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Emtricitabin och Tenofovir
uttalas som (em tri sit' uh bean) (te noe' fo veer)

VIKTIG VARNING:

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

Om du tar emtricitabin och tenofovir för att förhindra att du får hiv, kommer din läkare att testa dig för att 
se om du har hiv innan du påbörjar behandlingen. Tala om för din läkare om du har haft något av följande 
symtom under den senaste månaden eller om du har något av följande symtom när du tar emtricitabin 
och tenofovir för att förhindra att du får HIV: feber, trötthet, led- eller muskelvärk, hudutslag, natt 
svettningar, kräkningar, diarré, huvudvärk, halsont, svullen nacke eller ljumskar. Tala om för din läkare 
om du tror att du kan ha blivit utsatt för hiv. Emtricitabin och tenofovir förebygger inte alltid hiv. Din 
läkare kommer att beställa hiv-tester minst var tredje månad medan du tar emtricitabin och tenofovir för 
att se om du har blivit smittad med hiv. Emtricitabin och tenofovir ska endast användas i kombination 
med andra läkemedel för att behandla HIV. Om emtricitabin och tenofovir används enbart för att 
behandla HIV, kan ditt tillstånd bli svårare att behandla.

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

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad 
(läkemedelsguide) när du påbörjar behandling med emtricitabin och tenofovir och varje gång du fyller 
på ditt recept. Läs informationen noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några 
frågor. Du kan också besöka Food and Drug Administration (FDA) webbplats
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) eller tillverkarens webbplats för att få medicinguiden.

Tala med din läkare om riskerna med att ta emtricitabin och tenofovir.
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hur är denna medicin utskriven?

Kombinationen av emtricitabin och tenofovir (Descovy, Truvada) används tillsammans med andra 
mediciner för att behandla HIV hos vuxna och barn som väger minst 37 pund (17 kg). Emtricitabin 
och tenofovir (Truvada) används också tillsammans med säkrare sex (t.ex. kondomanvändning) för 
att minska risken för HIV-infektion) hos vuxna och tonåringar med hög risk som väger minst 77 pund 
(35 kg). Emtricitabin och tenofovir är i en klass av läkemedel som kallas nukleosid- och nukleotid-
omvända transkriptashämmare (NRTI). De verkar genom att bromsa spridningen av HIV i kroppen. 
Även om emtricitabin och tenofovir inte kommer att bota HIV, kan dessa mediciner minska din chans 
att utveckla förvärvat immunbristsyndrom (AIDS) och HIV-relaterade sjukdomar som allvarliga 
infektioner eller cancer.

hur ska detta läkemedel användas?

Kombinationen av emtricitabin och tenofovir kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis, 
med eller utan mat, en gång om dagen. Ta emtricitabin och tenofovir vid ungefär samma tidpunkt varje dag. 
Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del 
du inte förstår. Ta emtricitabin och tenofovir exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller 
ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Om du tar emtricitabin och tenofovir (Truvada), kan din läkare ordinera eller rekommendera ett 
kalcium- och D-vitamintillskott att ta under din behandling. Du bör ta dessa kosttillskott enligt 
anvisningar från din läkare.

Om ditt barn tar emtricitabin och tenofovir (Truvada), svälj tabletten hel. Tala om för din läkare om 
ditt barn inte kan svälja tabletterna.

Fortsätt att ta emtricitabin och tenofovir även om du mår bra. Sluta inte ta emtricitabin och 
tenofovir utan att tala med din läkare.

användningsområdena för detta läkemedel

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

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar emtricitabin och tenofovir,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot emtricitabin och tenofovir, andra läkemedel 
eller något av innehållsämnena i emtricitabin och tenofovir tabletter. Fråga din apotekspersonal eller se 
läkemedelsguiden för en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer och kosttillskott du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
antivirala läkemedel som acyklovir (Sitavig, Zovirax), adefovir (Hepsera), cidofovir, ganciklovir 
(Cytoven), valacyklovir (Valtrex) och valganciklovir (Valcyte); aspirin och andra icke-steroida 
antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen (Advil, Motrin) och naproxen (Aleve,

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612036.html 2/6



14/4/22, 15:22 Emtricitabin och Tenofovir: MedlinePlus Drug Information

Naprosyn); gentamicin; andra mediciner mot HIV eller AIDS inklusive atazanavir (Reyataz, i Evotaz), 
darunavir (Prezista, i Prezcobix), didanosin (Videx), emtricitabin (Emtriva, i Atripla, i Complera, i 
Genvoya, i Odefsey, i Stribild, i Truvada, andra), lamivudin (Epivir, i Combivir, i Epzicom, i Trizivir, 
andra), lopinavir och ritonavir (Kaletra), tenofovir (Viread, i Atripla, i Stribild, i Truvada, andra); och 
andra HIV-läkemedel som innehåller emtricitabin och tenofovir (Atripla, Complera, Emtriva, Genvoya, 
Odefsey, Stribild, Vemlidy, Viread). Om du tar emtricitabin och tenofovir (Descovy) berätta också för din 
läkare om du tar karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol, andra), oxkarbazepin (Oxtellar XR, 
Trileptal), fenobarbital, fenytoin (Dilantin, Pheninytek), rifabutin (Mycobutin) , rifampin (Rifadin, 
Rimactane, i Rifamate, i Rifater), rifapentin (Priftin), ritonavir (Norvir) och tipranavir (Aptivus). Din läkare 
kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

berätta för din läkare vilka växtbaserade produkter du tar, särskilt johannesört. Du ska inte ta 
johannesört medan du tar emtricitabin och tenofovir (Descovy).

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft de tillstånd som nämns i avsnittet VIKTIG 
VARNING, benproblem inklusive osteoporos (ett tillstånd där benen blir tunna och svaga och lätt går 
sönder) eller benfrakturer, någon typ av infektion som inte försvinner bort eller som kommer och går 
såsom tuberkulos (TB; en typ av lunginfektion) eller cytomegalovirus (CMV; en virusinfektion som kan 
orsaka symtom hos personer med svagt immunförsvar), eller lever- eller njursjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du tar emtricitabin och tenofovir, kontakta din läkare. Du ska inte amma om du är 
infekterad med HIV eller om du tar emtricitabin och tenofovir.

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

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det den dagen. Ta inte mer än en dos på en dag. Ta 
inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

depression

ångest

svårt att somna eller att sova

ovanliga drömmar

smärta, sveda eller stickningar i händer eller fötter
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halsbränna

viktminskning

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

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, ögon, händer, fötter, vrister eller underben

heshet

svårigheter att svälja eller andas

minskad urinering

svår, smärtsam eller frekvent urinering

skelettsmärta

smärta i övre högra delen av magen

aptitlöshet

influensaliknande symtom

ovanlig blödning eller blåmärken

svaghet

mörkgul eller brun urin

ljusa tarmrörelser

gulfärgning av huden eller ögonen

kyla, särskilt i armar eller ben

träningsvärk

snabba eller oregelbundna hjärtslag

yrsel

yrsel

ont i magen med illamående och kräkningar

illamående

kräkningar

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

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 
1088).
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hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

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

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

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

n nödfall/överdos

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

hat annan information bör jag veta?

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

Ha tillgång till emtricitabin och tenofovir. Vänta inte tills du får slut på medicin för att fylla på ditt 
recept.

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

randnamn på kombinationsprodukter

Descovy®(innehåller Emtricitabine, 
Tenofovir)

Truvada®(innehåller Emtricitabine, 
Tenofovir)
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