
Läkemedelsinformation

Uttala:Lamivudin/tenofovirdisoproxilfumarat

Varumärke:Cimduo

Andra namn:3TC/TDF, Temixys

Läkemedelsklass:Kombinationsläkemedel

Nukleosid omvänd transkriptashämmare (lamivudin, tenofovir DF)
Läkemedelsbild(er): (Klicka för att förstora)

Vad är det viktigaste att veta om Cimduo?

Cimduo kan orsaka allvarliga, livshotande biverkningar. Dessa inkluderar en uppbyggnad av
mjölksyra i blodet (mjölksyra),leverproblem och nya eller förvärrade njurproblem, inklusive 
njursvikt.

Kontakta din vårdgivare omedelbart om du har något av följande symtom som kan 
vara tecken på laktacidos:

Svaghet eller trötthet

Ovanlig muskelvärk

Andnöd eller snabb andning

Ont i magen med illamående och kräkningar

Kalla eller blåa händer och fötter
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Yrsel eller yrsel

Snabba eller onormala hjärtslag

Kontakta din vårdgivare omedelbart om du har något av följande symtom som kan vara 
tecken på leverproblem:

Gulfärgning av din hud eller det vita i dina ögon (gulsot)

Mörkfärgad urin

Ljusfärgade tarmrörelser

Förlust av aptit i flera dagar eller längre

Illamående eller kräkningar

Smärta, värk eller ömhet på höger sida av ditt magområde

Klåda

Om du har både hiv ochhepatit B-virusinfektion(HBV) och ta Cimduo, din HBV 
infektionkan bli värre (blossa upp) om du slutar ta Cimduo. Sluta inte ta Cimduo 
utan att först prata med din läkare.

Förvärring av leversjukdom (ibland resulterande i dödsfall) har inträffat hos personer 
med både hiv ochhepatit C-virusinfektion(HCV) som tog HIV-läkemedel ochinterferon
alfa med eller utanribavirin. Om du tar Cimduo och interferon alfa med eller utan 
ribavirin och du har några nya symtom, berätta för din läkare.

Kontakta din vårdgivare omedelbart om du har något av följande symtom som kan vara tecken 
på ett förvärrat njurproblem (kallasFanconis syndrom), som kan vara relaterat till läkemedel som 
innehåller tenofovir:

Bensmärta som inte försvinner eller blir värre

Smärta i armar, händer, ben eller fötter

Brutna ben

Muskelsmärta eller svaghet

När du tar Cimduo är det viktigt att hålla alla dina möten med din vårdgivare.

Vad är Cimduo?

Cimduo är ett receptbelagt läkemedel godkänt av USAFood and Drug Administration(FDA) för 
behandling av HIV-infektion hos vuxna och barn som väger minst 77 lb (35 kg). Cimduo används alltid i 
kombination med andra hiv-läkemedel.
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Cimduo innehåller två olika läkemedel:lamivudinochtenofovirdisoproxilfumarat.

För mer information om användningen av Cimduo hos personer med HIV, seRiktlinjer för användning av 
antiretrovirala medel hos vuxna och ungdomar som lever med hivoch denRiktlinjer för användning av 
antiretrovirala medel vid pediatrisk HIV-infektion.

HIV-läkemedel kan inte bota HIV/AIDS, men att ta HIV-läkemedel varje dag hjälper människor med HIV att leva 

längre och hälsosammare liv. HIV-läkemedel minskar också risken för HIVöverföring. Om du tar HIV-läkemedel 

ska du inte minska på, hoppa över eller sluta ta dem om inte din läkare säger åt dig att göra det.

Eftersom lamivudin och tenofovirdisoproxilfumarat också är effektiva mot HBV-infektion, kan Cimduo 
inkluderas som en del av enantiretroviral terapi(ART) regim för att behandla både HIV- och HBV-infektion hos 
personer med HIV/HBVsaminfektion. För information om den HBV-relaterade användningen av lamivudin och 
tenofovirdisoproxilfumarat, se avsnittet HBV iRiktlinjer för förebyggande och behandling av opportunistiska 
infektioner hos vuxna och ungdomar med hivoch denRiktlinjer för förebyggande och behandling av 
opportunistiska infektioner hos HIV-exponerade och HIV-infekterade barn.

Vad ska jag berätta för min vårdgivare innan jag tar 
Cimduo?

Innan du tar Cimduo, berätta för din läkare:

Om du är allergisk mot något av HIV-läkemedlen i Cimduo (lamivudinoch

tenofovirdisoproxilfumarat) eller andra läkemedel.

Om du har leverproblem, inklusive HBV-infektion eller HCV-infektion.

Om du har njurproblem, inklusivenjursjukdom i slutskedet(ESRD) som kräver dialys.

Om du har benproblem, inklusive en historia av brutna ben.

Om du har andra medicinska tillstånd.

Om du är gravid eller planerar att bli gravid. Prata med din vårdgivare om riskerna och 
fördelarna med att ta Cimduo under graviditet. För mer information om användningen av 
Cimduo under graviditet, seRekommendationer för användning av antiretrovirala läkemedel 
hos gravida kvinnor med HIV-infektion och åtgärder för att minska perinatal HIV-överföring i 
USA.

Om du ammar eller planerar att amma. För kvinnor med HIV i USA, Riktlinjerekommenderar 
inte amning. Innan ditt barn föds, eller om du redan ammar, prata med din vårdgivare för 
att diskutera alternativa alternativ för att mata ditt barn.

Om du använderhormon-baserad preventivmedel (som piller, implantat eller vaginalringar). För mer 

information om att använda preventivmedel och HIV-läkemedel samtidigt, se HIVinfoHIV och 

preventivmedelinfografik.
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Om andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du 

tar eller planerar att ta.Cimduo kan påverka hur andra läkemedel eller produkter fungerar, och andra 

läkemedel eller produkter kan påverka hur Cimduo fungerar.Att ta Cimduo tillsammans med vissa 

läkemedel eller produkter kan orsaka allvarliga biverkningar.

Hur ska jag ta Cimduo?

Cimduo kommer i tablettform. Varje tablett innehåller:

300 mglamivudin

300 mgtenofovirdisoproxilfumarat

Ta Cimduo enligt din vårdgivares instruktioner.

Ta Cimduo genom munnen med eller utan mat.

Ta alltid Cimduo i kombination med andra HIV-läkemedel.

Om du har tagit för mycket Cimduo, kontakta din vårdgivare eller lokala giftkontrollcentral 
(1-800-222-1222) omedelbart, eller gå till närmaste akutmottagning.

För mer information om hur du tar Cimduo, seFDA läkemedelsetikett.

Vad ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du missar endosav Cimduo, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags 
för din nästa dos, hoppa över den missade dosen och ta bara din nästa dos vid den vanliga tiden. Ta inte två 
doser samtidigt för att kompensera för en missad dos.

Vilka sidoeffekter kan Cimduo orsaka?

Cimduo kan orsaka biverkningar. Vissa sidoeffekter av Cimduo kan vara allvarliga som nämnts ovan. Många 
biverkningar från HIV-läkemedel, såsom illamående eller tillfällig yrsel, är hanterbara. Se HIVinfo-faktabladet 
påHIV-läkemedel och bieffekterför mer information.

Andra möjliga sidoeffekter av Cimduo inkluderar:

Inflammation ibukspottkörteln(pankreatit) hos vissa barn.Kontakta din vårdgivare omedelbart 

om ditt barn utvecklar tecken och symtom på pankreatit, inklusive svår smärta i övre 

magområdet, med eller utan illamående och kräkningar.

Benproblem (bensmärta, soning eller gallring).

Förändringar i dinimmunförsvar(kalladimmunrekonstitution inflammatoriskt syndromeller IRIS). 

IRIS är ett tillstånd som ibland uppstår när immunförsvaret börjar återhämta sig
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behandling med ett HIV-läkemedel. När immunförsvaret blir starkare kan det få ett ökat 
svar på en tidigare dold infektion.

Förändringar i kroppsfett (lipodystrofi syndrom).

Berätta för din vårdgivare om du har några biverkningar som stör dig eller som inte försvinner.

Dessa är inte alla möjliga sidoeffekter av Cimduo. För att lära dig mer om möjliga sidoeffekter av 
Cimduo, läsläkemedelsetikettellerbipacksedeleller prata med din vårdgivare eller apotekspersonal.

Du kan rapportera sidoeffekter till FDA på 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) elleruppkopplad.

Hur ska Cimduo förvaras?

Förvara Cimduo i rumstemperatur, 68°F till 77°F (20°C till 25°C).

Förvara Cimduo i behållaren som den kom i och håll behållaren väl tillsluten. Om behållaren har 
ett litet paket med torkmedel (kallat torkmedel), ta inte bort det. Torkmedlet skyddar 
läkemedlet från fukt.

Använd inte Cimduo om originalförseglingen över behållarens öppning är bruten eller saknas.

Släng Cimduo som inte längre behövs eller som har gått ut (inaktuell). FöljFDA:s riktlinjerom hur man 

säkert gör sig av med oanvänd medicin.

Förvara Cimduo och alla läkemedel utom räckhåll för barn.

Var kan jag hitta mer information om Cimduo?

För mer information om användningen av Cimduo hos personer med HIV, seRiktlinjer för användning av 

antiretrovirala medel hos vuxna och ungdomar som lever med hivoch denRiktlinjer för användning av 

antiretrovirala medel vid pediatrisk HIV-infektion.

Denna läkemedelssammanfattning för patientversionen är baserad på följande FDA-etikett(er):Läsplatta. Avsnittet 

med information om patientrådgivning på etiketten innehåller information för personer som tar Cimduo.

Cimduo-relaterade forskningsstudier, frånClinicalTrials.gov.

En lista avFDA-godkända HIV-läkemedel, från HIVinfo.

Tillverkarinformation

Mylan

Huvudnummer: 724-514-1800 
Patienthjälp: 800-796-9526
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