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Nelfinavir
pronunțat ca (nel fin' a vier)

de ce este prescris acest medicament?

Nelfinavir este utilizat împreună cu alte medicamente pentru a trata infecția cu virusul imunodeficienței umane (HIV). 
Nelfinavirul face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori de protează. Acționează prin scăderea cantității 
de HIV din sânge. Deși nelfinavirul nu vindecă HIV, vă poate reduce șansele de a dezvolta sindromul imunodeficienței 
dobândite (SIDA) și boli legate de HIV, cum ar fi infecții grave sau cancer. Luarea acestor medicamente împreună cu 
practicarea sexului mai sigur și efectuarea altor schimbări în stilul de viață poate scădea riscul de transmitere a 
virusului HIV către alte persoane.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Nelfinavir se prezintă sub formă de tablete și pulbere pentru administrare pe cale orală. De obicei, se ia de două până la trei ori 

pe zi cu alimente. Luați nelfinavir 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 nelfinavir exact 

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

Dacă nu puteți înghiți comprimatul, îl puteți pune într-un pahar și îl puteți dizolva într-o cantitate mică de 
apă. Se amestecă bine lichidul și se bea imediat. Clătiți paharul cu mai multă apă și înghițiți întregul 
amestec pentru a vă asigura că ați luat toate medicamentele.

Pulberea orală de nelfinavir poate fi adăugată în apă, lapte, formulă, lapte de soia sau suplimente alimentare. Se 
amestecă bine și se bea tot lichidul imediat pentru a lua doza completă. Eticheta de prescripție vă spune câte cupe 
de pulbere de nelfinavir să adăugați la lichid. Dacă amestecul nu este luat imediat, acesta trebuie păstrat la frigider 
și luat în decurs de 6 ore. Nu amestecați pulberea orală de nelfinavir cu alimente sau suc acide (suc de portocale, suc 
de mere sau sos de mere). Nu amestecați nelfinavir cu apă în recipientul original.

Nelfinavir controlează infecția cu HIV, dar nu o vindecă. Continuați să luați nelfinavir chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați 

nelfinavir fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Dacă încetați să luați nelfinavir sau săriți peste doze, infecția dumneavoastră 

se poate agrava sau deveni rezistentă la medicamente.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament
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Acest medicament este uneori prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe 

informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua nelfinavir,

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

ingredientele din tablete sau pulbere de nelfinavir. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați alfuzosin (Uroxatral); amiodarona (Cordarone, Nexterone, 
Pacerone); cisapridă (Propulsid; nu este disponibil în SUA); medicamente de tip ergot, cum ar fi bromocriptina 
(Cycloset, Parlodel), dihidroergotamina (DHE 45, Migranal), mesilații ergoloizi (Hydergine), ergotamina (Ergomar, 
în Cafergot, în Migergot) și metilergonovină (Methergine); lovastatin (Altoprev); lurasidonă (Latuda); midazolam 
(Versed) pe cale orală; pimozidă (Orap); chinidină (în Nuedexta); rifampin (Rimactane, Rifadin, în Rifater, în 
Rifamate); sildenafil (numai marca Revatio utilizată pentru boli pulmonare); simvastatină (Zocor, în Vytorin); 
Sunătoare; și triazolam (Halcion). Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați nelfinavir dacă luați 
unul sau mai multe dintre aceste medicamente.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate și fără prescripție medicală, 
vitamine și suplimente nutritive luați sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre 
următoarele: anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin, Jantoven); azitromicină 
(Azasite, Zithromax, Zmax); bosentan (Tracleer); anumite medicamente care blochează canalele de calciu, cum ar 
fi amlodipina (Norvasc, în Prestalia, în Twynsta, altele), felodipină, isradipină, nicardipină (Cardene), nifedipină 
(Adalat, Afeditab, Procardia), nimodipină (Nymalize) și nisoldipină (Sular); carbamazepină (Carbatrol, Epitol, 
Equetro, Tegretol, altele); anumite medicamente care scad colesterolul (statine) precum atorvastatina (Lipitor, in 
Caduet) si rosuvastatin (Crestor); colchicina (Colcrys, Mitigare); delavirdină (Rescriptor); fluticazonă (Flonase, 
Flovent; în Advair); indinavir (Crixivan); medicamente care suprimă sistemul imunitar, cum ar fi ciclosporina 
(Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune, Torisel) și tacrolimus (Astagraf XL, Prograf); metadonă 
(dolofină, metadoză); nevirapină (Viramune); anumiți inhibitori ai fosfodiesterazei (inhibitori PDE-5) utilizați 
pentru disfuncția erectilă, cum ar fi sildenafil (Viagra), tadalafil (Adcirca, Cialis) și vardenafil (Levitra); fenobarbital; 
fenitoină (Dilantin, Phenytek); inhibitori ai pompei de protoni, cum ar fi esomeprazol (Nexium), lansoprazol 
(Prevacid), omeprazol (Prilosec), pantoprazol (Protonix) şi rabeprazol (AcipHex); quetiapină (Seroquel); rifabutină 
(Mycobutin); ritonavir (Norvir, în Kaletra, în Viekira Pak); salmeterol (Serevent, în Advair); saquinavir (Invirase); și 
trazodonă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă 
monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa și cu nelfinavirul, 
așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și 
despre cele care nu apar pe această listă.

dacă luați didanozină (Videx), luați-o cu 1 oră înainte sau cu mai mult de 2 ore după nelfinavir.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați pilule contraceptive. Nelfinavir poate scădea eficacitatea contraceptivelor orale. Ar 

trebui să utilizați o altă metodă de control al nașterii în timp ce luați acest medicament. Discutați cu medicul dumneavoastră 

despre controlul nașterilor în timp ce luați nelfinavir.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată diabet, hemofilie (un grup de tulburări de sângerare 
moștenite în care capacitatea de coagulare a sângelui nu este normală) sau boală hepatică.

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

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați 

nelfinavir.
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trebuie să fiți conștient de faptul că grăsimea corporală poate crește sau se poate muta în diferite zone ale corpului, cum ar fi partea 

superioară a spatelui, gâtul („cocoașă de bivoliță”), sânii și în jurul stomacului. Este posibil să observați o pierdere de grăsime 

corporală de pe față, picioare și brațe.

trebuie să știți că este posibil să aveți hiperglicemie (creșteri ale zahărului din sânge) în timp ce luați acest 
medicament, chiar dacă nu aveți deja diabet. Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre 
următoarele simptome în timp ce luați nelfinavir: sete extremă, urinare frecventă, foame extremă, vedere 
încețoșată sau slăbiciune. Este foarte important să vă adresați medicului dumneavoastră de îndată ce aveți 
oricare dintre aceste simptome, deoarece glicemia crescută care nu este tratată poate provoca o afecțiune gravă 
numită cetoacidoză. Cetoacidoza poate pune viața în pericol dacă nu este tratată într-un stadiu incipient. 
Simptomele cetoacidozei includ gură uscată, greață și vărsături, dificultăți de respirație, respirație care miroase 
fructat și scăderea stării de conștiență.

dacă aveți fenilcetonurie (PKU, o afecțiune moștenită în care trebuie urmată o dietă specială pentru a preveni 
afectarea creierului care poate provoca dizabilitate intelectuală severă), trebuie să știți că pulberea orală de 
nelfinavir este îndulcită cu aspartam care formează fenilalanina.

trebuie să știți că, în timp ce luați medicamente pentru tratarea infecției cu HIV, sistemul dumneavoastră imunitar poate deveni 

mai puternic și poate începe să lupte împotriva altor infecții care erau deja în corpul dumneavoastră. Acest lucru vă poate 

determina să dezvoltați simptome ale acestor infecții. Dacă aveți simptome noi sau care se agravează în orice moment în timpul 

tratamentului cu nelfinavir, asigurați-vă că îi spuneți medicului dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru 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?

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

este severe sau nu dispare:

diaree

greaţă

gaz

dureri de stomac

pierderea poftei de mâncare

eczemă

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat 
medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

urticarie

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire
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Nelfinavir conține o substanță chimică care provoacă cancer la animalele de laborator. Administrația pentru Alimente și 

Medicamente (FDA) a cerut producătorului să facă modificări în modul în care se face nelfinavirul pentru a scădea cantitatea de 

această substanță chimică din produsele cu nelfinavir. Riscul pentru oameni este necunoscut, dar poate fi mai mare la copii și 

femeile gravide. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua nelfinavir.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

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). După ce pulberea de nelfinavir a fost adăugată în 

lichid, amestecul poate fi păstrat la temperatura camerei timp de până la 6 ore.

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 lahttps://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.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul dumneavoastră la nelfinavir.

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

reumplerea rețetei.

Țineți o cantitate de nelfinavir la îndemână. Nu așteptați până când rămâneți fără medicamente pentru a vă reumple rețeta.

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 vitamine, minerale sau alte diete.
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suplimente. 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

Viracept®
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