
DUOVIR N*

(Lamivudine/Zidovudine/Nevirapine 150/ 300/200 mg)
filmomhulde tabletten, (Cipla Ltd.), HA365

Lees goed de hele bijsluiter voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet je het nog een keer lezen.
- Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts, zorgverlener of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan hen schaden, zelfs als hun 

symptomen dezelfde zijn als die van u.

In deze folder: 
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Wat is DUOVIR N en waarvoor wordt het gebruikt?
Wat u moet weten voordat u DUOVIR N inneemt

Hoe wordt DUOVIR N ingenomen

Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u DUOVIR N
Verdere informatie

1. WAT IS DUOVIR N EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

DUOVIR N bevat lamivudine, zidovudine en nevirapine. Deze geneesmiddelen zijn antivirale geneesmiddelen, 
ook bekend als antiretrovirale middelen, die tot de volgende twee groepen behoren: nucleoside-analogen (NRTI's, 
lamivudine en zidovudine) en niet-nucleoside reverse-transcriptaseremmers (NNRTI's, nevirapine). Deze worden gebruikt 
voor de behandeling van een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv).

DUOVIR N wordt gebruikt als antiretrovirale combinatietherapie voor de behandeling van HIV-
infectie. De drie geneesmiddelen in DUOVIR N kunnen afzonderlijk worden gebruikt met andere 
geneesmiddelen voor een combinatiebehandeling van hiv-infectie of kunnen samen worden gebruikt. De 
dosis van elk actief ingrediënt in DUOVIR N is dezelfde als die aanbevolen voor de geneesmiddelen bij 
afzonderlijk gebruik. Behandeling met DUOVIR N wordt alleen ingesteld door uw arts of zorgverlener als is 
aangetoond dat u stabiel bent op de drie afzonderlijke verbindingen. DUOVIR N vermindert de hoeveelheid 
hiv in uw lichaam en houdt deze op een laag niveau. Het verhoogt ook het aantal CD4-cellen. CD4-cellen 
zijn een soort witte bloedcellen die een belangrijke rol spelen bij het in stand houden van een gezond 
immuunsysteem om infecties te helpen bestrijden. De respons op de behandeling met DUOVIR N varieert 
van patiënt tot patiënt.

DUOVIR N kan uw toestand verbeteren, maar het geneest uw hiv-infectie niet. HIV-infectie is een ziekte die 
wordt verspreid door contact met bloed of seksueel contact met een geïnfecteerd persoon. Het is niet aangetoond 
dat behandeling met DUOVIR N het risico op overdracht van hiv-infectie op anderen door seksueel contact of door 
bloedoverdracht wegneemt. Daarom moet u passende voorzorgsmaatregelen blijven nemen om te voorkomen dat u 
het virus aan anderen overdraagt.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DUOVIR N INNEEMT

Gebruik DUOVIR N niet:
- als u overgevoelig (allergisch) bent voor lamivudine, zidovudine, nevirapine of voor één van de 

andere bestanddelen van DUOVIR N (zie rubriek 6, Wat bevat DUOVIR N),
- als u een zeer laag aantal rode bloedcellen (ernstige bloedarmoede) of een zeer laag aantal witte bloedcellen 

(neutropenie) heeft.

- als u een blijvende leverziekte heeft of duidelijke veranderingen in de leverfunctie,
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- als u eerder een leverontsteking, ernstige huiduitslag of leverbeschadiging heeft gehad tijdens de 
behandeling met producten die nevirapine bevatten.

- Patiënten die DUOVIR N gebruiken, mogen geen producten gebruiken die rifampicine of sint-janskruid 
bevatten (Hypericum perforatum)) omdat dit de goede werking van DUOVIR N kan belemmeren.

Wees extra voorzichtig met DUOVIR N:

Voordat u DUOVIR N gebruikt, moet u uw arts of zorgverlener inlichten:
-
-

als u ooit een leverziekte (zoals hepatitis) heeft gehad of 
nog heeft, als u een nierziekte heeft of ooit heeft gehad.

Het is belangrijk dat uw arts of zorgverlener op de hoogte is van al uw symptomen, zelfs als u denkt dat ze geen 
verband houden met een hiv-infectie. Uw arts of zorgverlener kan besluiten om lamivudine, zidovudine en/of 
nevirapine als aparte geneesmiddelen voor te schrijven in plaats van DUOVIR N.

Leverziekte
Tijdens de eerste 10 tot 12 weken van de behandeling met DUOVIR N zal uw arts u nauwlettend controleren op 
het optreden van ernstige en levensbedreigende huidreacties en ernstig leverletsel.

Aangezien DUOVIR N veranderingen in de leverfunctie kan veroorzaken, zal uw arts vóór en met regelmatige tussenpozen tijdens de 

behandeling met DUOVIR N de functie van uw lever controleren door middel van bloedonderzoek. Patiënten met chronische hepatitis 

B of C die worden behandeld met antiretrovirale middelen hebben een verhoogd risico op ernstige en mogelijk fatale 

leverbijwerkingen en kunnen aanvullende bloedonderzoeken nodig zijn om de leverfunctie onder controle te houden.

U loopt een hoger risico op ernstige en mogelijk fatale leverschade:
- als u al verhoogde leverfunctietesten heeft gehad,
- als u een gelijktijdige hepatitis B- of C-infectie heeft,
- als u een vrouw bent.
Als een van deze risicofactoren op u van toepassing is, zal uw arts u nauwkeuriger controleren.

- als u een hoger aantal CD4-cellen heeft aan het begin van de behandeling met een product dat nevirapine 
bevat.

Therapie met een nevirapine-bevattend product mag niet worden gestart bij vrouwen met CD4-celaantallen 
hoger dan 250 cellen/mm33of bij mannen met CD4-celtellingen van meer dan 400 cellen/mm3, tenzij het 
voordeel opweegt tegen het risico.

Als u klinische symptomen krijgt die wijzen op leverbeschadiging, zoals verlies van eetlust, misselijkheid, geelzucht 
(gele verkleuring van de huid en het oogwit), donkere urine, verkleurde ontlasting, pijn en gevoeligheid in de 
rechterbovenbuik, moet u stoppen met het gebruik van DUOVIR N en moet onmiddellijk contact opnemen met uw 
arts.

Als u een chronische hepatitis B-infectie heeft, mag u uw behandeling niet stopzetten zonder 
instructies van uw arts of zorgverlener, omdat uw hepatitis dan opnieuw kan optreden. Deze herhaling 
kan ernstiger zijn als u een ernstige leverziekte heeft.

Bloedziekte
Aangezien een laag aantal rode bloedcellen (anemie) en een laag aantal witte bloedcellen (neutropenie/leukopenie) kunnen 
optreden als gevolg van de behandeling met DUOVIR N, zullen er regelmatig bloedonderzoeken plaatsvinden om te 
controleren of er een probleem is.

Huidreacties
DUOVIR N kan huidreacties en allergische reacties veroorzaken, die in het ergste geval ernstig en levensbedreigend 
kunnen zijn. Er zijn doden gemeld. Dergelijke reacties kunnen optreden in de vorm van huiduitslag die gepaard gaat 
met andere bijwerkingen zoals koorts, blaarvorming, zweertjes in de mond, oogontsteking, zwelling van het gezicht, 
algemene zwelling, spier- of gewrichtspijn, afname van het aantal witte bloedcellen (granulocytopenie), algemeen 
gevoel van ziekte of ernstige problemen met lever of nieren. Als u ernstige huiduitslag krijgt of huiduitslag die gepaard 
gaat met andere bijwerkingen van een overgevoeligheidsreactie, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van 
DUOVIR N en moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.
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Als u ernstige lever-, huid- of allergische reacties krijgt terwijl u DUOVIR N gebruikt, neem dan nooit meer 
DUOVIR N of een ander product dat nevirapine bevat zonder uw arts of zorgverlener te raadplegen.

Lactaatacidose
Vrouwen, vooral als ze zeer zwaarlijvig zijn, en patiënten met een leverziekte lopen mogelijk meer risico op het krijgen 
van een zeldzame, maar ernstige bijwerking, lactaatacidose genaamd, een ophoping van melkzuur in het lichaam. Als 
lactaatacidose optreedt, ontwikkelt deze zich gewoonlijk na enkele maanden behandeling. Diepe snelle ademhaling, 
slaperigheid en niet-specifieke symptomen zoals misselijkheid, braken en maagpijn kunnen wijzen op de ontwikkeling 
van deze aandoening (zie rubriek 3). Terwijl u met DUOVIR N wordt behandeld, zal uw arts of zorgverlener u controleren 
op tekenen dat u mogelijk lactaatacidose ontwikkelt.

Immuunreactiveringssyndroom
Bij sommige patiënten met gevorderde hiv-infectie (aids) en een voorgeschiedenis van opportunistische infecties, 
kunnen tekenen en symptomen van ontsteking door eerdere infecties optreden kort nadat de anti-hiv-behandeling is 
gestart. Er wordt aangenomen dat deze symptomen het gevolg zijn van een verbetering van de immuunrespons van 
het lichaam, waardoor het lichaam infecties kan bestrijden die mogelijk aanwezig waren zonder duidelijke symptomen. 
Als u symptomen van infectie opmerkt, informeer dan onmiddellijk uw arts of zorgverlener.

Bot problemen
Sommige patiënten die antiretrovirale combinatietherapie gebruiken, kunnen een botziekte ontwikkelen die osteonecrose 
wordt genoemd (afsterven van botweefsel). Uw risico om deze ziekte te ontwikkelen kan groter zijn, bv. wanneer uw 
immuunsysteem ernstig aangetast is of wanneer u regelmatig alcohol drinkt.
Als u gewrichtsstijfheid, pijn en pijn (vooral van de heup, knie en schouder) en moeite met bewegen 
bemerkt, licht dan uw arts of zorgverlener in.

U moet DUOVIR N elke dag innemen. Dit geneesmiddel helpt uw   aandoening onder controle te houden, maar 
het is geen remedie voor een hiv-infectie. U kunt andere infecties en andere ziekten die verband houden met de 
hiv-ziekte (bijv. opportunistische infecties) blijven ontwikkelen. Deze vereisen een specifieke en soms preventieve 
behandeling. U moet regelmatig contact houden met uw arts of zorgverlener. Stop niet met het innemen van uw 
geneesmiddel zonder eerst met uw arts of zorgverlener te overleggen.

Andere medicijnen gebruiken

Vertel uw arts, zorgverlener of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit 
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Deze kunnen de werking van DUOVIR N 
beïnvloeden, of DUOVIR N kan hun werking beïnvloeden.

DUOVIR N mag niet samen met rifampicine worden ingenomen.

DUOVIR N mag niet worden ingenomen met kruidenpreparaten die sint-janskruid bevatten.

DUOVIR N mag niet worden ingenomen met de volgende middelen:
- stavudine, emtricitabine, efavirenz, verschillende proteaseremmers (bijv. tipranavir/rtv, atazanavir/rtv, 

fosamprenavir, indinavir), ribavirine (antivirale middelen),
- ketoconazol, itraconazol (antischimmelmiddelen),
- probenecide (urinezuurverlagend middel).

DUOVIR N kan ook een wisselwerking hebben met de volgende geneesmiddelen en kan eventuele bijwerkingen verergeren of de 

werkzaamheid van beide middelen beïnvloeden:

- orale anticonceptiva (“de pil”). Daarom moet u een alternatieve anticonceptiemethode gebruiken, 
zoals barrière-anticonceptie (bijv. condooms), als u DUOVIR N gebruikt.

- fluconazol (antischimmelmiddel),
- claritromycine, rifabutine (antibiotica),
- artemisinines, amodiaquine/artesunaat, kinine, lumefantrine, halofantrine, atovaquon 
(antimalariamiddelen),
- fenytoïne, valproïnezuur (anticonvulsiva),
- warfarine (geneesmiddel voor de profylaxe van bloedstolsels),
- doxorubicine (geneesmiddel tegen kanker).
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Waarop moet u letten met eten en drinken? DUOVIR N 

kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger wordt of van plan bent zwanger te worden, moet u contact opnemen met uw arts of 
zorgverlener om de mogelijke voordelen en risico's van uw antiretrovirale therapie voor u en uw kind te 
bespreken.
Als u DUOVIR N heeft gebruikt tijdens uw zwangerschap, kan uw arts of zorgverlener u vragen om regelmatige bezoeken 
om de ontwikkeling van uw kind te volgen. Dergelijke bezoeken kunnen bloedonderzoek en andere diagnostische tests 
omvatten.
Bij kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap nucleoside- en nucleotide-analogen heeft gebruikt, is 
het voordeel van het verminderde risico op besmetting met hiv groter dan het risico op bijwerkingen.

Als u uw baby borstvoeding wilt geven, moet u uw arts of zorgverlener om advies vragen over de risico's en 
voordelen. Behandeling van moeder en/of kind met medicijnen kan nodig zijn. Over het algemeen wordt 
aanbevolen dat HIV-geïnfecteerde vrouwen hun baby's geen borstvoeding geven vanwege de mogelijkheid dat 
de baby via de moedermelk met HIV kan worden geïnfecteerd.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

DUOVIR N kan bijwerkingen veroorzaken, zoals slaperigheid of hoofdpijn, die uw rijvaardigheid en uw vermogen om 

machines te bedienen kunnen verminderen.

3. HOE WORDT DUOVIR N INGENOMEN

Gebruik DUOVIR N altijd precies zoals uw arts of zorgverlener u dat heeft verteld. 
Raadpleeg bij twijfel uw arts, zorgverlener of apotheker.

De aanbevolen dosis DUOVIR N bij volwassenen en kinderen met een lichaamsgewicht van 25 kg of meer is tweemaal 
daags één tablet.

Kinderen:
DUOVIR N is niet geïndiceerd voor kinderen die minder dan 25 kg wegen, aangezien de dosis niet op gepaste wijze kan worden 
verlaagd.

Dosisaanpassingen:
Als uw dosis DUOVIR N moet worden verlaagd, bijvoorbeeld als u nierproblemen heeft of als stopzetting van de 
behandeling met een van de werkzame stoffen van DUOVIR N noodzakelijk is, dan kan uw geneesmiddel worden 
gewijzigd in afzonderlijke preparaten van lamivudine, zidovudine en nevirapine, die verkrijgbaar zijn als tabletten/
capsules en vloeibare formuleringen voor oraal gebruik.

De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Wat u moet doen als u meer van DUOVIR N heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u te veel tabletten heeft ingenomen of als iemand er per ongeluk een paar heeft ingeslikt, is er geen direct gevaar. 
U dient echter voor verder advies contact op te nemen met uw arts, zorgverlener of de dichtstbijzijnde afdeling 
spoedeisende hulp van een ziekenhuis.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten DUOVIR N in te nemen

Als u per ongeluk een dosis overslaat en dit binnen 6 uur opmerkt, neem de gemiste dosis dan zo snel mogelijk in. 
Neem de volgende normale dosis zoals gepland. Als u het later merkt, neem dan gewoon uw normale dosis in 
wanneer de volgende moet. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.
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Als u stopt met het innemen van DUOVIR N

Omdat uw geneesmiddel uw aandoening onder controle houdt en niet geneest, moet u het normaal 
gesproken continu innemen. U mag de behandeling niet stopzetten tenzij uw arts of zorgverlener u dat zegt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, neem dan contact op met uw arts, zorgverlener of 
apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan DUOVIR N bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Bij de behandeling van 
een hiv-infectie is het niet altijd mogelijk om onderscheid te maken tussen bijwerkingen die worden veroorzaakt door DUOVIR N 
en bijwerkingen die worden veroorzaakt door eventuele andere geneesmiddelen die u tegelijkertijd gebruikt, en door de hiv-
ziekte. Om deze reden is het belangrijk dat u uw arts of zorgverlener op de hoogte brengt van elke verandering in uw 
gezondheid.

De belangrijkste bijwerkingen van DUOVIR N zijn ernstige en levensbedreigende huidreacties en ernstig 
leverletsel. Deze treden voornamelijk op in de eerste 10 tot 12 weken van de behandeling met DUOVIR N. Dit is 
daarom een   belangrijke periode die nauwlettend toezicht vereist (zie “Wees extra voorzichtig met DUOVIR N).

Het meestalgemeengemelde bijwerkingen (meer dan 1 op de 100 behandelde patiënten) zijn vermoeidheid, hoofdpijn, 
misselijkheid, braken, maagpijn, diarree, koorts, huiduitslag (rood, verheven of jeukend), verhoging van bepaalde 
leverenzymen, gewrichtspijn, spierpijn en andere spieraandoeningen, duizeligheid, hoesten, nasale symptomen, 
vermoeidheid, slaapproblemen, haaruitval, bloedarmoede (laag aantal rode bloedcellen) en neutropenie (laag aantal 
witte bloedcellen). Als het aantal rode bloedcellen is verminderd, kunt u symptomen van vermoeidheid of 
kortademigheid krijgen en een verlaging van uw aantal witte bloedcellen kan u vatbaarder maken voor infecties.

De volgende bijwerkingen zijn:ongewoon(tussen 1 op 1000 en 1 op 100 behandelde patiënten): winderigheid, kortademigheid, 
algemene pijntjes en kwalen en afname van het aantal bloedplaatjes (bloedcellen die belangrijk zijn voor de bloedstolling). Als u 
een laag aantal bloedplaatjes heeft, kunt u merken dat u sneller blauwe plekken krijgt.

Er zijnbijzondermeldingen (tussen 1 op 10.000 en 1 op 1000 behandelde patiënten) van vlekkerige kleurveranderingen in 
de mond, nagel en huidskleurveranderingen, een bloedaandoening genaamd pure rode bloedcel aplasie, brandend 
maagzuur, pijn op de borst (mogelijk wijzend op een hartspierziekte genaamd cardiomyopathie afbraak van 
spierweefsel, leveraandoeningen zoals vergrote lever, leververvetting, ontsteking van de lever (hepatitis), ontsteking van 
de alvleesklier, zweten, griepachtig gevoel, slaperigheid, vaker plassen, borstvergroting bij mannelijke patiënten, pijn op 
de borst, koude rillingen, verlies van eetlust, smaakveranderingen, tintelingen in de ledematen, convulsies, onvermogen 
om zich te concentreren, depressie en angstgevoelens, een ophoping van melkzuur in het lichaam bekend als 
lactaatacidose (zie rubriek 2 Wat u moet weten voordat u DUOVIR N).

Heel zelden(bij minder dan 1 op de 10.000 behandelde patiënten) is een bloedaandoening, aplastische anemie genaamd, gemeld.

Frequentieniet bekend:

Antiretrovirale combinatietherapie kan ook een verhoogd suikergehalte in het bloed, insulineresistentie en diabetes veroorzaken (zie 

rubriek 2 Wat u moet weten voordat u DUOVIR N inneemt).

Antiretrovirale combinatietherapie kan veranderingen in lichaamsvorm veroorzaken als gevolg van veranderingen in de 
vetverdeling. Deze kunnen bestaan   uit verlies van vet uit benen, armen en gezicht, toegenomen vet in de buik (buik) en andere 
inwendige organen, borstvergroting en vetbulten op de achterkant van de nek ('buffalo hump'). De oorzaak en 
gezondheidseffecten op lange termijn van deze aandoeningen zijn op dit moment niet bekend.
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Bij sommige patiënten met gevorderde hiv-infectie (aids) en een voorgeschiedenis van opportunistische infectie 
kunnen tekenen en symptomen van ontsteking door eerdere infecties optreden kort nadat de anti-hiv-behandeling is 
gestart (zie “Wees extra voorzichtig met DUOVIR N”).

Sommige patiënten die antiretrovirale combinatietherapie gebruiken, kunnen een botziekte ontwikkelen die 
osteonecrose wordt genoemd (afsterven van botweefsel veroorzaakt door verminderde bloedtoevoer naar het bot). 
Tekenen van osteonecrose zijn gewrichtsstijfheid, pijn en pijn (vooral van de heup, knie en schouder) en moeite met 
bewegen (zie “Wees extra voorzichtig met DUOVIR N”).

Als een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter staat, neem 
dan zo snel mogelijk contact op met uw arts, zorgverlener of apotheker.

5. HOE BEWAART U DUOVIR N

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 30 °C.

Gebruik DUOVIR N niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket. De 
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met 

geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen om het milieu te beschermen.

6. VERDERE INFORMATIE

Wat bevat DUOVIR N
De actieve ingrediënten zijn lamivudine, zidovudine en nevirapine.

De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat, maïszetmeel, povidon, 
magnesiumstearaat, Opadry 04F58804 wit (Hypromellose, titaniumdioxide en PEG 6000).

Hoe ziet DUOVIR N eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Witte capsulevormige, biconvexe filmomhulde tabletten met de inscriptie "LZN" aan de ene kant en glad aan de andere 
kant.

De tabletten mogen niet worden verdeeld.

Tabletten zijn verkrijgbaar in HDPE-flesjes van 30 en 60 tabletten.

Pagina 7 van 8



Lamivudine/Zidovudine/Nevirapine 150/300/200 mg 
filmomhulde tabletten, (Cipla Ltd.), HA365

WHOPAR deel 3 september 2009
Sectie 6 bijgewerkt: mei 2011

Leverancier en Fabrikant

Cipla Limited
Mumbai Centraal
Bombay 400 008,
India
Telefoon: +91 22 23082891

23095521
Fax: 9122-23070013, 23070939 E-
mail: exports@cipla.com

Cipla Ltd. Goa
Unit III, IV & VII Verna 
Industrial Estate, Verna, 
Salcete – Goa 403 722 
Goa
India
Telefoon +91 832 2782581 /+91 832 2782582 
Faxnummer: +91 832 2782805
E-mailadres:ciplagoa@cipla.com

Quality Chemical Industries Ltd. 
Perceel 1-7, Luzira Industrial Park,

Postbus nr. 34871, Kampala, Oeganda

Neem voor alle informatie over dit geneesmiddel contact op met de leverancier.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 

September 2009. Sectie 6 bijgewerkt in mei 2011.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): 
http://www.who.int/prequal/ .
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