flera doser lamivudin (300 mg varje 12 timmar).
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Tabell 2. Effekt av samtidigt administrerade läkemedel på Lamivudin och 
Zidovudin AUC* Obs: RUTIN DOSÄNDRING AV LAMIVUDIN OCH ZIDOVUDIN 
GARANTERAS INTE MED SAMADMINISTRERING AV FÖLJANDE LÄKEMEDEL.

Läkemedel som kan ändra koncentrationen av lamivudin i blodet
Koncentration

av
Samadministrerad

Läkemedel

Lamivudin
KoncentrationerSamtidigt administrerat läkemedel

och Dos Lamivudin
Dos

n

AUC Variabilitet

Nelfinavir
750 mg q 8 timmar x 7 till 10 
dagar

95 % KI:
1 % till 20 %

singel 150 mg 11 ↑AUC
10 % ↔

Trimetoprim 160 mg/
Sulfametoxazol 800
mg dagligen x 5 dagar

enkel 300 mg 14 ↑AUC
43 %

90 % CI
32 % till
55 %

: ↔

Läkemedel som kan ändra Zidovudin-blodkoncentrationer
Koncentration

av
Samadministrerad

Läkemedel

Samtidigt administrerat läkemedel

och Dos
Zidovudin

Koncentrationer
Zidovudin

Dos
n

Atovaquone
750 mg q 12 timmar

med mat

Räckvidd

23 % till
78 %†

200 mg q 8 timmar 14 ↑AUC
31 % ↔
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Flukonazol
400 mg dagligen

95 % KI:
54 % till 98 %

200 mg q 8 timmar 12 ↑AUC
74 %

Inte raporterad

Räckvidd

16 % till
64 %†

Metadon
30 till 90 mg dagligen

200 mg q 4 timmar 9 ↑AUC
43 % ↔

Nelfinavir
750 mg q 8 timmar x 7 till 10 
dagar

↓AUC
35 %

Räckvidd

28 % till 41 %
singel 200 mg 11 ↔

Räckvidd

100% till
170 %†

Probenecid
500 mg q 6 timmar x 2 dagar

2 mg/kg q 8 timmar

x 3 dagar
3 ↑AUC

106 %
Inte bedömts

Ritonavir
300 mg q 6 timmar x 4 dagar

200 mg q 8 timmar

x 4 dagar
9 ↓AUC

25 %
95 % KI:

15 % till 34 %
↔

Valproinsyra
250 mg eller 500 mg q 8 timmar 
x 4 dagar

Räckvidd

64 % till
130 %†

100 mg q 8 timmar

x 4 dagar
6 ↑AUC

80 % Inte bedömts

↑=Öka;↓=Minska;↔=ingen betydande förändring;

AUC = area under kurvan för koncentration mot tid; CI = konfidensintervall.

* Denna tabell är inte all inclusive. 

†Uppskattat intervall för procentskillnad.

Ribavirin:In vitro-data indikerar att ribavirin minskar fosforyleringen av lamivudin, stavudin och 

zidovudin. Emellertid observerades ingen farmakokinetisk (t.ex. plasmakoncentrationer eller 

intracellulära trifosforylerade aktiva metaboliter) eller farmakodynamiska (t.ex. förlust av HIV/HCV 

virologisk suppression) interaktion när ribavirin och lamivudin (n = 18), stavudin (n = 10), eller 

zidovudin (n = 6) administrerades samtidigt som en del av en multiläkemedelsbehandling till HIV/

HCV-infekterade patienter (se VARNINGAR).

Efavirenz:

Läkemedelsinteraktioner (se även KONTRAINDIKATIONER och FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: 

Läkemedelsinteraktioner)

Efavirenz har visatsin vivoför att orsaka leverenzyminduktion, vilket ökar biotransformationen av 

vissa läkemedel som metaboliseras av CYP3A4.In vitrostudier har visat att efavirenz hämmade 

P450 isozymerna 2C9, 2C19 och 3A4 med Kivärden (8,5-17 µM) inom området för observerade 

plasmakoncentrationer av efavirenz. Iin vitrostudier, efavirenz hämmade inte CYP2E1 och 

hämmade CYP2D6 och CYP1A2 (Kivärden 82-160 µM) endast vid koncentrationer väl över de kliniskt 

uppnådda. Effekterna på CYP3A4-aktivitet förväntas vara liknande mellan 200 mg, 400 mg och 600 

mg doser av efavirenz. Samtidig administrering av efavirenz med läkemedel som primärt 

metaboliseras av 2C9-, 2C19- och 3A4-isozymer kan resultera i förändrad plasma
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koncentrationer av det samtidigt administrerade läkemedlet. Läkemedel som inducerar CYP3A4-aktivitet 

förväntas öka clearance av efavirenz vilket resulterar i sänkta plasmakoncentrationer.

Läkemedelsinteraktionsstudier utfördes med efavirenz och andra läkemedel som sannolikt kommer att 

administreras samtidigt eller läkemedel som vanligtvis används som sonder för farmakokinetisk interaktion. 

Effekterna av samtidig administrering av efavirenz på AUC och Cmaxsammanfattas i Tabell 2 (effekt av efavirenz 

på andra läkemedel) och Tabell 3 (effekt av andra läkemedel på efavirenz). För information om kliniska 

rekommendationer seFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Läkemedelsinteraktioner.

Tabell 3: Effekt av efavirenz på samtidigt administrerat läkemedelsplasma Cmax, AUC och Cmin

Stel
er av

Ämne
ts

Samtidigt administrerat läkemedel

(medelvärde % förändring)

AUC
(90 % KI)

Samadministrerad
Läkemedel

Efavirenz
Dos

Cmax Cmin
Dos (90 % KI) (90 %CI)

Atazanavir 400 mg qd med
en lätt måltid
d 1-20

600 mg qd
med ett ljus
måltid d 7-20

27 ↓ 59 %
(49-67%)

↓ 74 %
(68-78%)

↓ 93 %
(90-95 %)

400 mg qd
d 1-6, sedan
300 mg qd
d 7-20 med
ritonavir
100 mg qd och
en lätt måltid

600 mg qd 2
h efter
atazanavir
och
ritonavir
d 7-20

13 ↑ 14 %a ↑ 39 %a

(2-88%)
↑ 48 %a

(24-76%)(↓ 17-↑
58 %)

Indinavir 1000 mg q8h x
10 dagar

600 mg x
10 dagar

20

Efter morgonen
dos

↔b ↓ 33 %b

(26-39%)
↓ 37 %b

(26-46%)
↓ 46 %b

(37-54%)
↓ 19 %d

(↓ 36-↑ 3%)
↑ 20 %

(8-34%)

↓ 39 %b

(24-51%)
↓ 52 %b

(47-57%)
↓ 57 %b

(50-63 %)
↓ 39 %d

(3-62%)
↔

Efter eftermiddagen

dos
↔b

Efter kvällen
dos

↓ 29 %b

(11-43%)
↔dLopinavir/ritonavir 400/100 mg

q12h x 9 dagar
600 mg x

9 dagar
11,7c

Nelfinavir 750 mg q8h x
7 dagar

600 mg x
7 dagar

10 ↑ 21 %
(10-33%)
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Tabell 3: Effekt av efavirenz på samtidigt administrerat läkemedelsplasma Cmax, AUC och Cmin

Stel
er av

Ämne
ts

Samtidigt administrerat läkemedel

(medelvärde % förändring)

AUC
(90 % KI)

Samadministrerad
Läkemedel

Efavirenz
Dos

Cmax Cmin
Dos (90 % KI) (90 %CI)

Metabolit
AG-1402

Ritonavir

↓ 40 %
(30-48%)

↓ 37 %
(25-48%)

↓ 43 %
(21-59 %)

500 mg q12h x
8 dagar

600 mg x
10 dagar

11

Efter AM-dos ↑ 24 %
(12-38%)

↔

↑ 18 %
(6-33 %)

↔

↑ 42 %
(9-86%) e

Efter PM-dos ↑ 24 %
(3-50 %)e

Saquinavir
SGCf

1200 mg q8h x
10 dagar

600 mg x
10 dagar

12 ↓ 50 %
(28-66%)

↔

↓ 62 %
(45-74%)

↔

↓ 56 %
(16-77%)e

↑ 265 %
(37-873 %)

↔

Lamivudin 150 mg q12h x
14 dagar

600 mg x
14 dagar

9

Tenofovirg 300 mg qd 600 mg x
14 dagar

29

9

↔ ↔

Zidovudin 300 mg q12h x
14 dagar

600 mg x
14 dagar

↔ ↔ ↑ 225 %
(43-640 %)

NAAzitromycin 600 mg singel
dos

400 mg x
7 dagar

14 ↑ 22 %
(4-42%)
↓ 26 %

(15-35%)
↑ 49 %

(32-69%)
↔

↔

Klaritromycin 500 mg q12h x
7 dagar

400 mg x
7 dagar

11 ↓ 39 %
(30-46%)

↑ 34 %
(18-53%)

↔

↓ 53 %
(42-63%)

↑ 26 %
(9-45 %)

↔

14-OH-metabolit

Flukonazol 200 mg x
7 dagar

400 mg x
7 dagar

10

18Itrakonazol 200 mg q12h x
28 dagar

600 mg x
14 dagar

↓ 37 %
(20-51%)

↓ 35 %
(12-52%)

↓ 32 %
(15-46%)

↓ 61 %h

↓ 39 %
(21-53%)

↓ 37 %
(14-55%)

↓ 38 %
(28-47%)

↓ 77 %h

↓ 44 %
(27-58%)

↓ 43 %
(18-60%)

↓ 45 %
(31-56 %)

NA

Hydroxiitrakonazol
e

Rifabutin 300 mg qd x
14 dagar

600 mg x
14 dagar

9

Vorikonazol 400 mg per 12h
x 1 dag då
200 mg po
q12h x 8 dagar

400 mg x
9 dagar

NA

300 mg po q
12h dagar 2 -7

300 mg x 7
dagar

↓36 %i

(21–49 %)
↓55 %i

(45-62%) NA
400 mg per 12h
dag 2-7 300 mg x 7

dagar ↑23 %
(↓1-↑53 %)

↓ 14 %
(1-26%)
↓ 15 %

↓7 %
(↓23-↑13 %)

↓ 43 %
(34-50%)

↓ 32 %

NA

Atorvastatin 10 mg qd x
4 dagar

600 mg x
15 dagar

14 ↓ 69 %
(49-81%)

↓ 48 %Totalt aktiv

Strides Arcolab Limited, maj 2007 Sida15 av 50



Tabell 3: Effekt av efavirenz på samtidigt administrerat läkemedelsplasma Cmax, AUC och Cmin

Stel
er av

Ämne
ts

Samtidigt administrerat läkemedel

(medelvärde % förändring)

AUC
(90 % KI)

Samadministrerad
Läkemedel

Efavirenz
Dos

Cmax Cmin
Dos (90 % KI)

(2-26%)
(90 %CI)
(23-64%)(Inklusive

metaboliter)
(21-41%)

Pravastatin 40 mg qd x
4 dagar

600 mg x
15 dagar

13 ↓ 32 % ↓ 44 %
(26-57%)

↓ 19 %
(0-35 %)(↓ 59-↑

12 %)
Simvastatin 40 mg qd x

4 dagar
600 mg x
15 dagar

14 ↓ 72 %
(63-79%)

↓ 68 %
(55-78%)

↓ 68 %
(62-73%)

↓ 60 %
(52-68%)

↓ 45 %
(20-62%)

NAjTotalt aktiv
(Inklusive
metaboliter)

Karbamazepin 200 mg qd x
3 dagar, 200 mg
bud x 3 dagar,
sedan 400 mg
qd x 29 dagar

600 mg x
14 dagar

12 ↓ 20 %
(15-24%)

↓ 27 %
(20-33%)

↓ 35 %
(24-44%)

Epoxidmetabolit ↔ ↔ ↓ 13 %
(↓ 30-↑ 7%)

NACetirizin 10 mg singel
dos

600 mg x
10 dagar

11 ↓ 24 %
(18-30%)

↓ 60 %
(50-68%)

↓ 64 %
(57-69%)

↓ 28 %
(7-44 %)

↔

↔

Diltiazem 240 mg x
21 dagar

600 mg x
14 dagar

13 ↓ 69 %
(55-79%)

↓ 75 %
(59-84%)

↓ 37 %
(17-52%)

↑ 37 %
(25-51%)

↔

↓ 63 %
(44-75%)

↓ 62 %
(44-75%)

↓ 37 %
(17-52%)

NA

Desacetyl
diltiazem

N-monodesmetyl
diltiazem

Etinylestradiol 50 µg singel
dos

400 mg x
10 dagar

13

Lorazepam 2 mg singel
dos

600 mg x
10 dagar

12 ↑ 16 %
(2-32%)
↓ 45 %

(25-59 %)

NA

Metadon Stabil
underhåll
35-100 mg
dagligen

600 mg x
14-21 dagar

11 ↓ 52 %
(33-66%)

NA

Paroxetin 20 mg qd x
14 dagar

600 mg x
14 dagar

16 ↔ ↔ ↔

Sertralin 50 mg qd x
14 dagar

600 mg x
14 dagar

13 ↓ 29 %
(15-40%)

↓ 39 %
(27-50%)

↓ 46 %
(31-58%)

↑ Indikerar ökning ↓ Indikerar minskning ↔ Indikerar ingen förändring eller en genomsnittlig ökning eller minskning på <10 %.
a
b
c
d

Jämfört med atazanavir 400 mg en gång dagligen. 
Jämförelsedosen av indinavir var 800 mg q8h x 10 dagar.
Parallellgruppsdesign; n för efavirenz + lopinavir/ritonavir, n för enbart lopinavir/ritonavir. Värdena är 
för lopinavir; farmakokinetiken för ritonavir 100 mg var 12h är opåverkad av samtidig efavirenz.

95 % CI.
Mjuk gelatinkapsel.
Tenofovirdisoproxilfumarat. 90 
% CI inte tillgänglig.

e
f
g
h
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Tabell 3: Effekt av efavirenz på samtidigt administrerat läkemedelsplasma Cmax, AUC och Cmin

Stel
er av

Ämne
ts

Samtidigt administrerat läkemedel

(medelvärde % förändring)

AUC
(90 % KI)

Samadministrerad
Läkemedel

Efavirenz
Dos

Cmax Cmin
Dos (90 % KI) (90 %CI)

ii förhållande till steady-state administrering av vorikonazol (400 mg under 1 dag, sedan 200 mg per 12 timmar i 2 dagar).
jEj tillgänglig på grund av otillräckliga data. 
NA = ej tillgänglig.

Tabell 4: Effekt av samtidigt administrerat läkemedel på Efavirenz Plasma Cmax, AUC och Cmin

Numbe
r av

Ämne
s

Efavirenz
(medelvärde % förändring)

Samadministratör
d drog

Efavirenz
Dos

Cmax AUC
(90 % KI)

Cmin
Dos (90 % KI)

↔
(90 %CI)

↔Indinavir 800 mg q8h
x 14 dagar

400/100 mg
q12h x
9 dagar

200 mg x
14 dagar

600 mg x
9 dagar

11

11,12a

↔

Lopinavir/
ritonavir

↔ ↓ 16 %
(↓ 38-↑
15 %)

↓ 16 %
(↓ 42-↑
20 %)

Nelfinavir 750 mg q8h
x 7 dagar

600 mg x
7 dagar

10 ↓ 12 %
(↓ 32-↑ 13 %)b

↓ 12 %
(↓ 35-↑
18 %)b

↓ 21 %
(↓ 53-↑
33 %)

Ritonavir 500 mg
q12h x
8 dagar

1200 mg
q8h x
10 dagar

300 mg qd

600 mg x
10 dagar

9 ↑ 14 %
(4-26%)

↑ 21 %
(10-34%)

↑ 25 %
(7-46%)b

Saquinavir
SGCc

600 mg x
10 dagar

13 ↓ 13 %
(5-20%)

↓ 12 %
(4-19%)

↓ 14 %
(2-24 %)b

Tenofovird

Azitromycin

Klaritromycin

600 mg x
14 dagar

400 mg x
7 dagar

400 mg x
7 dagar

30

14

12

↔

↔

↔ ↔

600 mg
en dos

500 mg
q12h x
7 dagar

200 mg x
7 dagar

200 mg
q12h x 14
dagar

300 mg qd x
14 dagar

600 mg x
7 dagar

↔ ↔

↑ 11 %
(3-19%)

↔ ↔

Flukonazol

Itrakonazol

400 mg x
7 dagar

600 mg x
28 dagar

10

16

↔

↔

↑ 16 %
(6-26%)

↔

↑ 22 %
(5-41%)

↔

Rifabutin

Rifampin

600 mg x
14 dagar

600 mg x
7 dagar

11

12

↔ ↔ ↓ 12 %
(↓ 24-↑ 1%)

↓ 32 %
(15-46%)

↓ 20 %
(11-28%)

↓ 26 %
(15-36%)
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Tabell 4: Effekt av samtidigt administrerat läkemedel på Efavirenz Plasma Cmax, AUC och Cmin

Numbe
r av

Ämne
s

Efavirenz
(medelvärde % förändring)

AUC
(90 % KI)

Samadministratör
d drog

Efavirenz
Dos

Cmax Cmin
Dos (90 % KI)

↑ 38 %e

(90 %CI)
NAVorikonazol 400 mg po

q12h x 1
dag då
200 mg po
q12h x
8 dagar

400 mg x
9 dagar

NA ↑ 44 %e

↓14 %f

(7-21%)
↔ f

300 mg po
q12h dagar
2-7

300 mg x 7
dagar

NA

↔ f
↑17 %f

(6-29%)
400 mg po

q12h dagar
2-7

10 mg qd x
4 dagar

40 mg qd x
4 dagar

40 mg qd x
4 dagar

300 mg x 7
dagar

NA

Atorvastatin 600 mg x
15 dagar

600 mg x
15 dagar

600 mg x
15 dagar

14

11

14

↔ ↔ ↔

Pravastatin ↔ ↔ ↔

Simvastatin ↓ 12 %
(↓ 28-↑ 8%)

↔ ↓ 12 %
(↓ 25-↑ 3%)

Aluminium
hydroxid
400 mg
magnesium
hydroxid
400 mg, plus
simetikon
40 mg

Karbamazepin

30 ml
en dos

400 mg
enda
dos

17 ↔ ↔ NA

200 mg qd x
3 dagar,
200 mg bid
x 3 dagar,
sedan

400 mg qd
x 15 dagar

10 mg singel
dos

240 mg x
14 dagar

50 µg singel
dos

40 mg singel
dos

600 mg x
35 dagar

14 ↓ 21 %
(15-26%)

↓ 36 %
(32-40%)

↓ 47 %
(41-53 %)

Cetirizin 600 mg x
10 dagar

600 mg x
28 dagar

400 mg x
10 dagar

400 mg
enda
dos

600 mg x
14 dagar

600 mg x
14 dagar

11

12

13

17

↔ ↔ ↔

Diltiazem ↑ 16 %
(6-26%)

↔

↑ 11 %
(5-18%)

↔

↑ 13 %
(1-26%)

↔Etinylestradiol

Famotidin ↔ ↔ NA

Paroxetin 20 mg qd x
14 dagar

50 mg qd x
14 dagar

12

13

↔ ↔ ↔

Sertralin ↑ 11 %
(6-16%)

↔ ↔

↑ Indikerar ökning
<10 %.
Parallellgruppsdesign; n för efavirenz + lopinavir/ritonavir, n för enbart efavirenz.

↓ Indikerar minskning ↔ Indikerar ingen förändring eller en genomsnittlig ökning eller minskning av

a
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Tabell 4: Effekt av samtidigt administrerat läkemedel på Efavirenz Plasma Cmax, AUC och Cmin

Numbe
r av

Ämne
s

Efavirenz
(medelvärde % förändring)

AUC
(90 % KI)

Samadministratör
d drog

Efavirenz
Dos

Cmax Cmin
Dos (90 % KI) (90 %CI)

b
c
d
e

95 % CI.
Mjuk gelatinkapsel.
Tenofovirdisoproxilfumarat. 90 
% CI inte tillgänglig.

fI förhållande till steady-state administrering av efavirenz (600 mg en gång dagligen i 9 dagar). NA = 
ej tillgänglig.

INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

Lamivudin/zidovudin tablett förpackad med Efavirenz tablett är indicerat för patienter > 12 år 

och de som väger ≥40 kg för behandling av HIV-infektion. KONTRAINDIKATIONER

Lamivudin/zidovudinTabletter förpackade med efavirenz är kontraindicerade hos patienter 

med tidigare påvisad kliniskt signifikant överkänslighet mot någon av produktens 

komponenter.

Efavirenzbör inte administreras samtidigt med astemizol, bepridil, cisaprid, midazolam, pimozid, 

triazolam eller ergotderivat eftersom konkurrens om CYP3A4 av efavirenz kan resultera i hämning 

av metabolismen av dessa läkemedel och skapa potential för allvarliga och/eller livshotande 

biverkningar (t.ex. hjärtarytmier, långvarig sedering eller andningsdepression). Efavirenz ska inte 

administreras samtidigt med standarddoser av vorikonazol eftersom efavirenz signifikant minskar 

plasmakoncentrationerna av vorikonazol (se Läkemedelsinteraktioner, tabell 2 och 3; 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Läkemedelsinteraktioner, tabell 5).

VARNINGAR

Lamivudin/Zidovudin tabletter samförpackade med Efavirenz tabletterbör inte administreras 

samtidigt med andra formuleringar som innehåller något av dessa tre läkemedel. Den fullständiga 

förskrivningsinformationen för alla läkemedel som övervägs att användas med kombinationen av 

Lamivudin/Zidovudin tabletter i samförpackning med Efavirenz tabletter bör konsulteras innan 

kombinationsbehandling med lamivudin/zidovudin och efavirenz tabletter påbörjas. Lamivudin/

Zidovudin tabletter:

Raderade:.

Raderade:Justerade doser av 
vorikonazol och efavirenz kan 
administreras samtidigt.

Raderade: ;och DOSERING OCH 
ADMINISTRERING: Dosering
Justering

Benmärgsdämpning:Lamivudin/zidovudin ska användas med försiktighet till patienter som 

har benmärgssuppression, vilket påvisas genom granulocytantal <1 000 celler/mm3eller 

hemoglobin <9,5 g/dL (se BIVERKNINGAR). Frekventa blodvärden rekommenderas starkt hos 

patienter med avancerad HIV-sjukdom som behandlas med lamivudin/zidovudin
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Tabletter. För HIV-infekterade individer och patienter med asymtomatisk eller tidig HIV-sjukdom 

rekommenderas regelbundna blodvärden.

Mjölkacidos/svår hepatomegali med Steatos:Laktacidos och svår hepatomegali med steatos, 

inklusive dödsfall, har rapporterats vid användning av nukleosidanaloger ensamma eller i 

kombination, inklusive lamivudin, zidovudin och andra antiretrovirala medel. En majoritet av dessa 

fall har varit hos kvinnor. Fetma och långvarig exponering för nukleosid kan vara riskfaktorer. 

Särskild försiktighet bör iakttas vid administrering av kombinationer av lamivudin och zidovudin till 

alla patienter med kända riskfaktorer för leversjukdom; fall har dock även rapporterats hos 

patienter utan kända riskfaktorer. Behandling med lamivudin/zidovudin tabletter ska avbrytas hos 

alla patienter som utvecklar kliniska fynd eller laboratoriefynd som tyder på laktacidos eller uttalad 

levertoxicitet (vilket kan inkludera hepatomegali och steatos även i frånvaro av markanta 

transaminashöjningar).

Myopati:Myopati och myosit med patologiska förändringar, liknande de som orsakas av HIV-sjukdom, 

har associerats med långvarig användning av zidovudin och kan därför förekomma vid behandling med 

lamivudin/zidovudin tabletter.

Exacerbationer av hepatit efter behandling:I kliniska prövningar på icke-HIV-infekterade patienter 

som behandlats med lamivudin för kronisk hepatit B, har kliniska och laboratoriemässiga tecken på 

exacerbationer av hepatit förekommit efter utsättning av lamivudin. Dessa exacerbationer har 

detekterats primärt av ALT-förhöjningar i serum utöver återuppkomst av hepatit B-virus-DNA (HBV-

DNA). Även om de flesta händelser verkar ha varit självbegränsande, har dödsfall rapporterats i vissa 

fall. Liknande händelser har rapporterats efter marknadsintroduktion efter förändringar från 

lamivudin-innehållande hiv-behandlingsregimer till icke-lamivudin-innehållande regimer hos 

patienter infekterade med både HIV och HBV. Orsakssambandet till utsättande av 

lamivudinbehandling är okänt. Patienter bör övervakas noggrant med både klinisk uppföljning och 

laboratorieuppföljning i minst flera månader efter avslutad behandling. Det finns inte tillräckligt med 

bevis för att avgöra om återupptagande av lamivudin förändrar förloppet av exacerbationer av 

hepatit efter behandlingen.

Använd med interferon- och ribavirinbaserade regimer:In vitrostudier har visat att ribavirin kan 

minska fosforyleringen av pyrimidinnukleosidanaloger som lamivudin och zidovudin. Även om 

inga tecken på en farmakokinetisk eller farmakodynamisk interaktion (t.ex. förlust av HIV/HCV 

virologisk suppression) sågs när ribavirin administrerades samtidigt med lamivudin/z

idovudintabletter hos HIV/HCV-infekterade patienter (se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Läkemedel
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Interaktioner), leverdekompensation (viss dödlig) har inträffat hos HIV/HCV-saminfekterade 

patienter som fått antiretroviral kombinationsbehandling för HIV och interferon alfa med eller 

utan ribavirin. Patienter som får interferon alfa med eller utan ribavirin och Lamivudin//Zidovudin 

bör övervakas noggrant med avseende på behandlingsrelaterade toxiciteter, särskilt 

leverdekompensation, neutropeni och anemi. Utsättning av lamivudin/zidovudin tabletter bör 

anses vara medicinskt lämpligt. Dosreduktion eller utsättande av interferon alfa, ribavirin eller 

båda bör också övervägas om förvärrade kliniska toxiciteter observeras, inklusive 

leverdekompensation (t.ex. Childs Pugh >6) (se fullständig förskrivningsinformation för interferon 

och ribavirin).

Efavirenz:

VARNING: Ta reda på om läkemedel som INTE bör tas tillsammans med efavirenz. Detta uttalande 

finns även med på produktens flasketiketter. (SerKONTRAINDIKATIONERoch 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Läkemedelsinteraktioner.)

Efavirenz får inte användas som enda medel för att behandla HIV-1-infektion eller läggas till som 

enda medel till en misslyckad behandling. Som med alla andra icke-nukleosid omvänt 

transkriptashämmare, uppstår resistenta virus snabbt när efavirenz administreras som 

monoterapi. Valet av nya antiretrovirala medel som ska användas i kombination med efavirenz bör 

ta hänsyn till risken för viral korsresistens.

Psykiatriska symtom:Allvarliga psykiatriska biverkningar har rapporterats hos patienter som behandlats med efavirenz. I 

kontrollerade studier med 1 008 patienter som behandlats med kurer innehållande efavirenz i medeltal 2,1 år och 635 patienter 

behandlade med kontrollkurer i medeltal 1,5 år, var frekvensen av specifika allvarliga psykiatriska händelser bland patienter som 

fick efavirenz respektive kontrollkurer. : svår depression (2,4 %, 0,9 %), självmordstankar (0,7 %, 0,3 %), självmordsförsök utan 

dödlig utgång (0,5 %, 0), aggressivt beteende (0,4 %, 0,5 %), paranoida reaktioner (0,4 %, 0,3 %) och maniska reaktioner (0,2 %, 0,3 

%). När psykiatriska symtom liknande de som noterats ovan kombinerades och utvärderades som en grupp i en multifaktoriell 

analys av data från studie 006, behandling med efavirenz var associerad med en ökning av förekomsten av dessa utvalda 

psykiatriska symtom. Andra faktorer associerade med en ökning av förekomsten av dessa psykiatriska symtom var historia av 

injektionsdroganvändning, psykiatrisk historia och mottagande av psykiatrisk medicin vid studiestart; liknande samband 

observerades i både efavirenz- och kontrollgruppen. I studie 006 uppträdde nya allvarliga psykiatriska symtom under hela 

studien för både efavirenzbehandlade och kontrollbehandlade patienter. En procent av I studie 006 uppträdde nya allvarliga 

psykiatriska symtom under hela studien för både efavirenzbehandlade och kontrollbehandlade patienter. En procent av I studie 

006 uppträdde nya allvarliga psykiatriska symtom under hela studien för både efavirenzbehandlade och kontrollbehandlade 

patienter. En procent av
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efavirenz-behandlade patienter avbröt eller avbröt behandlingen på grund av ett eller flera av dessa utvalda 

psykiatriska symtom. Det har också förekommit enstaka rapporter efter marknadsföringen av dödsfall till följd 

av självmord, vanföreställningar och psykosliknande beteende, även om ett orsakssamband till användningen 

av efavirenz inte kan fastställas utifrån dessa rapporter. Patienter med allvarliga psykiatriska biverkningar bör 

omedelbart söka medicinsk utvärdering för att bedöma möjligheten att symtomen kan vara relaterade till 

användningen av efavirenz, och i så fall för att avgöra om riskerna med fortsatt behandling uppväger fördelarna 

(seNEGATIVA REAKTIONER).

Symtom på nervsystemet:Femtiotre procent av patienterna som fick efavirenz i 
kontrollerade studier rapporterade symtom från centrala nervsystemet jämfört med 25 
% av patienterna som fick kontrollregimer. Dessa symtom inkluderade, men var inte 
begränsade till, yrsel (28,1%), sömnlöshet (16,3%), nedsatt koncentrationsförmåga 
(8,3%), somnolens (7,0%), onormala drömmar (6,2%) och hallucinationer (1,2%). Dessa 
symtom var allvarliga hos 2,0 % av patienterna och 2,1 % av patienterna avbröt 
behandlingen som ett resultat. Dessa symtom börjar vanligtvis under den första eller 
andra dagen av behandlingen och försvinner vanligtvis efter de första 2-4 veckorna av 
behandlingen. Efter 4 veckors behandling varierade prevalensen av nervsystemsymtom 
av minst måttlig svårighetsgrad från 5 % till 9 % hos patienter som behandlades med 
kurer innehållande efavirenz och från 3 % till 5 % hos patienter som behandlades med 
en kontrollregim.VARNINGAR: Psykiatriska symtom). Dosering vid läggdags kan 
förbättra tolerabiliteten för dessa nervsystemsymtom (seNEGATIVA REAKTIONERoch 
DOSERING OCH ADMINISTRERING).
Analys av långtidsdata från studie 006 (medianuppföljning 180 veckor, 102 veckor och 76 veckor 

för patienter behandlade med efavirenz + zidovudin + lamivudin, efavirenz + indinavir respektive 

indinavir + zidovudin + lamivudin) visade att, Efter 24 veckors behandling var incidensen av 

nyuppkomna nervsystemsymtom bland efavirenzbehandlade patienter i allmänhet densamma 

som i den indinavir-innehållande kontrollarmen.

Patienter som får efavirenz bör uppmärksammas på risken för additiva effekter på centrala nervsystemet 

när efavirenz används samtidigt med alkohol eller psykoaktiva läkemedel.

Patienter som upplever symtom från centrala nervsystemet som yrsel, nedsatt 

koncentrationsförmåga och/eller dåsighet bör undvika potentiellt farliga uppgifter som att köra bil 

eller använda maskiner.
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Läkemedelsinteraktioner:Samtidig användning av efavirenz och johannesört (Hypericum 

perforatum) eller johannesört-innehållande produkter rekommenderas inte. Samtidig 

administrering av icke-nukleosid omvända transciptasinhibitorer (NNRTIs), inklusive efavirenz, med 

johannesört förväntas minska NNRTI-koncentrationerna avsevärt och kan resultera i suboptimala 

nivåer av efavirenz och leda till förlust av virologiskt svar och möjlig resistens mot efavirenz eller 

mot klass av NNRTI.

Reproduktionsriskpotential: Graviditetskategori D.Efavirenz kan orsaka fosterskador när det 

administreras under den första trimestern till en gravid kvinna. Graviditet bör undvikas hos 

kvinnor som får efavirenz. Barriärpreventivmedel ska alltid användas i kombination med andra 

preventivmedel (t.ex. orala eller andra hormonella preventivmedel). Kvinnor i fertil ålder bör 

genomgå graviditetstest innan behandling med efavirenz påbörjas. Om detta läkemedel används 

under graviditetens första trimester, eller om patienten blir gravid medan du tar detta läkemedel, 

bör patienten informeras om den potentiella skadan på fostret.

Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier på gravida kvinnor. Efavirenz ska endast användas 

under graviditet om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken för fostret, till exempel hos 

gravida kvinnor utan andra terapeutiska alternativ. Från och med juli 2005 har Antiretroviral Pregnancy 

Registry tagit emot prospektiva rapporter om 282 graviditeter som exponerats för kurer innehållande 

efavirenz, av vilka nästan alla var exponeringar under första trimestern (277 graviditeter). 

Födelsedefekter förekom i 5 av 288 levande födda (exponering under första trimestern) och 1 av 14 

levande födda (exponering för andra/tredje trimestern). Ingen av dessa prospektivt rapporterade 

defekter var neuralrörsdefekter. Det har dock gjorts fyra retrospektiva rapporter om fynd som 

överensstämmer med neuralrörsdefekter, inklusive meningomyelocele. Alla mödrar exponerades för 

kurer innehållande efavirenz under den första trimestern. Även om ett orsakssamband mellan dessa 

händelser och användningen av efavirenz inte har fastställts, har liknande defekter observerats i 

prekliniska studier av efavirenz.

Missbildningar har observerats hos 3 av 20 foster/spädbarn från efavirenzbehandlade cynomolgusapor 

(mot 0 av 20 samtidiga kontroller) i en utvecklingstoxicitetsstudie. De dräktiga aporna doserades under 

hela graviditeten (postkoital dagar 20-150) med efavirenz 60 mg/kg dagligen, en dos som resulterade i 

plasmakoncentrationer av läkemedel liknande de hos människor som fick 600 mg/dag av efavirenz. 

Anencefali och ensidig anoftalmi observerades hos ett foster, mikrooftalmi observerades hos ett annat 

foster och gomspalt observerades hos ett tredje foster. Efavirenz passerar placentan hos 

cynomolgusapor och producerar fostrets blodkoncentration
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liknar moderns blodkoncentrationer. Efavirenz har visats passera placentan hos råttor och kaniner och 

producerar fosterkoncentrationer av efavirenz i blodet som liknar moderns koncentrationer. En ökning 

av fosterresorptioner observerades hos råttor vid efavirenzdoser som gav maximala 

plasmakoncentrationer och AUC-värden hos honråttor motsvarande eller lägre än de som uppnåddes 

hos människor som fick 600 mg en gång dagligen av efavirenz. Efavirenz gav inga 

reproduktionstoxiciteter när det gavs till dräktiga kaniner i doser som gav maximala 

plasmakoncentrationer liknande och AUC-värden ungefär hälften av dem som uppnåddes hos människor 

som gavs 600 mg en gång dagligen av efavirenz.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Allmän
Varaktigheten av den kliniska nyttan av antiretroviral behandling kan vara begränsad. Patienter som får 

antiretroviral behandling kan fortsätta att utveckla opportunistiska infektioner och andra komplikationer 

av HIV-infektion och bör därför förbli under noggrann klinisk observation av läkare med erfarenhet av 

behandling av patienter med associerade HIV-sjukdomar.

Lamivudin/Zidovudin tablett:

Patienter med HIV och hepatit B virus samtidig infektion:Säkerhet och effekt av lamivudin har 

inte fastställts för behandling av kronisk hepatit B hos patienter dubbelt infekterade med HIV och 

HBV. Hos icke-hiv-infekterade patienter som behandlats med lamivudin för kronisk hepatit B, har 

uppkomsten av lamivudin-resistent HBV upptäckts och har associerats med minskat 

behandlingssvar. Uppkomsten av hepatit B-virusvarianter associerade med resistens mot 

lamivudin har också rapporterats hos HIV-infekterade patienter som har fått lamivudin-

innehållande antiretrovirala kurer i närvaro av samtidig infektion med hepatit B-virus. 

Exacerbationer av hepatit efter behandling har också rapporterats (seVARNINGAR).

Lamivudin/Zidovudin tablett i kombination med efavirenz:

Fettomfördelning:Omfördelning/ackumulering av kroppsfett inklusive central fetma, 

dorsocervikal fettförstoring (buffalo hump), perifer slöseri, ansiktsförtvining, bröstförstoring och 

"cushingoid utseende" har observerats hos patienter som får antiretroviral behandling. 

Mekanismen och de långsiktiga konsekvenserna av dessa händelser är för närvarande okända. 

Något orsakssamband har inte fastställts.
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Immunrekonstitutionssyndrom: Immunrekonstitutionssyndrom har rapporterats hos patienter 

som behandlats med antiretroviral kombinationsterapi, inklusive lamivudin, zidovudin och 

efavirenz. Under den inledande fasen av antiretroviral kombinationsbehandling kan patienter vars 

immunsystem svarar utveckla ett inflammatoriskt svar på indolenta eller kvarvarande 

opportunistiska infektioner (som t.ex.Mycobacterium aviuminfektion, cytomegalovirus,

Pneumocystis jiroveciilunginflammation (PCP), eller tuberkulos), vilket kan kräva ytterligare 

utvärdering och behandling.

Lamivudin/Zidovudin tabletten tillsammans med Efavirenz tabletter 
rekommenderas inte för patienter med nedsatt njurfunktion eller för patienter 
med nedsatt leverfunktion (se VARNINGAR; KLINISK FARMAKOLOGI,
Farmakokinetik i speciella populationer:Nedsatt njurfunktion; DOSERING OCH 
ADMINISTRERING, Dosjustering).
Efavirenz tablett:

Allmän
Hudutslag:I kontrollerade kliniska prövningar fick 26 % (266/1008) av patienterna som 

behandlades med 600 mg efavirenz nyuppkomna hudutslag jämfört med 17 % (111/635) av 

patienterna som behandlades i kontrollgrupperna. Utslag i samband med blåsbildning, fuktig 

avskalning eller sårbildning förekom hos 0,9 % (9/1008) av patienterna som behandlades 

med efavirenz. Incidensen av utslag av grad 4 (t.ex. erythema multiforme, Stevens-Johnsons 

syndrom) hos patienter behandlade med efavirenz i alla studier och utökad tillgång var 0,1 %. 

Mediantiden fram till debut av utslag hos vuxna var 11 dagar och mediandurationen 16 

dagar. Avbrottsfrekvensen för hudutslag i kliniska prövningar var 1,7 % (17/1008). Efavirenz 

bör sättas ut hos patienter som utvecklar allvarliga hudutslag i samband med blåsor, 

avskalning, slemhinnepåverkan eller feber.

Utslag rapporterades hos 26 av 57 pediatriska patienter (46 %) som behandlades med 

efavirenzkapslar. En pediatrisk patient fick utslag av grad 3 (sammanflytande utslag med feber), 

och två patienter hade utslag av grad 4 (erythema multiforme). Mediantiden för utslag hos 

pediatriska patienter var 8 dagar. Profylax med lämpliga antihistaminer innan behandling med 

efavirenz påbörjas hos pediatriska patienter bör övervägas (seNEGATIVA REAKTIONER).

Leverenzymer:Hos patienter med känd eller misstänkt historia av hepatit B- eller C-infektion och hos patienter 

som behandlas med andra läkemedel associerade med levertoxicitet, rekommenderas övervakning av 

leverenzymer. Hos patienter med ihållande förhöjningar av serumtransaminaser till mer än fem
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gånger den övre gränsen för normalintervallet måste nyttan av fortsatt behandling med 
efavirenz vägas mot de okända riskerna för signifikant levertoxicitet (seNEGATIVA 
REAKTIONER: Laboratorieavvikelser).
På grund av den omfattande cytokrom P450-medierade metabolismen av efavirenz och begränsad 

klinisk erfarenhet av patienter med nedsatt leverfunktion, bör försiktighet iakttas vid administrering av 

efavirenz till dessa patienter.

Kramper:Krampanfall har observerats sällan hos patienter som får efavirenz, vanligtvis i närvaro 

av känd medicinsk historia av anfall. Patienter som samtidigt får antikonvulsiva läkemedel som 

huvudsakligen metaboliseras av levern, såsom fenytoin och fenobarbital, kan behöva periodisk 

övervakning av plasmanivåer (seFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Läkemedelsinteraktioner). 

Försiktighet måste iakttas hos alla patienter med en historia av anfall.

Djurtoxikologi:Icke-hållna kramper observerades hos 6 av 20 apor som fick efavirenz i doser 

som gav plasma-AUC-värden 4-13 gånger högre än de hos människor som fick den 

rekommenderade dosen.

Kolesterol:Övervakning av kolesterol och triglycerider bör övervägas hos patienter som 

behandlas med efavirenz (se BIVERKNINGAR).

Information för patienter

Lamivudin/zidovudin tabletter och samförpackade med efavirenz tabletter är inte ett botemedel mot 

HIV-infektion och patienter kan fortsätta att uppleva sjukdomar associerade med HIV-infektion, inklusive 

opportunistiska infektioner och bör därför förbli under noggrann klinisk observation av läkare med 

erfarenhet av behandling av patienter med HIV-relaterade sjukdomar.

Patienterna bör informeras om vikten av att ta lamivudin/zidovudin tabletter i samförpackning med 

efavirenz tabletter enligt ett regelbundet doseringsschema och för att undvika att missa doser. Patienter 

bör informeras om att användning av kombinationer av lamivudin, zidovudin och efavirenz inte har visats 

minska risken för överföring av HIV till andra genom sexuell kontakt eller blodkontamination.

Patienter bör informeras om att omfördelning eller ackumulering av kroppsfett kan förekomma hos patienter 

som får antiretroviral behandling och att orsaken till och långsiktiga hälsoeffekter av dessa tillstånd inte är 

kända för närvarande.

Lamivudin:Patienter som samtidigt är infekterade med HIV och HBV bör informeras om att försämring 

av leversjukdomen har inträffat i vissa fall när behandlingen med lamivudin avbröts. Patienter bör rådas 

att diskutera eventuella förändringar i behandlingen med sin läkare.
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Zidovudin:Patienterna ska informeras om att de viktigaste toxiciteterna förknippade med 

zidovudin är neutropeni och/eller anemi. De bör informeras om den extrema betydelsen av att 

deras blodvärden följs noggrant under behandlingen, särskilt för patienter med avancerad HIV-

sjukdom. Efavirenz:Ett uttalande till patienter och vårdgivare finns på produktens flasketiketter:

VARNING: Ta reda på om läkemedel som INTE bör tas tillsammans med efavirenz.En 

patientbipacksedel (PPI) för efavirenz finns tillgänglig för patientinformation.

Patienter bör rådas att ta efavirenz varje dag enligt ordination. Efavirenz måste alltid 

användas i kombination med andra antiretrovirala läkemedel. Patienter bör rådas att ta 

efavirenz på fastande mage, helst vid sänggåendet. Att ta efavirenz med mat ökar 

efavirenzkoncentrationerna och kan öka frekvensen av biverkningar. Dosering vid 

sänggåendet kan förbättra tolerabiliteten av symtom i nervsystemet (seNEGATIVA 

REAKTIONERoch DOSERING OCH ADMINISTRERING). Patienter bör förbli under vård av en 

läkare medan de tar efavirenz.

Patienter bör informeras om att symtom på centrala nervsystemet inklusive yrsel, sömnlöshet, 

nedsatt koncentrationsförmåga, dåsighet och onormala drömmar är vanligt förekommande under 

de första veckorna av behandling med efavirenz. Dosering vid sänggåendet kan förbättra 

toleransen för dessa symtom, och dessa symtom kommer sannolikt att förbättras med fortsatt 

behandling. Patienter bör uppmärksammas på risken för additiva effekter på centrala 

nervsystemet när efavirenz används samtidigt med alkohol eller psykoaktiva läkemedel. Patienter 

bör instrueras att om de upplever dessa symtom bör de undvika potentiellt farliga uppgifter som 

att köra bil eller använda maskiner (seVARNINGAR: Symtom på nervsystemet). I kliniska 

prövningar hade patienter som utvecklar symtom från centrala nervsystemet inte mer benägna att 

senare utveckla psykiatriska symtom (seVARNINGAR: Psykiatriska symtom).

Patienter bör också informeras om att allvarliga psykiatriska symtom inklusive svår depression, 

självmordsförsök, aggressivt beteende, vanföreställningar, paranoia och psykosliknande symtom också 

har rapporterats sällan hos patienter som får efavirenz. Patienter bör informeras om att om de upplever 

allvarliga psykiatriska biverkningar bör de omedelbart söka medicinsk utvärdering för att bedöma 

möjligheten att symtomen kan vara relaterade till användningen av efavirenz, och om så är fallet, för att 

avgöra om behandlingen med efavirenz kan behöva avbrytas. Patienter bör också informera sin läkare 

om någon historia av psykisk sjukdom eller missbruk (seVARNINGAR: Psykiatriska symtom).
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Patienterna bör informeras om att en annan vanlig biverkning är utslag. Dessa utslag går 

vanligtvis över utan någon förändring i behandlingen. Hos ett litet antal patienter kan utslag vara 

allvarliga. Patienter bör informeras om att de bör kontakta sin läkare omedelbart om de utvecklar 

utslag.

Kvinnor som får efavirenz bör instrueras att undvika graviditet (seVARNINGAR: Potential för 

reproduktionsrisk). En tillförlitlig form av barriärpreventivmedel bör alltid användas i kombination 

med andra preventivmedel, inklusive orala eller andra hormonella preventivmedel, eftersom 

effekten av efavirenz på hormonella preventivmedel inte är helt karakteriserad. Kvinnor bör rådas 

att meddela sin läkare om de blir gravida medan de tar efavirenz. Om detta läkemedel används 

under graviditetens första trimester, eller om patienten blir gravid medan hon tar detta läkemedel, 

bör hon informeras om den potentiella skadan på fostret.

Efavirenz kan interagera med vissa läkemedel; därför bör patienter rådas att rapportera till sin 

läkare användning av andra receptbelagda, receptfria läkemedel eller växtbaserade produkter, 

särskilt johannesört.

Läkemedelsinteraktioner

Lamivudin/Zidovudin tabletter samförpackade med Efavirenz tabletterska inte förskrivas 

till patienter som behöver dosjusteringar:

Lamivudin:
Lamivudin elimineras huvudsakligen i urinen genom aktiv organisk katjonisk sekretion. 

Möjligheten för interaktioner med andra läkemedel som administreras samtidigt bör övervägas, 

särskilt när deras huvudsakliga elimineringsväg är aktiv njursekretion via det organiska katjoniska 

transportsystemet (t.ex. trimetoprim).

Trimetoprim (TMP) 160 mg/sulfametoxazol (SMX) 800 mg en gång dagligen har visats öka 

lamivudinexponeringen (AUC). Effekten av högre doser av TMP/SMX på lamivudins 

farmakokinetik har inte undersökts (se KLINISK FARMAKOLOGI Tabell 2). Det finns inga 

tillgängliga data angående risken för interaktioner med andra läkemedel som har 

njurclearance-mekanismer som liknar den för lamivudin.

Lamivudin och zalcitabin kan hämma den intracellulära fosforyleringen av varandra. Därför 

rekommenderas inte användning av lamivudin/zidovudin tabletter i kombination med 

zalcitabin.

Zidovudin:
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Se KLINISK FARMAKOLOGI för information om zidovudinkoncentrationer vid samtidig 

administrering med andra läkemedel.

Antiretrovirala medel:Samtidig användning av stavudin och lamivudin/zidovudin tabletter bör 

undvikas eftersom ett antagonistiskt samband mellan zidovudin och stavudin har visats.in vitro. 

Vissa nukleosidanaloger som påverkar DNA-replikation, såsom ribavirin, motverkarin vitroantiviral 

aktivitet av zidovudin mot HIV; Samtidig användning av sådana läkemedel bör undvikas.

Doxorubicin:Samtidig användning av lamivudin/zidovudin tabletter och doxorubicin bör 

undvikas eftersom ett antagonistiskt samband mellan zidovudin och doxorubicin har 

visats.in vitro.

fenytoin:Plasmanivåerna av fenytoin har rapporterats vara låga hos vissa patienter som fått 

zidovudin medan en hög nivå i ett fall dokumenterades. I en farmakokinetisk interaktionsstudie där 

12 HIV-positiva frivilliga fick en enstaka 300 mg fenytoindos ensam och under steady-state 

zidovudintillstånd (200 mg var 4:e timme), observerades dock ingen förändring i fenytoinkinetiken. 

Även om det inte utformats för att optimalt bedöma effekten av fenytoin på zidovudinkinetiken, 

observerades en 30 % minskning av oralt zidovudinclearance med fenytoin.

Använd med interferon- och ribavirinbaserade regimer:Inga tecken på en farmakokinetisk eller 

farmakodynamisk interaktion (t.ex. förlust av HIV/HCV-virologisk suppression) sågs när ribavirin 

administrerades samtidigt med lamivudin eller zidovudin. HIV/HCV-infekterade patienter som fick 

zidovudin i kombination med pegylerat interferon och ribavirin utvecklade emellertid svår 

neutropeni (ANC <500) och svår anemi (hemoglobin <8 g/dL) oftare än liknande patienter som inte 

fick zidovudin (neutropeni) 15 % vs. 9 %, anemi 5 % vs. 1 %).

Överlappande toxiciteter:Samtidig administrering av ganciklovir, interferon-α och andra 

benmärgsdämpande eller cytotoxiska medel kan öka den hematologiska toxiciteten av zidovudin.

Efavirenz:

Efavirenz har visatsin vivoför att inducera CYP3A4. Andra föreningar som är substrat för CYP3A4 kan ha 

minskade plasmakoncentrationer när de administreras samtidigt med efavirenz.In vitrostudier har visat 

att efavirenz hämmar 2C9-, 2C19- och 3A4-isozymer inom området för observerade 

plasmakoncentrationer av efavirenz. Samtidig administrering av efavirenz med främst läkemedel
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metaboliseras av dessa isozymer kan resultera i förändrade plasmakoncentrationer av det samtidigt administrerade 

läkemedlet. Därför kan lämpliga dosjusteringar vara nödvändiga för dessa läkemedel.

Läkemedel som inducerar CYP3A4-aktivitet (t.ex. fenobarbital, rifampin, rifabutin) förväntas 

öka clearance av efavirenz vilket resulterar i sänkta plasmakoncentrationer. 

Läkemedelsinteraktioner med efavirenz sammanfattas i Tabell 5 och 6.

Tabell 5: Läkemedel som är kontraindicerade eller som inte rekommenderas för användning med Efavirenz

Läkemedelsklass: Läkemedelsnamn

Svampmedel: vorikonazol
Klinisk kommentar

KONTRAINDIKERAD eftersom efavirenz signifikant
minskar plasmakoncentrationerna av vorikonazol och 
samtidig administrering kan minska den terapeutiska 
effekten av vorikonazol. Vorikonazol ökar också 
signifikant plasmakoncentrationerna av efavirenz, vilket 
kan öka risken för efavirenzrelaterade biverkningar. 
Efavirenz 600 mg tabletten tillåter inte den nödvändiga 
dosjusteringen. Se tabellerna 3 och 4.

Formaterad:Typsnitt: Times New 
Roman, 10 pt, Not Bold

Formaterad:BMS-tabelltext, Vänster, 
Justera mellanslag mellan latin och 
asiatisk text, Justera mellanrum mellan 
asiatisk text och siffror

Raderade:KONTRAINDIKERAD vid 
standarddoser. Efavirenz minskar 
signifikant vorikonazolplasma
koncentrationer och samtidig administrering 
kan minska den terapeutiska effekten av 
vorikonazol. Även vorikonazol
ökar signifikant plasmakoncentrationerna 
av efavirenz, vilket kan öka risken för 
efavirenzrelaterade biverkningar. När 
voriconazol administreras samtidigt med 
efavirenz, bör underhållsdosen för 
voriconazol ökas till 400 mg var 12:e timme 
och efavirenzdosen bör minskas till 300 mg 
en gång dagligen med 
kapselformuleringen. Efavirenz tabletter 
ska inte brytas. (SerKLINISK 
FARMAKOLOGItabell 3 och 4; 
KONTRAINDIKATIONER; och DOSERING 
OCH ADMINISTRERING: Dosering¶

Justering.)¶
¶
Ersätt ovan med den gula texten:¶ 
KONTRAINDIKERAD eftersom efavirenz 
signifikant minskar 
plasmakoncentrationerna av vorikonazol 
och samtidig administrering kan minska den 
terapeutiska effektiviteten av
vorikonazol. Vorikonazol ökar också 
signifikant plasmakoncentrationerna av 
efavirenz, vilket kan öka risken för 
efavirenzrelaterade biverkningar. 
Efavirenz 600 mg tabletten tillåter inte 
den nödvändiga dosjusteringen.
Se tabellerna 3 och 4.¶ 
¶

Antihistamin: astemizol KONTRAINDICERAT på grund av risk för allvarliga och/
eller livshotande reaktioner såsom hjärtarytmier.

Antimigrän: ergotderivat
(dihydroergotamin, ergonovin, ergotamin, 
metylergonovin)

KONTRAINDIKERAD på grund av risken för allvarliga och/eller 
livshotande reaktioner såsom akut ergottoxicitet som 
kännetecknas av perifer vasospasm och ischemi i extremiteterna 
och andra vävnader.

Bensodiazepiner: midazolam, triazolam KONTRAINDICERAT på grund av risk för allvarliga och/eller 
livshotande reaktioner såsom förlängd eller ökad sedering 
eller andningsdepression.

Kalciumkanalblockerare: bepridil KONTRAINDICERAT på grund av risk för allvarliga och/
eller livshotande reaktioner såsom hjärtarytmier.

GI motilitetsmedel: cisaprid KONTRAINDICERAT på grund av risk för allvarliga och/
eller livshotande reaktioner såsom hjärtarytmier.

Neuroleptika: pimozid KONTRAINDICERAT på grund av risk för allvarliga och/
eller livshotande reaktioner såsom hjärtarytmier.

johannesört (Hypericum perforatum) Förväntas avsevärt minska plasmanivåerna av 
efavirenz; har inte studerats i kombination med 
efavirenz.
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Tabell 6: Etableradeaoch andra potentiellt betydandebLäkemedelsinteraktioner: Ändring i dos eller regim 
kan rekommenderas baserat på läkemedelsinteraktionsstudier eller förutspådd interaktion

Effekt på
Koncentration av

Efavirenz eller
Samtidigt läkemedel

Samtidigt läkemedel
Klass: Läkemedelsnamn Klinisk kommentar

Antiretrovirala medel
Proteashämmare:

Amprenavir
Efavirenz har potential att minska 
serumkoncentrationerna av amprenavir.↓ amprenavir

Proteashämmare:
Fosamprenavir

kalcium

↓ amprenavir Fosamprenavir (oförstärkt): Lämpliga doser av 
kombinationerna med hänsyn till säkerhet och effekt 
har inte fastställts.
Fosamprenavir/ritonavir: Ytterligare 100 mg/dag (totalt 300 
mg) ritonavir rekommenderas när efavirenz administreras med 
fosamprenavir/ritonavir en gång dagligen. Ingen förändring av 
ritonavirdosen krävs när efavirenz administreras med 
fosamprenavir plus ritonavir två gånger dagligen.

Vid samtidig administrering med efavirenz till 
behandlingsnaiva patienter är den rekommenderade dosen 
av atazanavir 300 mg med ritonavir 100 mg och efavirenz 600 
mg (alla en gång dagligen). Dosrekommendationer för 
efavirenz och atazanavir till behandlingserfarna patienter har 
inte fastställts.

Proteashämmare:
Atazanavir ↓ atazanavira

Proteashämmare:
Indinavir

Den optimala dosen av indinavir, när den ges i kombination 
med efavirenz, är inte känd. Att öka indinavirdosen till 1000 
mg var 8:e timme kompenserar inte för den ökade 
indinavirmetabolismen på grund av efavirenz. När indinavir 
i en ökad dos (1000 mg var 8:e timme) gavs med efavirenz 
(600 mg en gång dagligen), indinavir AUC och Cminminskade 
i genomsnitt med 33-46% respektive 39-57%, jämfört med 
när indinavir (800 mg var 8:e timme) gavs ensamt.

↓ indinavira

Proteashämmare:
Lopinavir/ritonavir

En dosökning av lopinavir/ritonavir till 533/133 mg (4 kapslar eller 
6,5 ml) två gånger dagligen tillsammans med mat rekommenderas 
när det används i kombination med efavirenz.

↓ lopinavira

Proteashämmare:
Ritonavir

När ritonavir 500 mg 12h administrerades samtidigt 
med efavirenz 600 mg en gång dagligen var 
kombinationen associerad med en högre frekvens av 
biverkningar (t.ex. yrsel, illamående, parestesi) och 
laboratorieavvikelser (förhöjda leverenzymer). 
Övervakning av leverenzymer rekommenderas när 
efavirenz används i kombination med ritonavir.

↑ ritonavira

↑ efavirenza

Proteashämmare:
Saquinavir

Bör inte användas som enda proteashämmare i 
kombination med efavirenz.↓ saquinavira

Andra agenter

Antikoagulant:
Warfarin

Plasmakoncentrationer och effekter kan eventuellt öka 
eller minska av efavirenz.↑ eller ↓ warfarin

Strides Arcolab Limited, maj 2007 Sida31 av 50



Tabell 6: Etableradeaoch andra potentiellt betydandebLäkemedelsinteraktioner: Ändring i dos eller regim 
kan rekommenderas baserat på läkemedelsinteraktionsstudier eller förutspådd interaktion

Effekt på
Koncentration av

Efavirenz eller
Samtidigt läkemedel

Samtidigt läkemedel
Klass: Läkemedelsnamn Klinisk kommentar

Antikonvulsiva medel:

Karbamazepin ↓ karbamazepina

↓ efavirenza
Det finns otillräckliga data för att göra en dosrekommendation 
för efavirenz. Alternativ antikonvulsiv behandling bör användas.

fenytoin
Fenobarbital

↓ antikonvulsivt medel

↓ efavirenz
Potential för minskning av plasmanivåer av antikonvulsiva 
och/eller efavirenz; periodisk övervakning av 
antikonvulsiva plasmanivåer bör utföras.

Antidepressiva:
Sertralin

Ökad sertralindos bör styras av kliniskt svar.
↓ sertralina

Antimykotika:

Itrakonazol ↓ itrakonazola
↓ hydroxiitrakonazola

Eftersom ingen dosrekommendation för itrakonazol kan 
göras bör alternativ antimykotisk behandling 
övervägas.

Ketokonazol ↓ ketokonazol Läkemedelsinteraktionsstudier med efavirenz och 
ketokonazol har inte utförts. Efavirenz har potential att 
minska plasmakoncentrationerna av ketokonazol.

Anti-infektion:
Klaritromycin

Plasmakoncentrationer minskade av efavirenz; klinisk 
betydelse okänd. Hos oinfekterade frivilliga utvecklade 46 
% hudutslag när de fick efavirenz och klaritromycin. Ingen 
dosjustering av efavirenz rekommenderas när det ges 
tillsammans med klaritromycin. Alternativ till klaritromycin, 
såsom azitromycin, bör övervägas (seAndra droger, 
följande tabell). Andra makrolidantibiotika, såsom 
erytromycin, har inte studerats i kombination med 
efavirenz.

↓ klaritromycina

↑ 14-OH-metabolita

Antimykobakteriell:
Rifabutin

Öka den dagliga dosen av rifabutin med 50 %. Överväg att 
fördubbla rifabutindosen i regimer där rifabutin ges 2 eller 3 
gånger i veckan.

↓ rifabutina

Antimykobakteriell:
Rifampin

Den kliniska betydelsen av reducerade efavirenzkoncentrationer är 
okänd. Dosrekommendationer för samtidig användning av 
efavirenz och rifampin har inte fastställts.

↓ efavirenza

Kalciumkanal
blockerare:
Diltiazem

Dosjusteringar av diltiazem bör styras av kliniskt svar (se 
den fullständiga förskrivningsinformationen för 
diltiazem). Ingen dosjustering av efavirenz är nödvändig 
när det administreras med diltiazem.

↓ diltiazema

↓ desacetyl diltiazema

↓ N-monodesmetyl
diltiazema

Andra (t.ex.
felodipin,
nikardipin,
nifedipin,
verapamil)

↓ kalciumkanal
blockerare

Det finns inga tillgängliga data om de potentiella 
interaktionerna mellan efavirenz och andra 
kalciumkanalblockerare som är substrat för CYP3A4-
enzymet. Det finns potential för minskning av 
plasmakoncentrationerna av kalciumkanalblockeraren. 
Dosjusteringar bör styras av kliniskt svar (se den fullständiga 
förskrivningsinformationen för kalciumkanalblockeraren).
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Tabell 6: Etableradeaoch andra potentiellt betydandebLäkemedelsinteraktioner: Ändring i dos eller regim 
kan rekommenderas baserat på läkemedelsinteraktionsstudier eller förutspådd interaktion

Effekt på
Koncentration av

Efavirenz eller
Samtidigt läkemedel

Samtidigt läkemedel
Klass: Läkemedelsnamn Klinisk kommentar

HMG-CoA-reduktas
hämmare:

Plasmakoncentrationerna av atorvastatin, pravastatin och 
simvastatin minskade. Se den fullständiga 
förskrivningsinformationen för HMG-CoA-reduktashämmaren 
för vägledning om individualisering av dosen.

Atorvastatin

Pravastatin

↓ atorvastatina

↓ pravastatina

↓ simvastatinaSimvastatin
Narkotiska smärtstillande medel:

Metadon
Samtidig administrering till HIV-infekterade individer med en 
historia av injektionsdroganvändning resulterade i minskade 
plasmanivåer av metadon och tecken på abstinens av opiat. 
Metadondosen ökades med i genomsnitt 22 % för att lindra 
abstinensbesvär. Patienter bör övervakas med avseende på 
tecken på abstinens och deras metadondos bör ökas efter 
behov för att lindra abstinenssymtom.

↓ metadona

Oralt preventivmedel:
Etinylestradiol

Plasmakoncentrationer ökade av efavirenz; klinisk betydelse 
okänd. Den potentiella interaktionen mellan efavirenz och 
orala preventivmedel har inte karakteriserats fullständigt. En 
pålitlig metod för barriärpreventivmedel bör användas utöver 
orala preventivmedel.

↑ etinylestradiola

a
b

SerKLINISK FARMAKOLOGI, Tabell 3 och 4 för storleken på etablerade interaktioner. Detta 
bord är inte all inclusive.

Andra droger:Baserat på resultaten från läkemedelsinteraktionsstudier (se tabellerna 3 och 4) 

rekommenderas ingen dosjustering när efavirenz ges med följande: antacida av aluminium/

magnesiumhydroxid, azitromycin, cetirizin, famotidin, flukonazol, lamivudin, lorazepam, 

nelfinavir, paroxetin , tenofovirdisoproxilfumarat och zidovudin.

Specifika läkemedelsinteraktionsstudier har inte utförts med efavirenz och NRTI förutom lamivudin 

och zidovudin. Kliniskt signifikanta interaktioner skulle inte förväntas eftersom NRTIs 

metaboliseras via en annan väg än efavirenz och det är osannolikt att de kommer att konkurrera 

om samma metaboliska enzymer och elimineringsvägar.

Karcinogenes, mutagenes, försämrad fertilitet 

Cancerframkallande egenskaper:

Lamivudin:Långtidsstudier av karcinogenicitet med lamivudin på möss och råttor visade inga tecken på 

karcinogen potential vid exponeringar upp till 10 gånger (möss) och 58 gånger (råttor) de som observerats hos 

människor vid den rekommenderade terapeutiska dosen för HIV-infektion.
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Zidovudin:Zidovudin administrerades oralt i 3 dosnivåer till separata grupper av möss och råttor (60 

honor och 60 hanar i varje grupp). Initiala enstaka dagliga doser var 30, 60 och 120 mg/kg/dag hos möss 

och 80, 220 och 600 mg/kg/dag hos råttor. Doserna hos möss reducerades till 20, 30 och 40 mg/kg/dag 

efter dag 90 på grund av behandlingsrelaterad anemi, medan endast den höga dosen hos råttor 

reducerades till 450 mg/kg/dag dag 91 och sedan till 300 mg/kg/dag på dag 279.

Hos möss förekom 7 sent uppträdande (efter 19 månader) vaginala neoplasmer (5 icke-

metastaserande skivepitelcancer, 1 skivepitelpapillom och 1 skivepitelpolyp) hos djur som fick den 

högsta dosen. Ett sent uppträdande skivepitelpapillom inträffade i slidan hos ett medeldosdjur. 

Inga vaginala tumörer hittades vid den lägsta dosen.

Hos råttor uppträdde 2 sent (efter 20 månader), icke-metastaserande vaginalt skivepitelcancer hos djur 

som fick den högsta dosen. Inga vaginala tumörer förekom vid låg eller medeldos hos råttor. Inga andra 

läkemedelsrelaterade tumörer observerades i något av könet av någon av arterna.

Vid doser som producerade tumörer hos möss och råttor var den uppskattade läkemedelsexponeringen (mätt 

som AUC) cirka 3 gånger (mus) och 24 gånger (råtta) den uppskattade humana exponeringen vid den 

rekommenderade terapeutiska dosen på 100 mg var fjärde timme.

Två transplacentala karcinogenicitetsstudier utfördes på möss. En studie administrerade zidovudin i 

doser på 20 mg/kg/dag eller 40 mg/kg/dag från dräktighetsdag 10 till förlossning och laktation med 

fortsatt dosering till avkomma i 24 månader postnatalt. Doserna av zidovudin som användes i denna 

studie gav zidovudinexponeringar som var ungefär 3 gånger den uppskattade humana exponeringen vid 

rekommenderade doser. Efter 24 månader vid den högsta dosen noterades en ökning av förekomsten av 

vaginaltumörer utan ökning av tumörer i lever eller lunga eller något annat organ av något av könen. 

Dessa fynd stämmer överens med resultaten från standardstudien av oral karcinogenicitet på möss, som 

beskrivits tidigare. En andra studie gav zidovudin i maximalt tolererade doser på 12,5 mg/dag eller 25 

mg/dag (∼1 000 mg/kg icke-gravida kroppsvikt

eller∼450 mg/kg fulltidskroppsvikt) till gravida möss från dag 12 till 18 av dräktigheten. Det var en 

ökning av antalet tumörer i lungorna, levern och fortplantningsorganen hos kvinnor hos 

avkommor till möss som fick den högre dosnivån av zidovudin.

Det är inte känt hur förutsägande resultaten av karcinogenicitetsstudier hos gnagare kan vara för 

människor. Efavirenz:Långtidsstudier av karcinogenicitet på möss och råttor utfördes med 

efavirenz. Möss doserades med 0, 25, 75, 150 eller 300 mg/kg/dag under 2 år. Incidensen av 

hepatocellulära adenom och karcinom och lungalveolära/bronkiolära adenom ökade över 

bakgrunden hos kvinnor. Inga ökningar i tumörincidens över bakgrund sågs hos män.
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I studier där råttor administrerades efavirenz i doser på 0, 25, 50 eller 100 mg/kg/dag under 2 år, 

observerades inga ökningar av tumörincidensen över bakgrunden. Den systemiska exponeringen 

(baserat på AUC) hos möss var ungefär 1,7 gånger den hos människor som fick dosen 600 mg/dag. 

Exponeringen hos råttor var lägre än hos människor. Mekanismen för den karcinogena potentialen 

är okänd.

Mutagenicitet:

Lamivudin:Lamivudin var mutagent i en L5178Y/TK+/- muslymfomanalys och klastogen i en 

cytogenetisk analys med odlade humana lymfocyter. Lamivudin var negativt i en mikrobiell 

mutagenicitetsanalys, i en celltransformationsanalys in vitro, i ett mikronukleustest på råtta, i en 

cytogenetisk analys av benmärg hos råtta och i en analys för oplanerad DNA-syntes i råttlever.

Zidovudin:Zidovudin var mutagent i en L5178Y/TK+/- muslymfomanalys, positiv i enin vitro

celltransformationsanalys, klastogen i en cytogenetisk analys med odlade humana lymfocyter, och 

positiv i mikrokärntest på mus och råtta efter upprepade doser. Det var negativt i en cytogenetisk 

studie på råttor som fick en engångsdos.

Efavirenz:I genetiska toxikologiska analyser visade efavirenz inga tecken på mutagen eller klastogen 

aktivitet i ett batteri avin vitroochin vivostudier. Dessa inkluderade bakteriemutationsanalyser iS. 

typhimuriumochE coli, däggdjursmutationsanalyser i äggstocksceller från kinesisk hamster, analyser av 

kromosomavvikelser i humana perifera blodlymfocyter eller ovarieceller från kinesisk hamster, och enin 

vivomusbenmärgsmikronkärnanalys. Med tanke på avsaknaden av genotoxisk aktivitet av efavirenz är 

relevansen för människor av neoplasmer hos efavirenzbehandlade möss inte känd.

Nedsatt fertilitet:
Lamivudin:I en studie av reproduktionsförmåga visade lamivudin, administrerat till han- och 

honråttor i doser upp till 130 gånger den vanliga vuxendosen baserat på hänsyn till kroppsytan, 

inga tecken på nedsatt fertilitet (bedömt efter befruktningsfrekvens) och ingen effekt på 

överlevnaden , tillväxt och utveckling till avvänjning av avkomman.

Zidovudin:Zidovudin, administrerat till han- och honråttor i doser upp till 7 gånger den vanliga 

vuxendosen baserat på hänsyn till kroppsytan, hade ingen effekt på fertiliteten bedömd utifrån 

befruktningsfrekvensen.

Efavirenz:Efavirenz försämrade inte parning eller fertilitet hos han- eller honråttor och påverkade inte spermier 

från behandlade hanråttor. Reproduktionsförmågan hos avkommor födda av honråttor som fått efavirenz 

påverkades inte. Som ett resultat av den snabba clearance av efavirenz hos råttor, systemiskt läkemedel
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Exponeringar som uppnåddes i dessa studier var likvärdiga med eller lägre än de som uppnåddes hos människor som 

fick terapeutiska doser av efavirenz.

Graviditet:

Lamivudin/Zidovudin tablett: 

Graviditetskategori C

Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier av kombinationsprodukten på gravida kvinnor. 

Reproduktionsstudier med lamivudin och zidovudin har utförts på djur (se avsnitten om lamivudin 

och zidovudin nedan). Lamivudin/zidovudin tabletter ska endast användas under graviditet om de 

potentiella fördelarna överväger riskerna.

Lamivudin:
Reproduktionsstudier med oralt administrerat lamivudin har utförts på råttor och kaniner i doser på 

upp till 4 000 mg/kg/dag respektive 1 000 mg/kg/dag, vilket ger plasmanivåer upp till cirka 35 

gånger högre än dosen för vuxna HIV. Inga tecken på teratogenicitet på grund av lamivudin 

observerades. Bevis på tidig embryodödlighet sågs hos kanin vid exponeringsnivåer liknande de 

som observerats hos människor, men det fanns ingen indikation på denna effekt hos råtta vid 

exponeringsnivåer upp till 35 gånger de hos människa. Studier på gravida råttor och kaniner visade 

att lamivudin överförs till fostret genom moderkakan.

I 2 kliniska studier utförda i Sydafrika utfördes farmakokinetiska mätningar på prover från gravida 

kvinnor som fick lamivudin med början vid vecka 38 av graviditeten (10 kvinnor som fick 150 mg två 

gånger dagligen i kombination med zidovudin och 10 som fick lamivudin 300 mg två gånger 

dagligen utan andra antiretrovirala medel) eller med början vid vecka 36 av graviditeten (16 kvinnor 

som fick lamivudin 150 mg två gånger dagligen i kombination med zidovudin). Dessa studier var inte 

utformade eller drivna för att ge information om effekt.

Lamivudins farmakokinetik hos gravida kvinnor liknade den som erhölls efter födseln och hos icke-

gravida vuxna. Lamivudinkoncentrationerna var i allmänhet likartade i serumprover från modern, 

neonatal och navelsträng. Hos en undergrupp av försökspersoner från vilka fostervattenprover togs 

efter naturligt membranbrott, varierade fostervattenkoncentrationerna av lamivudin från 1,2 till 2,5 

μg/ml (150 mg två gånger dagligen) och 2,1 till 5,2 μg/ml (300 mg två gånger dagligen). och var 

vanligtvis högre än 2 gånger moderns serumnivåer (seNEGATIVA REAKTIONER).
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Zidovudin:Reproduktionsstudier med oralt administrerat zidovudin på råtta och på kanin vid doser upp till 500 

mg/kg/dag visade inga tecken på teratogenicitet med zidovudin. Zidovudinbehandling resulterade i embryo/fetal 

toxicitet, vilket framgår av en ökning av incidensen av fosterresorptioner hos råttor som fick 150 eller 450 mg/kg/

dag och kaniner som fick 500 mg/kg/dag. Doserna som användes i de teratologiska studierna resulterade i 

maximala plasmakoncentrationer av zidovudin (efter hälften av den dagliga dosen) hos råttor 66 till 226 gånger, 

och hos kaniner 12 till 87 gånger, genomsnittliga steady-state maximala humana plasmakoncentrationer (efter en 

sjättedel av den dagliga dosen) uppnås med den rekommenderade dagliga dosen (100 mg var fjärde timme). I en 

ytterligare teratologisk studie på råttor, en dos på 3 000 mg/kg/dag (mycket nära den orala medianletala dosen 

hos råttor på 3, 683 mg/kg) orsakade markant maternell toxicitet och en ökning av förekomsten av 

fostermissbildningar. Denna dos resulterade i maximala plasmakoncentrationer av zidovudin 350 gånger 

maximala humana plasmakoncentrationer. Inga tecken på teratogenicitet sågs i detta experiment vid doser på 

600 mg/kg/dag eller mindre. Två karcinogenicitetsstudier på gnagare utfördes (se Karcinogenes, Mutagenes och 

Nedsatt fertilitet).

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie genomfördes på HIV-infekterade gravida 

kvinnor för att fastställa användbarheten av zidovudin för att förebygga HIV-överföring från modern till 

foster. Medfödda avvikelser uppträdde med liknande frekvens mellan nyfödda födda av mödrar som fick 

zidovudin och nyfödda födda av mödrar som fick placebo. Avvikelser var antingen problem i 

embryogenesen (före 14 veckor) eller upptäcktes på ultraljud före eller omedelbart efter påbörjad 

studieläkemedel.

Efavirenz:Graviditetskategori D: Se VARNINGAR: Reproduktionsrisk.

Ammande mödrar

Centers for Disease Control and Prevention rekommenderar att HIV-infekterade mödrar inte ammar 

sina spädbarn för att undvika att riskera postnatal överföring av HIV-infektion.

På grund av både risken för HIV-överföring och risken för allvarliga biverkningar hos 
ammande spädbarn,mödrar bör instrueras att inte amma om de får lamivudin/
zidovudin tabletter samförpackade med efavirenz.
Inga specifika studier av lamivudin och zidovudin utsöndring i bröstmjölk efter dosering 
med lamivudin och zidovudin tabletter har utförts. Lamivudin och zidovudin utsöndras i 
human bröstmjölk (seKLINISK FARMAKOLOGI: Farmakokinetik: Ammande mödrar).
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En studie på digivande råttor som fick 45 mg/kg lamivudin visade att 
lamivudinkoncentrationerna i mjölk var något högre än i plasma. På grund av både 
risken för HIV-överföring och risken för allvarliga biverkningar hos ammande spädbarn, 
bör mödrar instrueras att inte amma om de får lamivudin/zidovudin tabletter. 
Pediatrisk användning
Justering av dosen av lamivudin/zidovudin tablett tillsammans med efavirenz tablett är inte möjlig 

med denna kombination. Därför rekommenderas inte lamivudin/zidovudintabletter i 

samförpackning med efavirenz tabletter för patienter < 12 år eller de som väger < 40 kg. 

Geriatrisk användning

Lamivudin/zidovudin samförpackat med efavirenz tabletter:Kliniska studier av denna 

kombination inkluderade inte tillräckligt många försökspersoner i åldern 65 år och äldre för att 

avgöra om de svarar annorlunda än yngre försökspersoner. I allmänhet bör dosval för en äldre 

patient vara försiktigt, vilket återspeglar den högre frekvensen av nedsatt lever-, njur- eller 

hjärtfunktion, och samtidig sjukdom eller annan läkemedelsbehandling. Lamivudin/Zidovudin 

Tabletter förpackade med efavirenz Tabletter rekommenderas inte för patienter med nedsatt 

njurfunktion eller nedsatt leverfunktion. .

NEGATIVA REAKTIONER

De biverkningar som rapporterats med lamivudin, zidovudin och efavirenz presenteras nedan. Lamivudin/

Zidovudin administrerat som separata formuleringar:I 4 randomiserade, kontrollerade studier med 

lamivudin 300 mg per dag plus zidovudin 600 mg per dag, observerades följande utvalda kliniska och 

laboratoriemässiga biverkningar (se tabell 7 och tabell 8).

Tabell 7: Utvalda kliniska biverkningar (≥5 % frekvens) i 4 kontrollerade kliniska prövningar

Med lamivudin 300 mg/dag och zidovudin 600 mg/dag

Lamivudin 150 mg
två gånger dagligen plus

zidovudin (n=251)
Biverkning

Kroppen som helhet
Huvudvärk
Besvär & trötthet
Feber eller frossa

35 %
27 %
10 %

Matsmältningskanalen

Illamående

Diarre
Illamående & kräkningar
Anorexi och/eller nedsatt aptit

33 %
18 %
13 %
10 %
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Buksmärtor
Magkrämpor
Dyspepsi

9 %
6 %
5 %

Nervsystem
Neuropati
Sömnlöshet och andra 
sömnstörningar Yrsel
Depressiva besvär

12 %
11 %
10 %
9 %

Andningsorgan
Nasala tecken och symtom 
Hosta

20 %
18 %

Hud
Hudutslag 9 %

Muskuloskeletala
Muskuloskeletal smärta
Muskelvärk

Artralgi

12 %
8 %
5 %

Pankreatit observerades hos 9 av de 2 613 vuxna patienter (< 0,3 %) som fick lamivudin i de kontrollerade 

kliniska prövningarna.

Utvalda laboratorieavvikelser som observerats under behandlingen listas i Tabell 8.

Tabell 8: Frekvenser av utvalda laboratorieavvikelser bland vuxna i 4 kontrollerade

Kliniska prövningar av Lamivudin 300 mg/dag plus Zidovudin 600 mg/dag*

Testa
(Onormal nivå)

Lamivudin plus Zidovudin
% (n)

Neutropeni (ANC<750/mm3) 
Anemi (Hgb<8,0 g/dL)
Trombocytopeni (trombocyter <50 000/mm
3) ALT (>5,0 x ULN)
AST (>5,0 x ULN) 
Bilirubin (>2,5 x ULN) 
Amylas (>2,0 x ULN)

7,2 % (237)
2,9 % (241)
0,4 % (240)
3,7 % (241)
1,7 % (241)
0,8 % (241)
4,2 % (72)

ULN = Övre normalgräns
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ANC = Absolut neutrofilantal n = 

Antal utvärderade patienter

* Frekvensen av dessa laboratorieavvikelser var högre hos patienter med lindriga 

laboratorieavvikelser vid baslinjen.

Observerat under klinisk praktik:Utöver biverkningar som rapporterats från kliniska prövningar har 

följande händelser identifierats efter användning av lamivudin, zidovudin och/eller kombination av 

lamivudin och zidovudin efter godkännande. Eftersom de rapporteras frivilligt från en population av okänd 

storlek, kan uppskattningar av frekvensen inte göras. Dessa händelser har valts för inkludering på grund 

av en kombination av deras allvarlighetsgrad, rapporteringsfrekvens eller potentiella orsakssamband med 

lamivudin, zidovudin och/eller kombinationen av lamivudin och zidovudin. Kroppen som helhet:

Omfördelning/ackumulering av kroppsfett (seFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:Fettomfördelning).

Kardiovaskulär:Kardiomyopati

Endokrina och metaboliska: Gynekomasti, hyperglykemi. 

Gastrointestinala:Oral mukosal pigmentering, stomatit. 

Allmän: Vaskulit, svaghet.

Hemisk och lymfatisk: Anemi (inklusive aplasi av ren röda blodkroppar och svår anemi som fortskrider under 

behandlingen), lymfadenopati, splenomegali.

Lever och bukspottkörtel:Laktacidos och leversteatos, pankreatit, exacerbation av 
hepatit B efter behandling (se VARNINGAR).
Överkänslighet:Sensibiliseringsreaktioner (inklusive anafylaxi), urtikaria. 

Muskuloskeletala: Muskelsvaghet, CPK-höjning, rhabodmyolys. Nervös:

Parestesi, perifer neuropati, kramper. Andningsvägar:Onormala 

andningsljud/väsande andning.

Hud:Alopeci, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom. 

Efavirenz:

De mest signifikanta biverkningarna som observerats hos patienter som behandlas med efavirenz är symtom 

på nervsystemet, psykiatriska symtom och hudutslag. Om inget annat anges inkluderade analyserna som 

beskrivs nedan 1 008 patienter behandlade med kurer innehållande efavirenz och 635 patienter behandlade 

med en kontrollregim i kontrollerade studier.
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Symtom på nervsystemet:Femtiotre procent av patienterna som fick efavirenz rapporterade 

symtom på centrala nervsystemet (seVARNINGAR: Symtom på nervsystemet). Tabell 9 

listar frekvensen av symtomen av olika svårighetsgrad och visar avbrottsfrekvensen i kliniska 

prövningar för ett eller flera av följande nervsystemsymtom: yrsel, sömnlöshet, nedsatt 

koncentrationsförmåga, somnolens, onormalt drömmande, eufori, förvirring, agitation, 

minnesförlust, hallucinationer, stupor, onormalt tänkande och depersonalisering. Frekvensen 

av specifika symtom på centrala och perifera nervsystem anges i Tabell 11.

Tabell 9: Procent av patienter med ett eller flera utvalda nervsystemsymtoma,b

Efavirenz 600 mg En gång Kontrollgrupper
(n=635)

%
Procent av patienter med: Dagligen (n=1008)

%
Symtom oavsett svårighetsgrad 
Milda symtomc

Måttliga symtomd

Allvarliga symtome

Avbrytande av behandlingen 
på grund av symtom

52,7
33.3
17.4
2.0

24.6
15.6
7.7
1.3

2.1 1.1
aInkluderar händelser som rapporterats oavsett orsakssamband.

bData från studie 006 och tre fas 2/3-studier.
c"Mild" = Symtom som inte stör patientens dagliga aktiviteter.
d"Måttlig" = Symtom som kan störa dagliga aktiviteter.
e"Svår" = Händelser som avbryter patientens vanliga dagliga aktiviteter.

Psykiatriska symtom:Allvarliga psykiatriska biverkningar har rapporterats hos patienter som 

behandlats med efavirenz. I kontrollerade studier var frekvensen av specifika allvarliga psykiatriska 

symtom bland patienter som fick efavirenz respektive kontrollregimer svår depression (2,4 %, 0,9 

%), självmordstankar (0,7 %, 0,3 %), icke-fatala självmordsförsök (0,5 %, 0), aggressivt beteende (0,4 

%, 0,5 %), paranoida reaktioner (0,4 %, 0,3 %) och maniska reaktioner (0,2 %, 0,3 %) (se 

VARNINGAR: Psykiatriska symtom). Ytterligare psykiatriska symtom som observerades med en 

frekvens på >2 % bland patienter som behandlades med efavirenz respektive kontrollregimer i 

kontrollerade kliniska prövningar var depression (19 %, 16 %), ångest (13 %, 9 %) och nervositet (7 

% , 2%).

Hudutslag: Utslag är vanligtvis milda till måttliga makulopapulära hudutslag som inträffar inom de 

första 2 veckorna efter påbörjad behandling med efavirenz. Hos de flesta patienter försvinner utslagen 

med fortsatt behandling med efavirenz inom en månad. Efavirenz kan återinsättas hos patienter som 

avbryter behandlingen på grund av hudutslag. Användning av lämpliga antihistaminer och/eller 

kortikosteroider kan övervägas när efavirenz återupptas. Efavirenz ska sättas ut hos patienter
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utveckla allvarliga utslag i samband med blåsor, avskalning, slemhinnepåverkan eller feber. 

Frekvensen av utslag efter NCI-grad och avbrottsfrekvensen till följd av utslag anges i Tabell 

10.

Tabell 10: Procent av patienter med behandlingsutslaga,b

Beskrivning av utslag
Kvalitetc

Efavirenz 600
mg en gång dagligen

Vuxna
(n=1008)

%

Efavirenz
Pediatrisk
Patienter
(n=57)

%

Kontrollera

Grupper
Vuxna

(n= 635)
%

Procent av
Patienter med:

Utslag av någon

kvalitet

Grad 1 utslag

—

Erytem,   klåda

26.3 45,6 17.5

10.7 8.8 9.8

Grad 2 utslag Diffus makulopapulär
utslag, torr desquamation

14.7 31.6 7.4
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Grad 3 utslag Vesikulering, fuktig
desquamation,
sårbildning
Erythema multiforme,
Stevens-Johnson
syndrom, giftig
epidermal nekrolys,
nekros kräver
kirurgi, exfoliativ
dermatit

0,8 1.8 0,3

Grad 4 utslag 0,1 3.5 0,0

Behandling
avbrytande
som ett resultat av

utslag

— 1.7 8.8 0,3

aInkluderar händelser som rapporterats oavsett orsakssamband.

bData från studie 006 och tre fas 2/3-studier.
cNCI betygssystem.

Som framgår av Tabell 10 är utslag vanligare hos pediatriska patienter och oftare av högre grad (dvs. 

svårare) (seFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER).

Erfarenhet av efavirenz hos patienter som avbrutit behandling med andra antiretrovirala medel av NNRTI-klassen är 

begränsad. Nitton patienter som avbröt behandlingen med nevirapin på grund av hudutslag har behandlats med 

efavirenz. Nio av dessa patienter utvecklade milda till måttliga hudutslag när de fick behandling med efavirenz, och två 

av dessa patienter avbröt behandlingen på grund av hudutslag.

Pankreatit har rapporterats, även om ett orsakssamband med efavirenz inte har fastställts. 

Asymtomatiska ökningar av serumamylasnivåer observerades hos ett signifikant högre antal 

patienter som behandlades med efavirenz 600 mg än hos kontrollpatienter (se

BIVERKNINGAR: Laboratorieavvikelser).

Utvalda kliniska biverkningar av måttlig eller svår intensitet observerade i≥ 2 % av Efavirenz-

behandlade patienter i två kontrollerade kliniska prövningar presenteras i Tabell 11.

Tabell 11: Vald behandling-EmergentaBiverkningar av måttlig eller svår intensitet 

rapporterade i≥2 % av Efavirenz-behandlade patienter i studier 006 och ACTG 364

Biverkningar Studie 006
LAM-, NNRTI- och Protease

Inhibitor-naiva patienter
Efavirenzb

+
ZDV/LAM

(n=412)

Studera ACTG 364
NRTI-erfarna, NNRTI- och 
proteashämmare-naiva patienter

Efavirenzb

+ Nelfinavir
Efavirenzb

+
Indinavir

+
Efavirenzb

+
NRTI
(n=65)

Nelfinavir
+

NRTI
(n=66)

Indinavir
(n=415)

ZDV/LAM
(n=401)

+ NRTI
(n=64)

180 veckorc 102 veckorc 76 veckorc 71,1 veckorc 70,9 veckorc 62,7 veckorc

Kroppen som helhet
Trötthet 8 % 5 % 9 % 0 2 % 3 %
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Smärta

Centrala och perifera nervsystemet 
Yrsel
Huvudvärk
Sömnlöshet
Koncentration
nedsatt
Onormal
drömmar

Sömnighet
Anorexi
Gastrointestinala
Illamående

Kräkningar
Diarre
Dyspepsi
Buksmärtor
Psykiatrisk
Ångest
Depression
Nervositet
Hud & Bihang
Utslag
Klåda

1 % 2 % 8 % 13 % 6 % 17 %

9 %
8 %
7 %
5 %

9 %
5 %

2 %
3 %

2 %
5 %

6 %
2 %

6 %
3 %

7 %
3 %

2 %
<1 %

0
0

0
0

2 %
0

3 % 1 % 0 — — —

2 %
1 %

2 %
<1 %

<1 %
<1 %

0
0

0
2 %

0
2 %

10 %
6 %
3 %
4 %
2 %

6 % 24 % 3 % 2 %
—
3 %
0

2 %
—
9 %
2 %

3 %
5 %
4 %

14 %
6 %
6 %

—
14 %

0
2 % 5 % 3 % 3 % 3 %

2 %
5 %

4 %
4 %
2 %

<1 %
<1 %

—
3 %

—
0

—
5 %

2 % 0 2 % 0 2 %

11 %
<1 %

16 %
1 %

5 %
1 %

9 %
9 %

5 %
5 %

9 %
9 %

aInkluderar biverkningar som åtminstone möjligen är relaterade till studieläkemedlet eller av okänt samband för studie 006. Inkluderar alla 

biverkningar oavsett samband med studieläkemedlet för studie ACTG 364.

bEfavirenz tillhandahålls som 600 mg en gång dagligen.

cBehandlingens medianlängd.

— = Ej specificerat.

ZDV = zidovudin, LAM = lamivudin.

Kliniska biverkningar observerade i≥ 10 % av 57 pediatriska patienter i åldrarna 3 till 16 år som fick 

efavirenzkapslar, nelfinavir och en eller flera NRTI var: utslag (46 %), diarré/lös avföring (39 %), 

feber (21 %), hosta (16 %). ), yrsel/yrsel/svimning (16%), värk/smärta/obehag (14%), illamående/

kräkningar (12%) och huvudvärk (11%). Incidensen av symtom i nervsystemet var 18 % (10/57). En 

patient fick utslag av grad 3, två patienter hade utslag av grad 4 och fem patienter (9 %) avbröt 

behandlingen på grund av utslag (se även FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: HudutslagochPediatrisk 

användning). Erfarenhet efter marknadsföring

Kroppen som helhet:allergiska reaktioner, asteni, omfördelning/ansamling av kroppsfett (se 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Fettomfördelning)

Centrala och perifera nervsystemet:onormal koordination, ataxi, kramper, hypoestesi, 
parestesi, neuropati och tremor
Endokrin:gynekomasti
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Gastrointestinala:förstoppning, malabsorption 

Kardiovaskulär:rodnad, hjärtklappning

Lever och gallvägar:ökning av leverenzymer, leversvikt, hepatit 
Metaboliskt och näringsmässigt:hyperkolesterolemi, hypertriglyceridemi 
Muskuloskeletala:artralgi, myalgi, myopati

Psykiatrisk:aggressiva reaktioner, agitation, vanföreställningar, emotionell labilitet, mani, neuros, 

paranoia, psykos, självmord

Andningsvägar:dyspné

Hud och bihang:erythema multiforme, nagelsjukdomar, fotoallergisk dermatit, missfärgning av 

huden, Stevens-Johnsons syndrom

Särskilda sinnen:onormal syn, tinnitus 

Laboratorieavvikelser

Utvalda laboratorieavvikelser av grad 3-4 rapporterade i≥ 2 % av efavirenz-behandlade patienter i två 

kliniska prövningar presenteras i Tabell 12.

Tabell 12: Utvalda laboratorieavvikelser av grad 3-4 rapporterade i≥2 % av Efavirenz-

behandlade patienter i studier 006 och ACTG 364

Studie 006
LAM-, NNRTI- och

Proteas
Inhibitor-naiva patienter

Studera ACTG 364
NRTI-erfaren,

NNRTI- och proteas
Inhibitor-naiva patienter

Efavirenza

+
Nelfinavir

Efavirenza

+
ZDV/LAM

(n=412)

Efavirenza

+
Indinavir
(n=415)

Indinavir +
ZDV/LAM

Efavirenza

+ NRTI
Nelfinavir
+ NRTI
(n=66)Variabel (n=401) + NRTI (n=65)

Begränsa (n=64)
76 veckorb 70,9

Veckorb

62,7
Veckorb180

Veckorb

102
Veckorb

71.1
Veckorb
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Kemi
ALT
AST
GGTc

Amylas
Glukos

> 5 x ULN
> 5 x ULN
> 5 x ULN
> 2 x ULN

> 250
mg/dL
≥751

mg/dL

5 %
5 %
8 %
4 %
3 %

8 %
6 %
7 %
4 %
3 %

5 %
5 %
3 %
1 %
3 %

2 %
6 %
5 %
0

5 %

6 %
8 %

3 %
8 %

0
6 %

5 %
2 %

2 % 3 %

Triglyceriderd 9 % 6 % 6 % 11 % 8 % 17 %

Hematologi
Neutrofiler <750/mm3 10 % 3 % 5 % 2 % 3 % 2 %

aEfavirenz tillhandahålls som 600 mg en gång dagligen.

bBehandlingens medianlängd.

cIsolerade förhöjningar av GGT hos patienter som får efavirenz kan återspegla enzyminduktion som inte är associerad med 

levertoxicitet.

dIcke fastande.

ZDV = zidovudin, LAM = lamivudin. ULN = Övre normalgräns. ALT = alaninaminotransferas. AST = 
aspartataminotransferas. GGT = gamma-glutamyltransferas.

Leverfunktionstester bör övervakas hos patienter med hepatit B och/eller C i 
anamnesen. I långtidsdatauppsättningen från studie 006 behandlades 137 patienter 
med efavirenz-innehållande regimer (medianbehandlingslängd, 68 veckor) och 84 
behandlades med en kontrollregim (medianvaraktighet, 56 veckor) var seropositiva vid 
screening för hepatit B (ytantigenpositiv) och/eller C (hepatit C-antikroppspositiv). Bland 
dessa samtidigt infekterade patienter utvecklades höjningar av ASAT till mer än fem 
gånger ULN hos 13 % av patienterna i efavirenzarmarna och 7 % av de i kontrollarmen, 
och höjningar av ALAT till mer än fem gånger ULN hos 20 % av patienterna i efavirenz-
armarna och 7 % av patienterna i kontrollarmen. Bland samtidigt infekterade patienter,
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER).

Lipider:Ökningar från baslinjen av totalt kolesterol på 10-20 % har observerats hos vissa 

oinfekterade frivilliga som fått efavirenz. Hos patienter som behandlats med efavirenz + zidovudin 

+ lamivudin observerades ökningar från baslinjen av totalkolesterol och HDL på cirka 20 % 

respektive 25 % utan fasta. Hos patienter som behandlats med efavirenz + indinavir observerades 

ökningar från baslinjen av icke-fastande kolesterol och HDL på cirka 40 % respektive 35 %. Icke 

fastande totalkolesterolnivåer ≥240 mg/dL och ≥300 mg/dL rapporterades hos 34 % respektive 9 % 

av patienterna behandlade med efavirenz + zidovudin + lamivudin, 54 % respektive 20 % av 

patienterna som behandlades med efavirenz + indinavir och 28 %
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respektive 4 % av patienterna som behandlades med indinavir + zidovudin + lamivudin. 

Effekterna av efavirenz på triglycerider och LDL karakteriserades inte väl eftersom prover 

togs från icke-fastande patienter. Den kliniska betydelsen av dessa fynd är okänd (se 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER).

Cannabinoid testinteraktion: Efavirenz binder inte till cannabinoidreceptorer. Falskt positiva 

urin cannabinoidtestresultat har observerats hos icke-hiv-infekterade frivilliga som fått 

Efavirenz när Microgenics CEDIA®DAU Multi-Level THC-analys användes för screening. 

Negativa resultat erhölls när mer specifik bekräftande testning utfördes med 

gaskromatografi/masspektrometri.

Av de tre analyserade analyserna (Microgenics CEDIA DAU Multi-Level THC-analys, Cannabinoid 

Enzyme Immunoassay [Diagnostic Reagents, Inc] och AxSYM®Cannabinoid Assay), visade endast 

Microgenics CEDIA DAU Multi-Level THC-analysen falskt positiva resultat. De andra två analyserna 

gav verkligt negativa resultat. Effekterna av efavirenz på andra cannabinoidscreeningstester än 

dessa tre är okända. Tillverkarna av cannabinoidanalyser bör kontaktas för ytterligare information 

angående användningen av deras analyser med patienter som får efavirenz.

ÖVERDOSERING

Lamivudin 150 mg/Zidovudin 300 mg tabletter samförpackade med efavirenz tabletter:Det finns 

ingen känd motgift mot lamivudin, zidovudin eller efavirenz.

Lamivudin:Ett fall av en vuxen som fick i sig 6 gram lamivudin rapporterades; inga kliniska tecken 

eller symtom noterades och hematologiska tester förblev normala. Eftersom en försumbar mängd 

lamivudin avlägsnades via (4-timmars) hemodialys, kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys och 

automatiserad peritonealdialys, är det inte känt om kontinuerlig hemodialys skulle ge klinisk nytta 

vid en överdos av lamivudin.

Zidovudin:Akuta överdoser av zidovudin har rapporterats hos pediatriska patienter och vuxna. Det rörde 

sig om exponeringar upp till 50 gram. De enda konsekventa fynden var illamående och kräkningar. 

Andra rapporterade händelser inkluderade huvudvärk, yrsel, dåsighet, letargi, förvirring och 1 rapport 

om ett grand mal-anfall. Hematologiska förändringar var övergående. Alla patienter återhämtade sig. 

Hemodialys och peritonealdialys verkar ha en försumbar effekt på avlägsnandet av zidovudin, medan 

elimineringen av dess primära metabolit, GZDV, förstärks.

Efavirenz:Vissa patienter som av misstag tar 600 mg två gånger dagligen har rapporterat ökade 

symtom i nervsystemet. En patient upplevde ofrivilliga muskelsammandragningar.
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Behandling av överdosering med efavirenz bör bestå av allmänna stödjande åtgärder, inklusive 

övervakning av vitala tecken och observation av patientens kliniska status. Administrering av aktivt kol 

kan användas för att hjälpa till att avlägsna oabsorberat läkemedel. Det finns ingen specifik motgift mot 

överdosering med efavirenz. Eftersom efavirenz är starkt proteinbundet, är det osannolikt att dialys 

avsevärt tar bort läkemedlet från blodet.

DOSERING OCH ADMINISTRERING

Effekten av mat på absorptionen av lamivudin/zidovudin tablett och efavirenz har inte 

utvärderats. Därför ska lamivudin/zidovudintabletten som är förpackad tillsammans 

med efavirenz tas under fasta.

Vuxna och tonåringar:

Den rekommenderade orala dosen för vuxna och ungdomar (≥ 12 år) som väger ≥ 40 kg är en 

Lamivudin/Zidovudin (150 mg/300 mg) tabletter två gånger dagligen.

Den rekommenderade dosen av efavirenz är en tablett (600 mg) som tas en gång dagligen på 

fastande mage, helst vid sänggåendet.De ökade efavirenzkoncentrationerna som observerats 

efter administrering av efavirenz med mat kan leda till en ökning av frekvensen av biverkningar (se

KLINISK FARMAKOLOGI: Effekt av mat på oral absorption).Dosering vid sänggåendet kan 

förbättra tolerabiliteten av symtom i nervsystemet (seVARNINGAR: Symtom på nervsystemet, 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Information för patienter,ochNEGATIVA REAKTIONER).

Pediatrik

Lamivudin/zidovudin tabletter i samförpackning med efavirenz tabletter rekommenderas inte för 

pediatriska patienter< 12 års ålder eller hos pediatriska patienter som väger <40 kg.

Geriatri

Även om inga specifika dosförändringar rekommenderas, bör försiktighet iakttas när 

lamivudin/zidovudin tabletter förpackade med efavirenz tabletter administreras till 

geriatriska patienter (> 65 år).

Nedsatt njurfunktion och nedsatt leverfunktion

Lamivudin/zidovudin tabletter samförpackade med efavirenz tabletterärrekommenderas inte för 

patienter med nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 50 ml/min) eller för patienter i hemodialys eller 

med nedsatt leverfunktion.

Övervakning:
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Zidovudin:Hematologiska toxiciteter tycks vara relaterade till benmärgsreserv före behandling och till 

dos och behandlingslängd. Hos patienter med dålig benmärgsreserv, särskilt hos patienter med 

avancerad symtomatisk HIV-sjukdom, rekommenderas frekvent övervakning av hematologiska index för 

att upptäcka allvarlig anemi eller neutropeni. Dosavbrott, dosavbrott och/eller blodtransfusion kan vara 

motiverat hos patienter som utvecklar betydande anemi. Hos patienter som upplever hematologisk 

toxicitet kan minskning av hemoglobinet inträffa så tidigt som efter 2 till 4 veckor, och neutropeni 

inträffar vanligtvis efter 6 till 8 veckor.

Om återhämtning av märgen inträffar efter dosavbrott, kan det vara lämpligt att återuppta behandlingen med 

hjälp av tilläggsåtgärder såsom epoetin alfa vid rekommenderade doser, beroende på hematologiska index 

såsom erytropoietinnivåer i serum och patienttolerans.

För patienter som upplever uttalad anemi medan de får kronisk samtidig administrering av 

Lamivudin/Zidovudin tabletter och vissa andra läkemedel (t.ex. flukonazol, valproinsyra), kan 

dosavbrott av Lamivudin/Zidovudin tabletter övervägas.

För patienter som behöver avbryta behandlingen med zidovudin på grund av hematologisk 

toxicitet(er), bör behandlingen med lamivudin/zidovudin tabletter avbrytas.

HUR LEVERERAS
Lamivudin/Zidovudin tabletter.Varje tablett innehåller 150 mg lamivudin och 300 mg zidovudin,

är en vit till benvit oval filmdragerad tablett med LZ präglad på ena sidan och släta på andra sidan. 

60 tabletter är förpackade i 85 ml HDPE-behållare med avrivningslock Efavirenz tabletter. Varje 

tablett, innehåller 600 mg efavirenz, är benvit, kapselformad, filmdragerad tablett, slät på båda 

sidor. 30 tabletter är förpackade i 50 ml HDPE-behållare med avrivningslock med EPE (Expanded 

Polyethylene) skumfyllmedel.

En behållare av varje är samförpackad i en tryckt kartong. 
Lagring:
Lamivudin/zidovudin tabletter:

Förvara vid 20° till 25° C (68° till 77° F) [Se USP kontrollerad rumstemperatur]. Skydda från ljus. 

Förvara alla läkemedel borta från barn.

Efavirenz:

Efavirenz tabletter ska förvaras vid 20° till 25° C (68° till 77° F) [Se USP kontrollerad 

rumstemperatur]. Skydda från ljus. Förvara alla läkemedel borta från barn.

Tillverkad av:
STRIDES ARCOLAB LIMITED,

Strides Arcolab Limited, maj 2007 Sida49 av 50



Bangalore - Indien

Strides Arcolab Limited, maj 2007 Sida50 av 50



PATIENTPAKETINFORMATION

Lamivudin (150 mg)/Zidovudin (300 mg) tabletter förpackade med efavirenz (600 

mg) tabletter

VARNA:

Lamivudin/Zidovudin tabletter förpackade tillsammans med efavirenz tabletter. Vänligen läs 

även avsnittet "Vem ska inte ta Lamivudin/Zidovudin tabletter förpackade med efavirenz 

tabletter".

Ta reda på om mediciner som INTE bör tas med

Läs noggrant detta patientpaket innan du börjar ta kombinationen av Lamivudin/Zidovudin 

tabletter tillsammans med Efavirenz tabletter, och varje gång du får en påfyllning, eftersom 

det kan finnas ny information som ges. Denna information ersätter inte behovet av att prata 

med din läkare. Du och din läkare bör diskutera Lamivudin/Zidovudin Tabletter tillsammans 

med Efavirenz Tabletter angående dessa läkemedel när du börjar ta din medicin och vid 

regelbundna kontroller. Du bör stanna under en läkares vård medan du använder dessa 

mediciner. Du bör rådgöra med din läkare innan du gör några förändringar av dina 

mediciner, förutom i någon av de speciella omständigheter som beskrivs nedan angående 

hudutslag eller leverproblem.

Vilken viktig information och andra biverkningar bör jag veta om lamivudin/

zidovudintabletterna som är förpackade tillsammans med efavirenztabletter?

Lamivudin/zidovudin tablett kan orsaka 
Mjölkacidos och leverproblem
Vissa hiv-läkemedel, inklusive lamivudin/zidovudintabletter, kan orsaka ett sällsynt men 

allvarligt tillstånd som kallas laktacidos med leverförstoring (hepatomegali).

Kontakta din läkare omedelbart om du upplever följande symtom:

• illamående, kräkningar eller ovanliga eller oväntade magbesvär;

• svaghet och trötthet;

• andnöd;

• svaghet i armar och ben;

• gulfärgning av huden eller ögonen;

• eller smärta i övre delen av magen.
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Dessa kan vara tidiga symtom på laktacidos eller leverproblem. Kvinnor (inklusive 

gravida kvinnor), överviktiga personer och personer som har tagit HIV-läkemedel som 

lamivudin och zidovudin under lång tid har en högre chans att utveckla laktacidos och 

leverförstoring. Laktacidos är en medicinsk nödsituation och måste behandlas på 

sjukhus. I vissa fall kan detta tillstånd orsaka dödsfall

Försämring av hepatit B-virus (HBV) infektion

Patienter med HBV-infektion, som tar lamivudin/zidovudin tabletter och sedan slutar med dem, 

kan få "uppblossande" av sin hepatit. "Blossning" är när sjukdomen plötsligt återkommer på ett 

värre sätt än tidigare. Om du har HBV-infektion bör din läkare noggrant övervaka din 

leverfunktion i flera månader efter att du slutat med lamivudin/zidovudin tabletter. Du kan 

behöva ta läkemedel mot HBV.

Hematologisk toxicitet

Lamivudin/zidovudintabletter har associerats med hematologisk toxicitet inklusive 

neutropeni (lågt antal av en av de vita blodkropparna) och svår anemi, särskilt hos patienter 

med avancerad HIV-sjukdom. Långvarig användning av lamivudin/zidovudin tabletter har 

associerats med symptomatisk myopati (muskulära problem).

Använd med interferon- och ribavirinbaserade regimer

Försämring av leversjukdom (ibland resulterande i dödsfall) har inträffat hos patienter 

infekterade med både HIV och hepatit C-infektion som tar anti-HIV-läkemedel och som 

också behandlas för hepatit C-infektion med interferon med eller utan ribavirin. Om du 

tar Lamivudin/Zidovudin tabletter samt interferon med eller utan ribavirin och du 

upplever biverkningar, var noga med att informera din läkare.

Förändringar i kroppsfett

Förändringar i kroppsfett utvecklas hos vissa patienter som tar medicin mot hiv. Dessa 

förändringar kan innefatta en ökad mängd fett i övre delen av ryggen och nacken 

("buffelpuckel"), i brösten och runt bålen. Förlust av fett från ben, armar och ansikte kan också 

inträffa. Orsaken och de långsiktiga hälsoeffekterna av dessa fettförändringar är inte kända.
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Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar, sluta ta denna kombination

av lamivudin och zidovudin och sök akut läkarvård eller meddela din läkare 

omedelbart:

en allergisk reaktion (svårigheter att andas; halsstängning; svullnad av läppar, tunga eller 

ansikte; eller nässelfeber);

muskelsmärta eller svaghet; eller

perifer neuropati (nervskada), som kan orsaka domningar, stickningar eller 

smärta.

Andra, mindre allvarliga biverkningar kan vara mer benägna att uppstå.

o
o
o
o
o
o
o

lätt illamående, kräkningar, diarré eller minskad aptit; 

huvudvärk;

yrsel;

depression/ångest

muskelvärk

feber

sömnlöshet

Andra biverkningar än de som anges här kan också förekomma. Tala med din läkare om alla 

biverkningar som verkar ovanliga eller som är särskilt besvärande.

Efavirenz kan orsaka

De mest signifikanta biverkningarna som observerats hos patienter som behandlas med efavirenz är 

symtom på nervsystemet, allvarliga psykiatriska symtom och hudutslag.

Symtom på nervsystemet: Yrsel, sömnlöshet, nedsatt koncentrationsförmåga, somnolens, 

onormalt drömmande, eufori, förvirring, agitation, minnesförlust, hallucinationer, stupor, 

onormalt tänkande och depersonalisering.

Allvarliga psykiatriska problem:Ett litet antal patienter upplever svår depression, 

konstiga tankar eller ilsket beteende när de tar efavirenz. Vissa patienter har 

självmordstankar och några har faktiskt begått självmord. Dessa problem tenderar att 

uppstå oftare hos patienter som har haft psykisk ohälsa. Kontakta din läkare 

omedelbart om du tror att du har dessa psykiatriska symtom, så att din läkare kan 

avgöra om du ska fortsätta att ta efavirenz.
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Förändringar i kroppsfett

Förändringar i kroppsfett utvecklas hos vissa patienter som tar medicin mot hiv. Dessa 

förändringar kan innefatta en ökad mängd fett i övre delen av ryggen och nacken 

("buffelpuckel"), i brösten och runt bålen. Förlust av fett från ben, armar och ansikte kan också 

inträffa. Orsaken och de långsiktiga hälsoeffekterna av dessa fettförändringar är inte kända.

Vanliga biverkningar:Många patienter har yrsel, sömnsvårigheter, dåsighet, 

koncentrationssvårigheter och/eller ovanliga drömmar under behandling med efavirenz. 

Dessa biverkningar kan minska om du tar efavirenz vid läggdags på fastande mage. De 

tenderar också att försvinna efter att du har tagit medicinen i några veckor. Om du har 

dessa vanliga biverkningar, som yrsel, betyder det inte att du också kommer att ha allvarliga 

psykiatriska problem, såsom svår depression, konstiga tankar eller argt beteende. 

Informera din läkare omedelbart om någon av dessa biverkningar fortsätter eller om de stör 

dig. Det är möjligt att dessa symtom kan vara mer allvarliga

om efavirenz används tillsammans med alkohol eller humörförändrande (gata) droger.

Om du är yr, har svårt att koncentrera dig eller är dåsig, undvik aktiviteter som kan vara 

farliga, som att köra bil eller använda maskiner.

Hudutslag är vanligt. Utslagen försvinner vanligtvis utan någon förändring i behandlingen. Hos 

ett litet antal patienter kan utslag vara allvarliga. Om du får utslag, kontakta din läkare 

omedelbart. Utslag kan vara ett allvarligt problem hos vissa barn. Tala omedelbart om för ditt 

barns läkare om du märker utslag eller andra biverkningar medan ditt barn behandlas med 

efavirenz.

Andra vanliga biverkningar inkluderar trötthet, magbesvär, kräkningar och diarré. Tala 

om för din läkare eller vårdgivare om du märker några biverkningar när du tar 

efavirenz.

Kontakta din läkare innan du slutar använda efavirenz på grund av biverkningar eller av någon annan 

anledning.

Dessa är inte de enda möjliga biverkningarna vid användning av efavirenz. Fråga din läkare eller 

apotekspersonal om en mer komplett lista över biverkningar av efavirenz och alla läkemedel du 

kommer att ta.
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Vad är Lamivudin/Zidovudin tabletter som samförpackas med Efavirenz tabletter?

Lamivudin/Zidovudin Tabletter är en kombination av två läkemedel, lamivudin och 

zidovudin. Både Lamivudin och zidovudin är en typ av anti-HIV-läkemedel som kallas 

"nukleosid omvänd transkriptashämmare (NRTI). Efavirenz tabletter är en typ av anti-HIV-

läkemedel som kallas en "icke-nukleosid omvänd transkriptashämmare (NNRTI). Dessa är 

receptbelagda läkemedel som används för att behandla humant immunbristvirus typ 1 

(HIV-1), viruset som orsakar AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). NNRTI används 

inte vid behandling av humant immunbristvirus typ 2 (HIV-2) infektion.

Hur fungerar Lamivudin/Zidovudin tabletter i samförpackning med Efavirenz 

tabletter?

När den används tillsammans kan kombinationen av Lamivudin/Zidovudin tabletter 

tillsammans med Efavirenz tabletter hjälpa till att sänka mängden hiv i ditt blod (kallad 

"viral belastning") och öka ditt antal CD4 (T) celler. HIV-infektion förstör CD4 (T)-celler, 

som är viktiga för immunsystemet. Immunförsvaret hjälper till att bekämpa infektioner. 

Att minska mängden hiv och öka antalet CD4 (T)-celler kan förbättra ditt immunförsvar 

och kan minska risken för dödsfall eller infektioner som kan inträffa när ditt 

immunförsvar är svagt.

Botar Lamivudin/Zidovudin-tabletter tillsammans med Efavirenz-tabletter HIV 

eller AIDS?

Lamivudin/Zidovudin tabletter tillsammans med Efavirenz tabletter botar inte HIV-

infektion eller AIDS.Vi vet inte om Lamivudin/Zidovudin tabletter tillsammans med Efavirenz 

tabletter hjälper dig att leva längre eller har färre av de medicinska problem som människor får 

med HIV eller AIDS, såsom andra infektioner. Fortsätt att träffa din läkare regelbundet och 

rapportera eventuella medicinska problem som uppstår.

Minskar Lamivudin/Zidovudin-tabletter tillsammans med Efavirenz-tabletter 

risken att överföra HIV till andra?

Lamivudin/Zidovudin tabletter tillsammans med Efavirenz tabletter minskar inte 

risken att överföra HIV till andra människor genom sexuell kontakt, dela nålar,
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eller att bli utsatt för ditt blod.För din hälsa och andras hälsa är det viktigt att alltid utöva 

säker sex genom att använda latex- eller polyuretankondom eller annan barriärmetod för 

att minska risken för sexuell kontakt med sperma, vaginalt sekret eller blod. Återanvänd 

eller dela aldrig smutsiga nålar.

Fråga din läkare om du har några frågor om hur du kan förhindra att hiv överförs till andra människor.

Vem bör inte ta Lamivudin/Zidovudin Tabletter i kombination med Efavirenz 

Tabletter?

Tillsammans med din läkare måste du ta ställning till om det är rätt för dig att ta Lamivudine/

Zidovudin Tabletter tillsammans med Efavirenz Tabletter.

Ta inte Lamivudine/Zidovudine Tabletter tillsammans med Efavirenz Tabletter om du:

• är allergisk mot något av ingredienserna, inklusive de aktiva ingredienserna lamivudin, 

ziodovudin och efavirenz, och de inaktiva ingredienserna (se Inaktiva Ingredienseri 

slutet av denna bipacksedel). Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tror att 

du har haft en allergisk reaktion mot något av dessa ingredienser.

• ta vissa mediciner (seKan jag ta andra mediciner?för en lista över 

läkemedel.) eftersom du kan få allvarliga biverkningar.

• är mindre än 12 år eller väger mindre än 88 pund (40 kg).

Starta inte heller om dessa mediciner efter att du återhämtat dig från biverkningar av 

dessa mediciner såsom allvarliga psykiatriska problem, laktacidos eller leverproblem, 

eller hudreaktioner som inträffade när du tog dessa mediciner utan råd från din läkare.
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Vad ska jag berätta för min läkare innan jag tar dessa mediciner?

Innan du tar lamivudin/zidovudintabletterna i samförpackning med efavirenz, berätta för din 

läkare om du:

o
o
o
o
o

har njursjukdom eller genomgår dialys;

har leversjukdom eller har haft hepatit (inflammation i levern); någonsin 

har haft psykisk sjukdom eller använder droger eller alkohol; har 

hudåkommor, såsom utslag;

någonsin har haft anfall eller tar medicin mot anfall (till exempel fenytoin, 

karbamazepin eller fenobarbital). Din läkare kanske vill kontrollera 

läkemedelsnivåerna i ditt blod då och då;

är gravida, planerar att bli gravida eller ammar.o

Hur ska jag ta Lamivudine/Zidovudin Tabletter tillsammans med Efavirenz 

Tabletter? Hur ska jag förvara dem?

• Du ska ta Lamivudine/Zidovudine Tabletter tillsammans med Efavirenz 

Tabletter på fastande mage, helst vid sänggåendet.

• Om du tar Efavirenz tabletter med mat ökar mängden läkemedel i kroppen, 

vilket kan öka frekvensen av biverkningar.

• Att ta Efavirenz tabletter vid sänggåendet gör vissa biverkningar mindre 

besvärande.

Vuxna och tonåringar
Den rekommenderade orala dosen för vuxna och ungdomar äldre än 12 år som väger 

mer än eller lika med 40 kg (88 pund) är:

• En tablett Lamivudine/Zidovudine (150 mg/300 mg) tas två gånger 

dagligen. Lamivudine/Zidovudine Tabletter ska tas var 12:e timme på 

fastande mage OCH

• en Efavirenz (600 mg) tablett tas en gång dagligen på fastande mage, vid 

sänggåendet.
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Pediatrik
Lamivudin/Zidovudin tabletter i samförpackning med Efavirenz tabletter 

rekommenderas inte för pediatriska patienter under 12 år eller de som väger mindre än 

40 kg (88 pund).

Förvara Lamivudin/Zidovudin-tabletter i samförpackning med Efavirenz-tabletter i 

rumstemperatur, mellan 20° och 25°C (68° till 77°F). Kasta mediciner som inte längre 

behövs eller är inaktuella. Håll alla mediciner borta från barn och husdjur. Förvara INTE 

dessa mediciner på en fuktig plats, såsom ett medicinskåp i badrummet eller nära 

diskbänken.

Vad händer om jag missar en dos?

Missa inte några doser av Lamivudin/Zidovudin tabletter tillsammans med Efavirenz 

tabletter. Om du glömmer att ta dessa mediciner, ta dem så snart som möjligt. Om det 

nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga 

doseringsschema. Fördubbla inte nästa dos.

Vad ska jag göra om någon har tagit en överdos av Lamivudin/Zidovudin tabletter 

tillsammans med Efavirenz tabletter?

Om du misstänker att du eller någon annan har tagit en överdos av Lamivudine/

Zidovudin Tabletter tillsammans med Efavirenz Tabletter, skaffa medicinsk hjälp 

omedelbart. Kontakta en läkare eller en giftcentral.

Kan jag ta andra läkemedel tillsammans med Lamivudine/Zidovudine Tabletter tillsammans med 

Efavirenz Tabletter?

Andra mediciner kan interagera med dessa mediciner vilket resulterar i minskad effektivitet 

och/eller biverkningar. Tala med din läkare och apotekspersonal innan du tar andra 

receptbelagda eller receptfria läkemedel, inklusive vitaminer, mineraler och växtbaserade 

produkter inklusive johannesört (hypericum perforatum), under behandlingen. Ibland 

uppstår allvarliga biverkningar om du tar Lamivudin/Zidovudin tabletter tillsammans med 

Efavirenz tabletter tillsammans med vissa läkemedel.
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Ta inte Epivir®(Lamivudin, 3TC), Retrovir®(Zidovudin, AZT, ZDV, azidotymidin), 

Combivir®(lamivudin och zidovudin), Epzicom®(abakavirsulfat och lamivudin), Trizivir

®(abakavirsulfat, lamivudin och zidovudin) eller Sustiva®

(efavirenz) samtidigt som du tar Lamivudin/Zidovudin tabletter tillsammans med Efavirenz 

tabletter. Vissa av dessa läkemedel finns redan i Lamivudine/Zidovudine Tabletten i 

samförpackning med Efavirenz-tabletter.

Följande mediciner bör undvikas när du tar kombinationen Lamivudin/Zidovudin 

Tabletter:

Trimetoprim (TMP) 160 mg/sulfametoxazol (SMX) 800 mg kan öka nivåerna av 

lamivudin i blodet

Zalcitabin- kan störa effekten av lamivudin.

Samtidig administrering av ganciklovir, interferon-alfa och andra 

benmärgsdämpande eller anticancermedel kan öka den hematologiska 

toxiciteten av zidovudin.

Användning av Lamivudin/Zidovudin Tabletter tillsammans med stavudin bör 

undvikas, eftersom stavudin kan störa effekten av zidovudin. På samma sätt bör 

doxorubicin eller ribavirin undvikas eftersom dessa mediciner också kan störa 

effekten av zidovudin.

Använd med interferon- och ribavirinbaserade regimer.Försämring av leversjukdom 

(ibland resulterande i dödsfall) har inträffat hos patienter infekterade med både HIV-1-

infektion och hepatit C-infektion som tar anti-HIV-läkemedel och som också behandlas 

för hepatit C med interferon med eller utan ribavirin. Om du tar Lamivudin/Zidovudin 

tabletter samt interferon med eller utan ribavirin och du upplever biverkningar, var 

noga med att tala om för din läkare

Efavirenz tabletter:

Följande läkemedel kan orsaka allvarliga och livshotande biverkningar när de tas med 

efavirenz. Du bordeinteta något av dessa läkemedel medan du tar efavirenz:

• Hismanal®(astemizol)
• Vascor®(bepridil)
• Propulsid®(cisaprid)
• Bevandrad®(midazolam)

• Orap®(pimozid)
• Halcion®(triazolam)
• Ergotmediciner (till exempel Wigraine®och Cafergot®)
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Följande medicin börintetas tillsammans med efavirenz eftersom det kan förlora sin 

effekt eller kan öka risken för biverkningar av efavirenz:

• Vfend®(vorikonazol). Vissa doser av vorikonazol kan tas samtidigt med en lägre dos av 

efavirenz, men du måste först rådfråga din läkare.

• Johannesört (Hypericum perforatum)

Följande läkemedel kan behöva ersättas med ett annat läkemedel när de tas med 

efavirenz:

• Fortovase®, Invirase®(saquinavir)
• Biaxin®(klaritromycin)
• Carbatrol®, Tegretol®(karbamazepin)

• Sporanox®(itrakonazol)

Följande läkemedel kan kräva en ändring av dosen av antingen Efavirenz eller det andra 
läkemedlet:

• Kalciumkanalblockerare som Cardizem®eller Tiazac®(diltiazem), Covera HS®eller 
Isoptin SR®(verapamil) och andra.

• De kolesterolsänkande läkemedlen Lipitor®(atorvastatin), PRAVACHOL®

(pravastatin) och Zocor®(simvastatin).
• Crixivan®(indinavir)
• Kaletra®(lopinavir/ritonavir)
• Metadon
• Mycobutin®(rifabutin)
• REYATAZ®(atazanavirsulfat). Om du tar Efavirenz och REYATAZ ska du också ta Norvir

®(ritonavir).
• Rifadin®(rifampin) eller de rifampininnehållande läkemedlen Rifamate®och Rifater®.
• Zoloft®(sertralin)

Detta är inte alla läkemedel som kan orsaka problem om du tar efavirenz. Var noga med att 

berätta för din läkare eller apotekspersonal om andra läkemedel, vitaminer, kosttillskott eller 

växtbaserade preparat du tar.
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Hur är det med graviditet och amning (amning)?

Kvinnor som tar Lamivudin/Zidovudin tabletter tillsammans med Efavirenz tabletter 

bör inte bli gravida. Allvarliga fosterskador har setts hos avkommor till djur och 

kvinnor som behandlats med efavirenz under graviditeten. Det är inte känt om 

efavirenz orsakade dessa defekter.Tala genast om för din läkare om du är gravid.

Tala också med din läkare om du vill bli gravid.

Kvinnor bör inte bara förlita sig på hormonbaserad preventivmedel, såsom piller, injektioner, 

plåster eller implantat, eftersom Efavirenz-tabletter kan göra dessa preventivmedel 

ineffektiva. Kvinnor måste använda en pålitlig form av barriärkontraktion, såsom kondom 

eller diafragma, även om de också använder andra preventivmedel.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rekommenderar mödrar med HIV

inteamma eftersom de kan överföra hiv via sin mjölk till barnet. Amma därför inte 

ett barn medan du tar Lamivudin/Zidovudin tabletter tillsammans med Efavirenz 

tabletter. Efavirenz kan också passera genom bröstmjölken och orsaka allvarlig 

skada på barnet. Tala med din läkare om du ammar. Du kan behöva sluta amma 

eller använda ett annat läkemedel.

Allmän information

Använd inte dessa mediciner för ett tillstånd som det inte ordinerats för. Ge inte dessa 

mediciner till andra människor, även om de har samma tillstånd som du har. Det kan 

skada dem.

Denna patientpaketinformation sammanfattar den viktigaste informationen om Lamivudin/

Zidovudin-tabletter förpackade tillsammans med Efavirenz-tabletter. Om du har frågor eller 

funderingar, eller vill ha mer information om Lamivudin/Zidovudin tabletter i 

samförpackning med Efavirenz, har din läkare eller apotekspersonal den fullständiga 

förskrivningsinformationen som denna bipacksedel baserades på. Du kanske vill läsa den 

och diskutera den med din läkare eller annan vårdpersonal. Kom ihåg att ingen skriftlig 

sammanfattning kan ersätta noggrann diskussion med din läkare.
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Vilka är ingredienserna i Lamivudine/Zidovudine Tabletter som är förpackade tillsammans med 

Efavirenz Tabletter?

Aktiva ingredienser:lamivudin, zidovudin och efavirenz.

Inaktiva Ingredienser:

Lamivudin/zidovudin tabletter:De inaktiva ingredienserna i lamivudin/

zidovudintabletten inkluderar mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, 

povidon, kolloidal kiseldioxid, talk, magnesiumstearat, färg Opadry white(Y-1-7000), 

renat vatten och isopropylalkohol. Opadry vit innehåller Hydroxy Propyl methylcellulosa 

2910/ Hypromellose 5cP, Titandioxid, Polyethylene glycol 400 (Macrogol).

Efavirenz tabletter:De inaktiva ingredienserna i efavirenz-tabletten inkluderar 

kroskarmellosnatrium, hydroxipropylcellulosa, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, 

mikrokristallin cellulosa och natriumlaurylsulfat. Filmbeläggningen innehåller Opadry®

Brun. Opadry®Brun innehåller HPMC 2910/Hypromellos, titandioxid, makrogol/PEG 400, 

järnoxid gul, järnoxid röd och järnoxid svart.

För ytterligare information kontakta 

Strides Arcolab Ltd

Bilekahalli, Opp. IIMB

Bannerghatta Road,

Bangalore-560076, Indien

Biaxin är ett varumärke som tillhör Abbott Laboratories. Diflucan är ett varumärke som tillhör Pfizer, Inc. 

Mycobutin är ett varumärke som tillhör Pharmacia & Upjohn Company. REYATAZ®är ett registrerat 

varumärke som tillhör Bristol-Myers Squibb Company.

Andra märken som anges är varumärken som tillhör sina respektive ägare.
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