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Ламивудин и Зидовудин
произнася се като (la mi' vyoo deen) (zye doe' vyoo deen)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ламивудин и зидовудин могат да намалят броя на определени клетки в кръвта Ви, включително червените и белите 

кръвни клетки. Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали нисък брой на какъвто и да е вид кръвни клетки 

или някакви кръвни нарушения като анемия (по-нисък от нормалния брой червени кръвни клетки) или проблеми с 

костния мозък. Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: необичайно кървене 

или синини; недостиг на въздух; бледа кожа; треска, възпалено гърло, втрисане и други признаци на инфекция; или 

необичайна умора или слабост.

Ламивудин и зидовудин могат да причинят мускулни нарушения, особено когато се използват за дълъг период от време. 

Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали някакво заболяване на мускулите или мускулна слабост. Ако 

почувствате мускулна болка или мускулна слабост, незабавно се обадете на Вашия лекар.

Ламивудин и зидовудин могат да причинят животозастрашаващо увреждане на черния дроб и потенциално 

животозастрашаващо състояние, наречено лактатна ацидоза (натрупване на млечна киселина в кръвта). 

Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали чернодробно заболяване. Ако имате чернодробно 

заболяване, Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате ламивудин и зидовудин. Ако получите някой 

от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ: 

гадене, повръщане, болка в горната дясна част на стомаха, загуба на апетит, силна умора, необичайно 

кървене или синини, слабост, замаяност, замаяност , ускорен или неравномерен пулс, затруднено дишане, 

тъмно жълта или кафява урина, светло оцветени изхождания, пожълтяване на кожата или очите, усещане за 

студ, особено в ръцете или краката,

Уведомете Вашия лекар, ако имате или смятате, че може да имате инфекция с вируса на хепатит В (HBV; продължаваща 

чернодробна инфекция). Вашият лекар може да Ви направи тест, за да види дали имате HBV, преди да започнете лечението 

с ламивудин и зидовудин. Ако имате HBV и приемате ламивудин и зидовудин, състоянието ви може внезапно да се влоши, 

когато спрете приема на ламивудин и зидовудин. Вашият лекар ще Ви прегледа и ще Ви назначи лабораторни изследвания 

редовно в продължение на няколко месеца след като спрете приема на ламивудин, за да види дали Вашият HBV се е 

влошил.

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни 

изследвания по време и след лечението, за да провери реакцията на тялото Ви към ламивудин и зидовудин.
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защо е предписано това лекарство?

Комбинацията от ламивудин и зидовудин се използва заедно с други лекарства за лечение на инфекция с човешки 

имунодефицитен вирус (HIV). Ламивудин и зидовудин са в клас лекарства, наречени нуклеозидни инхибитори на 

обратната транскриптаза (НИОТ). Те действат, като намаляват количеството на ХИВ в кръвта. Въпреки че комбинацията 

от ламивудин и зидовудин не лекува ХИВ, тя може да намали шансовете ви за развитие на синдром на придобита 

имунна недостатъчност (СПИН) и свързани с ХИВ заболявания като сериозни инфекции или рак. Приемането на тези 

лекарства заедно с практикуването на безопасен секс и извършването на други промени в начина на живот може да 

намали риска от предаване (разпространение) на ХИВ вируса на други хора.

как трябва да се използва това лекарство?

Комбинацията от ламивудин и зидовудин се предлага като таблетка, която се приема през устата. Обикновено се приема два пъти 

дневно със или без храна. Приемайте ламивудин и зидовудин приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте 

внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не 

разбирате. Вземете това лекарство точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, 

отколкото е предписано от Вашия лекар.

Ламивудин и зидовудин контролират HIV инфекцията, но не я лекуват. Продължете да приемате ламивудин и 

зидовудин, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на ламивудин и зидовудин, без да говорите с Вашия лекар. 

Когато доставките Ви на ламивудин и зидовудин започне да намаляват, вземете повече от Вашия лекар или фармацевт. 

Ако пропуснете дози или спрете да приемате ламивудин и зидовудин, Вашето състояние може да стане по-трудно за 

лечение.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете ламивудин и зидовудин,

уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако сте алергични към ламивудин (Epivir, Epivir HBV, други); зидовудин 
(ретровир); всякакви други лекарства; или някоя от съставките на таблетките ламивудин и зидовудин. Попитайте 
вашия фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: atovaquone 
(Malarone, Mepron), някои лекарства за рак, като доксорубицин (Doxil), флуконазол (Diflucan), ганцикловир 
(Cytovene, Valcyte), интерферон алфа, метадон (Dolophine, Methadose), рибавирин (Copegus, Rebetrol, други), 
рифампин (Rifadin, Rimactane, в Rifamate, в Rifater) и ставудин (Zerit). Може да се наложи Вашият лекар да 
промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. Много други 
лекарства също могат да взаимодействат с ламивудин и зидовудин, така че не забравяйте да кажете на Вашия 
лекар за всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък.

в допълнение към състоянията, изброени в раздел ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, уведомете Вашия лекар, ако имате 
или някога сте имали панкреатит (подуване на панкреаса, което не преминава) или бъбречно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, 
докато приемате ламивудин и зидовудин, обадете се на Вашия лекар. Не трябва да кърмите, ако
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сте заразени с ХИВ или ако приемате ламивудин и зидовудин.

трябва да сте наясно, че телесните ви мазнини могат да се увеличат или да се преместят в различни части на тялото ви, като 

горната част на гърба, шията („биволска гърбица“), гърдите и около стомаха. Може да забележите загуба на телесни мазнини 

от лицето, краката и ръцете.

трябва да знаете, че докато приемате лекарства за лечение на ХИВ инфекция, имунната ви система може да стане 
по-силна и да започне да се бори с други инфекции, които вече са били в тялото ви. Това може да ви накара да 
развиете симптоми на тези инфекции. Ако имате нови или влошаващи се симптоми по всяко време по време на 
лечението с ламивудин и зидовудин, не забравяйте да уведомите Вашия лекар.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Ламивудин и зидовудин могат да причинят нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой 
от тези симптоми е тежък или не изчезне:

главоболие

диария

киселини в стомаха

затруднено заспиване или оставане на заспиване

депресия

запушен нос

кашлица

болки в ставите

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Следните нежелани реакции са нечести, 
но ако получите някоя от тях или някоя от изброените в раздел ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 
незабавно се обадете на Вашия лекар:

копривна треска

обрив

сърбеж

затруднено дишане или преглъщане

изтръпване, изтръпване или парене в пръстите на ръцете или краката

треска
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хрипове

Ламивудин и зидовудин могат да причинят други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни 

проблеми, докато приемате ламивудин и зидовудин.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

таблетките в хладилник или при стайна температура, но далеч от прекомерна топлина и влага (не в банята).

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

главоболие

повръщане

изключителна умора

каква друга информация трябва да знам?

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.
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Поддържайте запас от ламивудин и зидовудин. Не чакайте да свършите лекарствата, за да попълните 
рецептата си.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Комбивир®

други имена

3ТС и ЗДВ

3TC и AZT

3TC и азидотимидин

Последна редакция - 15.05.2019 г

Научете как да цитирате тази страница

Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601066.html 5/5

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

