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Indinavir
uttalas som (in din' a veer)

hur är denna medicin utskriven?

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

hur ska detta läkemedel användas?

Indinavir kommer som en kapsel att ta genom munnen. Det tas vanligtvis var 8:e timme (tre gånger om 
dagen). Ta indinavir vid ungefär samma tider varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be 
din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta indinavir exakt enligt anvisningarna. Ta 
inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Ta indinavir på fastande mage, 1 timme före måltid eller 2 timmar efter måltid, med vatten, skummad eller fettfri mjölk, 

juice, kaffe eller te. Men om indinavir gör magbesvär kan det tas med en lätt måltid, såsom torrt rostat bröd eller 

cornflakes med lättmjölk eller fettfri mjölk. Tala med din läkare eller apotekspersonal om vilka livsmedel som kan tas 

tillsammans med indinavir.

Krossa eller tugga inte kapseln, men den kan öppnas och blandas med fruktpuré (som banan).

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

Din läkare kan behöva avbryta behandlingen om du upplever vissa biverkningar. Se till att berätta för 
din läkare hur du mår under din behandling med indinavir.

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

användningsområdena för detta läkemedel

Indinavir används också ibland i kombination med andra läkemedel för att behandla vårdpersonal och andra individer 

som exponerats för HIV-infektion efter oavsiktlig kontakt med HIV-kontaminerat blod, vävnader eller andra 

kroppsvätskor. Tala med din läkare om de möjliga riskerna med att använda detta läkemedel för ditt tillstånd.
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bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar indinavir,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot indinavir, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i indinavirkapslar. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

tala om för din läkare om du tar någon av följande mediciner: alfuzosin (Uroxatral); alprazolam (Xanax); 
amiodaron (Nexteron, Pacerone); cisaprid (Propulsid) (ej tillgängligt i USA); mediciner av ergottyp såsom 
dihydroergotamin (DHE 45, Migranal), ergonovin (Ergotrat), ergotamin (Ergomar, i Cafergot, i Migergot) och 
metylergonovin (Methergine); lovastatin (Altoprev, Mevacor); lurasidon (Latuda); midazolam (Värdig) genom 
munnen; pimozid (Orap); sildenafil (endast märket Revatio som används för lungsjukdomar); simvastatin 
(Zocor, i Vytorin); eller triazolam (Halcion). Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta 
indinavir.

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: 
bosentan (Tracleer); kalciumkanalblockerare såsom amlodipin (Norvasc, i Amturnide, i Tekamlo), 
felodipin, nikardipin och nifedipin (Adalat, Afeditab, Procardia); karbamazepin (Carbatrol, Epitol, 
Equetro, Tegretol, andra); kolesterolsänkande mediciner (statiner) såsom atorvastatin (Lipitor, i 
Caduet) och rosuvastatin (Crestor); klaritromycin (Biaxin, i PrevPac); kolchicin (Colcrys, Mitigare, i Col-
Probenecid); dexametason; flukonazol (Diflucan); flutikason (Flonase, Flovent, i Advair, i Dymista); 
itrakonazol (Onmel, Sporanox); ketokonazol (Extina, Nizoral, Xolegel); andra mediciner för HIV 
inklusive atazanavir (Reyataz, i Evotaz), delavirdin (Rescriptor), efavirenz (Sustiva, i Atripla), nelfinavir 
(Viracept), nevirapin (Viramune), ritonavir (Norvir, i Kaletra, i Viekira Pak) och saquinavir (Invirase); 
mediciner för oregelbundna hjärtslag såsom lidokain (Glydo, Xylocaine) och kinidin (i Nuedexta); 
mediciner som hämmar immunsystemet såsom ciklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus 
(Rapamune) och takrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); midazolam (Värd) genom injektion; 
vissa fosfodiesterashämmare (PDE-5-hämmare) som används för erektil dysfunktion såsom sildenafil 
(Viagra), tadalafil (Adcirca, Cialis) och vardenafil (Levitra, i Staxyn); fenobarbital; fenytoin (Dilantin, 
Phenytek); quetiapin (Seroquel); rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, i Rifamate, i 
Rifater); salmeterol (Serevent, i Advair); trazodon; och venlafaxin (Effexor). Din läkare kan behöva 
ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Många andra 
mediciner kan också interagera med indinavir, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du 
tar, även de som inte finns på den här listan.

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

om du tar didanosin (Videx), ta det minst en timme före eller efter indinavir.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft hemofili (blödningsrubbning där blodet inte 
koagulerar ordentligt), diabetes eller njur- eller leversjukdom.

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

du bör veta att ditt kroppsfett kan öka eller flytta till olika delar av din kropp som dina bröst, övre delen av 
ryggen, nacken, bröstet och magområdet. Förlust av fett från ben, armar och ansikte kan också inträffa.

du bör veta att du kan uppleva hyperglykemi (ökningar i ditt blodsocker) medan du tar denna 
medicin, även om du inte redan har diabetes. Tala om för din läkare omedelbart om du har något av 
följande symtom när du tar indinavir: extrem törst, täta urinträngningar, extrem hunger, dimsyn eller 
svaghet. Det är mycket viktigt att du ringer din läkare så snart du har något av dessa symtom, 
eftersom högt blodsocker som inte behandlas kan orsaka
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allvarligt tillstånd som kallas ketoacidos. Ketoacidos kan bli livshotande om den inte behandlas i ett 
tidigt skede. Symtom på ketoacidos inkluderar muntorrhet, illamående och kräkningar, andnöd, 
andedräkt som luktar fruktigt och minskat medvetande.

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 någon gång under din behandling 
med indinavir, var noga med att berätta för din läkare.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Drick minst 48 ounces (1,5 liter), vilket är ungefär sex 8-ounce (240-milliliter) glas vatten eller andra 
vätskor var 24:e timme.

Tala med din läkare om att äta grapefrukt och dricka grapefruktjuice medan du tar denna medicin.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du missar en dos med mindre än 2 timmar, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om du missar en 

dos med mer än 2 timmar, hoppa över den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel 

dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Indinavir kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om detta symtom är allvarligt eller inte 
försvinner:

förändring i smaksinne

Indinavir kan orsaka biverkningar. Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever 
något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk 
behandling:

utslag

nässelfeber

klåda

hud som skalar eller får blåsor

ryggont

smärta i sidan av kroppen

ont i mitten till nedre magen

blod i urinen

muskelsmärta eller svaghet

illamående

överdriven trötthet

ovanlig blödning eller blåmärken
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aptitlöshet

smärta i den övre högra delen av magen

influensaliknande symtom

mörkgul eller brun urin

gulfärgning av huden eller ögonen

andnöd

snabba hjärtslag

förvirring

yrsel

huvudvärk

blekhet

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

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

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

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Ett torkmedel 
(torkmedel) medföljer dina kapslar; ha detta i din medicinflaska hela tiden. 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,
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haft ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

smärta i sidan av kroppen

blod i urinen

illamående

kräkningar

diarre

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att 
kontrollera ditt svar på indinavir.

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

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

rand namn

Crixivan®

deras namn

IDV

Senast reviderad - 2018-05-18

Lär dig hur du citerar den här sidan

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul

AHFS®Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists
®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering

för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696028.html 5/6

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/


14/4/22, 13:31 Indinavir: MedlinePlus läkemedelsinformation

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696028.html 6/6


