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Maraviroc
pronunțat ca (mah rav' er rock)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Maraviroc poate provoca leziuni ficatului dumneavoastră. Este posibil să aveți o reacție alergică la maraviroc înainte de a dezvolta 

leziuni hepatice. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată hepatită sau altă boală hepatică. Dacă 

prezentați oricare dintre următoarele simptome, încetați să luați maraviroc și sunați imediat medicul dumneavoastră: erupție 

cutanată cu mâncărime; îngălbenirea pielii sau a ochilor; urină de culoare închisă (de culoarea ceaiului); vărsături; sau dureri de 

stomac dreapta sus.

Maraviroc poate provoca o reacție alergică severă, care poate pune viața în pericol. Dacă aveți o erupție cutanată împreună 

cu oricare dintre următoarele simptome, încetați să luați maraviroc și sunați imediat medicul dumneavoastră: greață; febră; 

simptome asemănătoare gripei; dureri musculare sau articulare; vezicule sau răni în gură; piele umflată, roșie, decojită sau 

formată de vezicule; roșeață sau umflare a ochilor; umflarea gurii, feței sau buzelor; respiratie dificila; durere, durere sau 

sensibilitate pe partea dreaptă sub coaste; sau pierderea poftei de mâncare.

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va prescrie anumite teste pentru a verifica 

răspunsul organismului dumneavoastră la maraviroc.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa cu informații despre pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) 

atunci când începeți tratamentul cu maraviroc și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție informațiile 

și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți vizita site-ul web 

al Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/

ucm085729.htm]) pentru a obține Ghidul de medicamente.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua maraviroc.

de ce este prescris acest medicament?

Maraviroc este utilizat împreună cu alte medicamente pentru a trata un anumit tip de infecție cu virusul 
imunodeficienței umane (HIV) la adulți și copii care cântăresc cel puțin 4,4 lb (2 kg). Maraviroc face parte dintr-o clasă 
de medicamente numite inhibitori de intrare și fuziune HIV. Acționează prin scăderea cantității de HIV din sânge. Deși 
maraviroc nu vindecă HIV, poate scădea șansele de a dezvolta dobândit
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sindromul imunodeficienței (SIDA) și bolile legate de HIV, cum ar fi infecțiile grave sau cancerul. Luarea acestor 

medicamente împreună cu practicarea sexului în condiții de siguranță și schimbarea stilului de viață poate scădea 

riscul de transmitere (răspândire) a virusului HIV către alte persoane.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Maraviroc vine sub formă de comprimat și soluție (lichid) de administrat pe cale orală. De obicei, se ia cu sau fără alimente de două 

ori pe zi. Luați maraviroc aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-

vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați maraviroc exact conform 

instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Înghițiți comprimatele de maraviroc întregi; nu le despicați, mestecați sau zdrobiți.

Utilizați una dintre seringile orale livrate împreună cu medicamentul pentru a măsura soluția. Utilizați seringa orală mică (3 ml) 

dacă doza dumneavoastră este de 2,5 ml sau mai puțin și utilizați seringa orală mare (10 ml) dacă doza dumneavoastră este mai 

mare de 2,5 ml. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări despre cum să vă măsurați doza cu 

seringa. Urmați instrucțiunile producătorului despre cum să utilizați și să curățați seringa orală.

Dacă îi dați soluția unui copil, puneți vârful seringii orale în gura copilului pe partea interioară a 
obrazului. Împingeți încet pistonul până la capăt pentru a administra toate medicamentele în seringa 
orală. Asigurați-vă că copilul are suficient timp pentru a înghiți soluția.

Continuați să luați maraviroc chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați maraviroc fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Dacă 

omiteți doze, luați mai puțin decât doza prescrisă sau opriți să luați maraviroc, starea dumneavoastră poate deveni mai dificil de tratat. 

Când rezerva dumneavoastră de maraviroc începe să se epuizeze, obțineți mai mult de la medicul dumneavoastră sau farmacistul.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua maraviroc,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la maraviroc, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele din comprimatele sau soluția de maraviroc. Întrebați-vă farmacistul sau consultați Ghidul de medicamente pentru o 

listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine 
și suplimente nutritive luați sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: 
medicamente antifungice, cum ar fi ketoconazol (Nizoral) și itraconazol (Onmel, Sporanox); claritromicină (Biaxin, în 
Prevpac); medicamente pentru tratarea HIV sau SIDA; medicamente pentru tratarea hipertensiunii arteriale; idelalisib 
(Zydelig); anumite medicamente pentru tratarea convulsiilor, cum ar fi carbamazepina (Carbatrol, Epitol, Tegretol), 
fenobarbital (Luminal) și fenitoină (Dilantin, Phenytek); nefazodonă; ribociclib (Kisqali); rifabutină (Mycobutin); rifampin 
(Rifadin, Rimactane, Rifamate, altele); și telitromicină (nu mai este disponibilă în SUA; Ketek). Este posibil ca medicul 
dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele 
secundare.
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spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante luați, în special sunătoare. Nu trebuie să luați 
sunătoare în timpul tratamentului cu maraviroc.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată tensiune arterială scăzută, dureri în piept, diabet, un atac de cord, 
colesterol ridicat sau grăsimi în sânge sau boli de inimă sau de rinichi.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți 
gravidă în timp ce luați maraviroc, adresați-vă medicului dumneavoastră. Nu trebuie să alăptați dacă sunteți infectat cu HIV 
sau dacă luați maraviroc.

trebuie să știți că grăsimea corporală poate crește sau se poate muta în diferite zone ale corpului, cum ar fi 
sânii și partea superioară a spatelui, în timp ce luați maraviroc.

you should know that maraviroc may cause dizziness, lightheadedness, or fainting when you get up too 
quickly from a lying position. To help avoid this problem, get out of bed slowly, resting your feet on the 
floor for a few minutes before standing up. Do not drive a car or operate heavy machinery if you are dizzy 
while taking maraviroc.

you should know that while you are taking medications to treat HIV infection, your immune system may 
get stronger and begin to fight other infections that were already in your body. This may cause you to 
develop symptoms of those infections. If you have new or worsening symptoms after starting treatment 
with maraviroc, be sure to tell your doctor.

hat special dietary instructions should I follow?

Unless your doctor tells you otherwise, continue your normal diet.

hat should I do if I forget a dose?

Luați doza uitată imediat ce vă amintiți, apoi luați doza următoare la ora programată. Cu toate acestea, dacă 
sunt mai puțin de 6 ore înainte de următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit 
de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Maraviroc poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome 

este severe sau nu dispare:

tuse, secreții nazale sau alte simptome de răceală

dureri musculare sau articulare

durere, arsură, amorțeală sau furnicături în mâini sau picioare

ameţeală

diaree

constipație

urinare dureroasă sau dificilă

răni albe și/sau durere în gură sau esofag (tub între gură și stomac)

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

mersul în somn, vorbitul în somn, terorile de somn sau acționarea în somn
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Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate în 
secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți 
tratament medical de urgență:

durere în gât, febră, frisoane sau alte semne de infecție

durere în piept, presiune sau disconfort

durere la unul sau ambele brațe, spate, gât, maxilar sau stomac

dificultăți de respirație

transpiraţie

Maraviroc poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 

temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie). Aruncați orice soluție orală neutilizată 

la 60 de zile după prima deschidere a flaconului.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

amețeli, amețeli sau leșin atunci când te ridici prea repede din poziție culcat

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.
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Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand
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