
DUOVIR N*

(Lamivudin/Zidovudine/Nevirapin 150/300/200 mg)
filmdragerade tabletter, (Cipla Ltd.), HA365

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare, vårdgivare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, även om 

deras symtom är desamma som dina.

I denna broschyr: 

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Vad DUOVIR N är och vad det används för
Innan du tar DUOVIR N
Hur du tar DUOVIR N
Möjliga biverkningar
Hur du förvarar DUOVIR N
Vidare information

1. VAD DUOVIR N ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

DUOVIR N innehåller lamivudin, zidovudin och nevirapin. Dessa läkemedel är antivirala läkemedel, 
även kända som antiretrovirala medel, som tillhör följande två grupper: nukleosidanaloger (NRTI, 
lamivudin och zidovudin) och icke-nukleosid omvänt transkriptashämmare (NNRTI, nevirapin). Dessa 
används för att behandla infektion med humant immunbristvirus (HIV).

DUOVIR N används som antiretroviral kombinationsterapi för behandling av HIV-
infektion. De tre läkemedlen som ingår i DUOVIR N kan användas separat med andra läkemedel 
för kombinationsbehandling av HIV-infektion eller kan användas tillsammans. Dosen av varje 
aktiv ingrediens i DUOVIR N är densamma som den som rekommenderas för läkemedlen när 
de används separat. Behandling med DUOVIR N kommer endast att inledas av din läkare eller 
vårdgivare när du har visat sig vara stabil på de tre enskilda substanserna. DUOVIR N minskar 
mängden hiv i din kropp och håller den på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4-celler. CD4-
celler är en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll för att upprätthålla ett sunt 
immunsystem för att hjälpa till att bekämpa infektioner. Svaret på behandling med DUOVIR N 
varierar mellan patienter.

DUOVIR N kan förbättra ditt tillstånd, men det är inte ett botemedel mot din hiv-infektion. HIV-
infektion är en sjukdom som sprids genom kontakt med blod eller sexuell kontakt med en smittad individ. 
Behandling med DUOVIR N har inte visats eliminera risken för att överföra HIV-infektion till andra genom 
sexuell kontakt eller genom blodöverföring. Därför måste du fortsätta att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder 
för att undvika att ge viruset till andra.

2. INNAN DU TAR DUOVIR N

Ta inte DUOVIR N:
- om du är överkänslig (allergisk) mot lamivudin, zidovudin, nevirapin eller något av övriga 

innehållsämnen i DUOVIR N (se avsnitt 6, Innehåller DUOVIR N),
- om du har mycket lågt antal röda blodkroppar (svår anemi) eller mycket lågt antal vita blodkroppar 
(neutropeni).
- om du har permanent leversjukdom eller markanta förändringar i leverfunktionen,

* Handelsnamn är inte prekvalificerade av WHO. Detta ligger under det lokala DRA-ansvaret. Genomgående i denna WHOPAR ges 
det proprietära namnet endast som ett exempel.
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- om du tidigare upplevt leverinflammation, allvarliga hudutslag eller leverskada under 
behandling med produkter som innehåller nevirapin.

- Patienter som tar DUOVIR N får inte ta produkter som innehåller rifampicin eller johannesört 
(Hypericum perforatum) eftersom detta kan hindra DUOVIR N från att fungera korrekt.

Var särskilt försiktig med DUOVIR N:

Innan du använder DUOVIR N bör du ha berättat för din läkare eller vårdgivare:
-
-

om du någonsin har haft eller fortfarande har en leversjukdom (såsom 
hepatit), om du lider av eller någonsin har lidit av njursjukdom.

Det är viktigt att din läkare eller vårdgivare känner till alla dina symtom även när du tror att de inte 
är relaterade till HIV-infektion. Din läkare eller vårdgivare kan besluta att förskriva lamivudin, 
zidovudin och/eller nevirapin som separata läkemedel istället för DUOVIR N.

Leversjukdom
Under de första 10 till 12 veckorna av behandlingen med DUOVIR N kommer din läkare att noggrant övervaka dig med 
avseende på förekomsten av allvarliga och livshotande hudreaktioner och allvarliga leverskador.

Eftersom DUOVIR N kan orsaka förändringar i leverfunktionen kommer din läkare att övervaka din 
leverfunktion genom blodprov före och med jämna mellanrum under behandlingen med DUOVIR N. 
Patienter med kronisk hepatit B eller C och som behandlas med antiretrovirala medel löper ökad risk för 
allvarliga och potentiellt dödliga leverbiverkningar och kan kräva ytterligare blodprover för kontroll av 
leverfunktionen.

Du löper högre risk för allvarlig och potentiellt dödlig leverskada:
- om du redan har förhöjda leverfunktionstester,
- om du har en samtidig infektion med hepatit B eller C,
- om du är kvinna.
Om någon av dessa riskfaktorer gäller dig kommer din läkare att övervaka dig noggrannare.

- om du har högre CD4-cellantal i början av behandlingen med någon produkt som innehåller 
nevirapin.
Behandling med någon produkt som innehåller nevirapin ska inte påbörjas hos kvinnor med CD4-
cellantal större än 250 celler/mm3eller hos män med CD4-cellantal större än 400 celler/mm3såvida 
inte nyttan överväger risken.

Om du utvecklar kliniska symtom som tyder på en skada på levern, såsom aptitlöshet, illamående, 
gulsot (gulfärgning av huden och ögonvita), mörk urin, missfärgad avföring, smärta och ömhet i 
övre högra buken, bör du sluta ta DUOVIR N och måste omedelbart kontakta din läkare.

Om du har en kronisk hepatit B-infektion bör du inte avbryta behandlingen utan instruktioner 
från din läkare eller vårdgivare, eftersom du kan få en återkommande hepatit. Detta återfall kan 
vara allvarligare om du har allvarlig leversjukdom.

Blodsjukdomar
Eftersom lågt antal röda blodkroppar (anemi) såväl som lågt antal vita blodkroppar (neutropeni/leukopeni) kan 
uppstå på grund av behandling med DUOVIR N, kommer regelbundna blodprover att ordnas för att kontrollera om 
det finns ett problem.

Hudreaktioner
DUOVIR N kan orsaka hudreaktioner och allergiska reaktioner, som i värsta fall kan vara allvarliga och 
livshotande. Dödsfall har rapporterats. Sådana reaktioner kan uppträda i form av utslag åtföljda av andra 
biverkningar såsom feber, blåsor, munsår, ögoninflammation, ansiktssvullnad, allmän svullnad, muskel- 
eller ledvärk, en minskning av antalet vita blodkroppar (granulocytopeni), allmänna sjukdomskänslor. 
eller allvarliga problem med lever eller njurar. Om du får allvarliga utslag eller utslag i samband med 
andra biverkningar av en överkänslighetsreaktion, bör du sluta ta DUOVIR N omedelbart och måste 
omedelbart kontakta din läkare.
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Om du utvecklar allvarliga lever-, hud- eller allergiska reaktioner medan du tar DUOVIR N, ta aldrig DUOVIR N 
eller någon annan produkt som innehåller nevirapin igen utan att fråga din läkare eller vårdgivare.

Mjölksyra
Kvinnor, särskilt om de är mycket överviktiga, och patienter med leversjukdom kan löpa större risk att få 
en sällsynt men allvarlig biverkning som kallas laktacidos, en ansamling av mjölksyra i kroppen. Om 
laktacidos uppstår utvecklas den vanligtvis efter några månaders behandling. Djup snabb andning, 
dåsighet och ospecifika symtom som illamående, kräkningar och magsmärtor kan indikera utvecklingen av 
detta tillstånd (se avsnitt 3). Medan du behandlas med DUOVIR N kommer din läkare eller vårdgivare att 
övervaka dig för eventuella tecken på att du kan utveckla laktacidos.

Immunreaktiveringssyndrom
Hos vissa patienter med avancerad HIV-infektion (AIDS) och en historia av opportunistiska infektioner, kan 
tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner uppträda kort efter att anti-HIV-behandling 
påbörjats. Man tror att dessa symtom beror på en förbättring av kroppens immunsvar, vilket gör det möjligt för 
kroppen att bekämpa infektioner som kan ha förekommit utan uppenbara symtom. Om du märker några 
symtom på infektion, informera din läkare eller vårdgivare omedelbart.

Benproblem
Vissa patienter som tar antiretroviral kombinationsterapi kan utveckla en bensjukdom som kallas 
osteonekros (benvävnadsdöd). Din risk att utveckla denna sjukdom kan vara högre, t.ex. när ditt 
immunförsvar är allvarligt nedsatt eller när du dricker alkohol regelbundet.
Om du märker stelhet i leder, värk och smärta (särskilt i höft, knä och axel) och svårigheter att 
röra sig, informera din läkare eller vårdgivare.

Du kommer att behöva ta DUOVIR N varje dag. Detta läkemedel hjälper till att kontrollera ditt tillstånd, men det 
är inte ett botemedel mot HIV-infektion. Du kan fortsätta att utveckla andra infektioner och andra sjukdomar 
associerade med HIV-sjukdom (t.ex. opportunistiska infektioner). Dessa kommer att kräva specifik och ibland 
förebyggande behandling. Du bör hålla regelbunden kontakt med din läkare eller vårdgivare. Sluta inte ta din 
medicin utan att först prata med din läkare eller vårdgivare.

Tar andra mediciner
Tala om för din läkare, vårdgivare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit 
andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel. Dessa kan påverka DUOVIR N:s verkan, 
eller DUOVIR N kan påverka funktionen.
DUOVIR N får inte tas tillsammans med rifampicin.
DUOVIR N får inte tas tillsammans med växtbaserade preparat som innehåller johannesört.

DUOVIR N ska inte tas tillsammans med följande medel:
- stavudin, emtricitabin, efavirenz, flera proteashämmare (t.ex. tipranavir/rtv, atazanavir/rtv, 

fosamprenavir, indinavir), ribavirin (antivirala medel),
- ketokonazol, itrakonazol (svampmedel),
- probenecid (urinsyrasänkande medel).
DUOVIR N kan också interagera med följande läkemedel och kan förvärra eventuella biverkningar eller 
kan påverka båda medlens effekt:
- orala preventivmedel ("p-piller"). Därför bör du använda en alternativ preventivmetod såsom 

barriärpreventivmedel (t.ex. kondomer), om du tar DUOVIR N.
- flukonazol (svampmedel),
- klaritromycin, rifabutin (antibiotika),
- artemisininer, amodiakin/artesunat, kinin, lumefantrin, halofantrin, atovakvon 
(antimalariamedel),
- fenytoin, valproinsyra (antikonvulsiva medel),
- warfarin (läkemedel för profylax av blottproppar),
- doxorubicin (läkemedel mot cancer).
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Intag av DUOVIR N med mat och dryck 
DUOVIR N kan tas med eller utan mat.

Graviditet och amning
Om du blir gravid, eller planerar att bli gravid, måste du kontakta din läkare eller vårdgivare för att 
diskutera de potentiella fördelarna och riskerna med din antiretrovirala behandling för dig och ditt barn.

Om du har tagit DUOVIR N under din graviditet kan din läkare eller vårdgivare begära regelbundna besök 
för att övervaka ditt barns utveckling. Sådana besök kan innefatta blodprover och andra diagnostiska 
tester.
Hos barn vars mödrar tagit nukleosid- och nukleotidanaloger under graviditeten är fördelen med 
den minskade risken att bli smittad med HIV större än risken att drabbas av biverkningar.

Om du vill amma ditt barn bör du fråga din läkare eller vårdgivare om råd om riskerna och 
fördelarna. Behandling av mor och/eller barn med läkemedel kan behövas. Generellt 
rekommenderas att HIV-infekterade kvinnor inte ska amma sina spädbarn på grund av risken 
för att barnet kan smittas med HIV genom bröstmjölken.

Köra bil och använda maskiner

DUOVIR N kan orsaka biverkningar som dåsighet eller huvudvärk, som kan försämra din förmåga 
att köra bil och använda maskiner.

3. HUR DU TAR DUOVIR N

Ta alltid DUOVIR N precis som din läkare eller läkare har sagt till dig. Du bör rådfråga 
din läkare, vårdgivare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den rekommenderade dosen av DUOVIR N till vuxna och barn med en kroppsvikt på 25 kg eller mer är en tablett två 
gånger dagligen.

Barn:
DUOVIR N är inte indicerat för barn som väger mindre än 25 kg, eftersom lämpliga dosminskningar inte 
kan göras.

Dosjusteringar:
Om din dos av DUOVIR N behöver minskas, till exempel om du har njurproblem eller om du måste 
avbryta behandlingen med en av de aktiva substanserna i DUOVIR N, kan ditt läkemedel bytas ut 
mot separata preparat av lamivudin, zidovudin och nevirapin, som finns som tabletter/kapslar och 
flytande formuleringar för oral användning.

Tabletterna kan tas med eller utan mat.

Om du tar mer DUOVIR N än du borde
Om du har tagit för många tabletter eller om någon av misstag sväljer några, är det 
ingen omedelbar fara. Du bör dock kontakta din läkare, vårdgivare eller närmaste 
akutmottagning för ytterligare råd.

Om du glömmer att ta DUOVIR N

Om du av misstag missar en dos och märker det inom 6 timmar, ta den glömda dosen så snart som 
möjligt. Ta nästa vanliga dos enligt schemat. Om du märker det senare, ta helt enkelt din normala dos 
när nästa ska. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömda individuella doser.
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Om du slutar att ta DUOVIR N
Eftersom din medicin kontrollerar och inte botar ditt tillstånd, kommer du normalt att behöva ta det 
kontinuerligt. Du ska inte avbryta behandlingen om inte din läkare eller vårdgivare säger åt dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om användningen av denna produkt, fråga din läkare eller vårdgivare eller 
apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan DUOVIR N orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vid 
behandling av HIV-infektion är det inte alltid möjligt att skilja mellan oönskade effekter orsakade av 
DUOVIR N, och de som orsakas av andra läkemedel du kan ta samtidigt, och av HIV-sjukdomen. Av denna 
anledning är det viktigt att du informerar din läkare eller vårdgivare om eventuella förändringar i din 
hälsa.

De viktigaste biverkningarna av DUOVIR N är allvarliga och livshotande hudreaktioner och allvarliga 
leverskador. Dessa inträffar huvudsakligen under de första 10 till 12 veckorna av behandling med DUOVIR N. 
Detta är därför en viktig period som kräver noggrann övervakning (se ”var särskilt försiktig med DUOVIR N).

Mestvanligenrapporterade (fler än 1 av 100 behandlade patienter) biverkningar är trötthet, huvudvärk, 
illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré, feber, utslag (röda, upphöjda eller kliande), ökning av vissa 
leverenzymer, ledvärk, muskelsmärtor och andra muskelsjukdomar, yrsel, hosta, nasala symtom, trötthet, 
sömnsvårigheter, håravfall, anemi (lågt antal röda blodkroppar) och neutropeni (lågt antal vita 
blodkroppar). Om antalet röda blodkroppar minskar kan du få symtom på trötthet eller andfåddhet och en 
minskning av antalet vita blodkroppar kan göra dig mer benägen att få infektioner.

Följande biverkningar ärovanlig(mellan 1 av 1000 och 1 av 100 behandlade patienter): flatulens, 
andfåddhet, allmän värk och minskning av blodplättar (blodkroppar som är viktiga för blodpropp). Om du 
har ett lågt antal blodplättar kan du märka att du lättare får blåmärken.

Det finnssällsyntrapporter (mellan 1 av 10 000 och 1 av 1000 behandlade patienter) om fläckiga färgförändringar 
inuti munnen, nagel- och hudfärgsförändringar, en blodsjukdom som kallas ren röda blodkropps-aplasi, 
halsbränna, bröstsmärtor (möjligen indikerar en hjärtmuskelsjukdom som kallas kardiomyopati ), nedbrytning av 
muskelvävnad, leversjukdomar såsom förstorad lever, fettlever, inflammation i levern (hepatit), inflammation i 
bukspottkörteln, svettning, influensaliknande känsla, dåsighet, kissar oftare, bröstförstoring hos manliga 
patienter, bröstsmärtor, frossa, aptitlöshet, smakförändringar, stickningar i armar och ben, kramper, oförmåga 
att koncentrera sig, nedstämdhet och oro, en ansamling av mjölksyra i kroppen som kallas laktacidos (se avsnitt 
2, Innan du tar DUOVIR N).

Väldigt sällan(hos mindre än 1 av 10 000 behandlade patienter) har en blodsjukdom som kallas aplastisk anemi 
rapporterats.

Frekvensokänt:
Antiretroviral kombinationsbehandling kan också orsaka förhöjt socker i blodet, insulinresistens 
och diabetes (se avsnitt 2, Innan du tar DUOVIR N).

Antiretroviral kombinationsbehandling kan orsaka förändringar i kroppsformen på grund av förändringar i 
fettfördelningen. Dessa kan inkludera förlust av fett från ben, armar och ansikte, ökat fett i buken (magen) och 
andra inre organ, bröstförstoring och fettknölar på baksidan av nacken (”buffelpuckel”). Orsaken och de 
långsiktiga hälsoeffekterna av dessa tillstånd är inte kända för närvarande.
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Hos vissa patienter med avancerad HIV-infektion (AIDS) och en historia av opportunistisk infektion, kan tecken 
och symtom på inflammation från tidigare infektioner uppträda kort efter att anti-HIV-behandling påbörjats 
(se ”Var särskilt försiktig med DUOVIR N”).

Vissa patienter som tar antiretroviral kombinationsterapi kan utveckla en skelettsjukdom som 
kallas osteonekros (död benvävnad orsakad av förlust av blodtillförsel till benet). Tecken på 
osteonekros är stelhet i leder, värk och smärta (särskilt i höft, knä och axel) och svårigheter att 
röra sig (se ”Var särskilt försiktig med DUOVIR N”).

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, 
kontakta din läkare eller vårdgivare eller apotekspersonal så snart som möjligt.

5. HUR DU FÖRVARAR DUOVIR N

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras inte över 30 °C.

Använd inte DUOVIR N efter utgångsdatumet som anges på etiketten. 
Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du gör dig av med 
läkemedel som inte längre behövs. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6. VIDARE INFORMATION

Vad DUOVIR N innehåller
De aktiva ingredienserna är lamivudin, zidovudin och nevirapin.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, majsstärkelse, 
povidon, magnesiumstearat, Opadry 04F58804 vit (Hypromellos, titandioxid och PEG 6000).

Hur DUOVIR N ser ut och förpackningens innehåll

Vita kapselformade, bikonvexa filmdragerade tabletter präglade med ”LZN” på ena sidan och släta på den andra 
sidan.

Tabletterna ska inte delas.

Tabletterna finns i HDPE-flaskor med 30 och 60 tabletter.

Sida 7 av 8



Lamivudine/Zidovudine/Nevirapin 150/300/200 mg 
filmdragerade tabletter, (Cipla Ltd.), HA365

WHOPAR del 3 september 2009
Avsnitt 6 uppdaterad: maj 2011

Leverantör och Tillverkare

Cipla Limited
Mumbai Central
Mumbai 400 008,
Indien

Telefon: +91 22 23082891,
23095521

Fax: 9122-23070013, 23070939 E-
post: exports@cipla.com

Cipla Ltd. Goa
Enhet III, IV & VII Verna 
Industrial Estate, Verna, 
Salcete – Goa 403 722 
Goa
Indien

Telefon +91 832 2782581 /+91 832 2782582 
Faxnr: +91 832 2782805
E-post:ciplagoa@cipla.com

Quality Chemical Industries Ltd. 
Tomt 1-7, Luzira Industrial Park,
PO Box No. 34871, Kampala, Uganda

För all information om detta läkemedel, vänligen kontakta leverantören.

Denna bipacksedel godkändes senast i September 2009. 
Avsnitt 6 uppdaterad i maj 2011.

Detaljerad information om detta läkemedel finns på Världshälsoorganisationens (WHO) webbplats: http://
www.who.int/prequal/ .
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