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Нелфинавир
произнася се като (nel fin' a veer)

защо е предписано това лекарство?

Нелфинавир се използва заедно с други лекарства за лечение на инфекция с човешки имунодефицитен вирус (HIV). 

Нелфинавир е в клас лекарства, наречени протеазни инхибитори. Действа като намалява количеството на ХИВ в кръвта. 

Въпреки че нелфинавир не лекува ХИВ, той 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 на ХИВ вируса на други хора.

как трябва да се използва това лекарство?

Нелфинавир се предлага като таблетка и прах за приемане през устата. Обикновено се приема два до три пъти на ден с храна. 

Приемайте нелфинавир 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. Приемайте нелфинавир точно 

както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Ако не можете да погълнете таблетката, можете да я поставите в чаша и да я разтворите в малко количество 

вода. Разбъркайте добре течността и я изпийте веднага. Изплакнете чашата с повече вода и погълнете 

цялата смес, за да сте сигурни, че сте приели цялото лекарство.

Нелфинавир перорален прах може да се добавя към вода, мляко, адаптирано мляко, соево мляко или хранителни добавки. 

Разбъркайте добре и изпийте цялата течност веднага, за да приемете пълната доза. Вашият етикет с рецепта ви казва колко 

лъжички нелфинавир на прах да добавите към течността. Ако сместа не се приеме веднага, тя трябва да се съхранява в 

хладилник и да се приема в рамките на 6 часа. Не смесвайте нелфинавир перорален прах с кисела храна или сок (портокалов сок, 

ябълков сок или ябълков сос). Не смесвайте нелфинавир с вода в оригиналния контейнер.

Нелфинавир контролира HIV инфекцията, но не я лекува. Продължете да приемате нелфинавир, дори ако се чувствате добре. Не 

спирайте приема на нелфинавир, без да говорите с Вашия лекар. Ако спрете приема на нелфинавир или пропуснете дози, инфекцията 

Ви може да се влоши или да стане резистентна към лекарства.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство
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Това лекарство понякога се предписва за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече 

информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете нелфинавир,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към нелфинавир, други лекарства или някоя от 
съставките на нелфинавир таблетки или прах. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

уведомете Вашия лекар, ако приемате алфузозин (Uroxatral); амиодарон (Cordarone, Nexterone, Pacerone); 
цизаприд (Propulsid; не се предлага в САЩ); лекарства от ерго тип като бромокриптин (Cycloset, Parlodel), 
дихидроерготамин (DHE 45, Migranal), ерголоидни мезилати (Hydergine), ерготамин (Ergomar, в Cafergot, в 
Migergot) и метилергоновин (Methergine); ловастатин (Altoprev); луразидон (Latuda); мидазолам (Versed) през 
устата; пимозид (Орап); хинидин (в Nuedexta); рифампин (Rimactane, Rifadin, in Rifater, in Rifamate); силденафил 
(само марка Revatio, използвана за белодробни заболявания); симвастатин (Zocor, във Виторин); жълт 
кантарион; и триазолам (Halcion). Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате нелфинавир, ако 
приемате едно или повече от тези лекарства.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, витамини и хранителни добавки, отпускани с рецепта и 
без рецепта, приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: 
антикоагуланти („разредители на кръвта“) като варфарин (Coumadin, Jantoven); азитромицин (Azasite, Zithromax, 
Zmax); бозентан (Tracleer); някои лекарства, блокиращи калциевите канали, като амлодипин (Norvasc, в Prestalia, 
в Twynsta, други), фелодипин, израдипин, никардипин (Cardene), нифедипин (Adalat, Afeditab, Procardia), 
нимодипин (Nymalize) и низолдипин (S nisoldipine); карбамазепин (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, други); 
някои лекарства за понижаване на холестерола (статини), като аторвастатин (Lipitor, в Caduet) и розувастатин 
(Crestor); колхицин (Colcrys, Mitigare); делавирдин (Rescriptor); флутиказон (Flonase, Flovent; в Advair); индинавир 
(Crixivan); лекарства, които потискат имунната система, като циклоспорин (Gengraf, Neoral, Sandimmune), 
сиролимус (Rapamune, Torisel) и такролимус (Astagraf XL, Prograf); метадон (Долофин, Метадоза); невирапин 
(Viramune); някои инхибитори на фосфодиестераза (PDE-5 инхибитори), използвани за еректилна дисфункция, 
като силденафил (Виагра), тадалафил (Adcirca, Cialis) и варденафил (Levitra); фенобарбитал; фенитоин (Dilantin, 
Phenytek); инхибитори на протонната помпа като езомепразол (Nexium), ланзопразол (Prevacid), омепразол 
(Prilosec), пантопразол (Protonix) и рабепразол (AcipHex); кветиапин (Seroquel); рифабутин (микобутин); 
ритонавир (Norvir, в Kaletra, във Viekira Pak); салметерол (Serevent, in Advair); саквинавир (Invirase); и тразодон. 
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 нелфинавир, така че не забравяйте 
да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък.

ако приемате диданозин (Videx), вземете го 1 час преди или повече от 2 часа след нелфинавир.

уведомете Вашия лекар, ако приемате противозачатъчни хапчета. Нелфинавир може да намали ефективността на оралните 

контрацептиви. Трябва да използвате друг метод за контрол на раждаемостта, докато приемате това лекарство. Говорете с Вашия лекар 

относно контрола на раждаемостта, докато приемате нелфинавир.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали диабет, хемофилия (група от наследствени нарушения на кървенето, 

при които способността на кръвта да се съсирва не е нормална) или чернодробно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, 
докато приемате нелфинавир, обадете се на Вашия лекар. Не трябва да кърмите, ако имате ХИВ инфекция и 
приемате нелфинавир.

ако Ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате 

нелфинавир.
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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 може да получите хипергликемия (повишаване на кръвната Ви захар), докато приемате 
това лекарство, дори ако все още нямате диабет. Уведомете незабавно Вашия лекар, ако имате някой от 
следните симптоми, докато приемате нелфинавир: силна жажда, често уриниране, силен глад, замъглено 
зрение или слабост. Много е важно да се обадите на Вашия лекар веднага щом имате някой от тези симптоми, 
тъй като високата кръвна захар, която не се лекува, може да причини сериозно състояние, наречено 
кетоацидоза. Кетоацидозата може да стане животозастрашаваща, ако не се лекува на ранен етап. Симптомите 
на кетоацидозата включват сухота в устата, гадене и повръщане, задух, дъх, който мирише на плодове и 
намалено съзнание.

ако имате фенилкетонурия (ФКУ, наследствено състояние, при което трябва да се спазва специална диета, за да се 

предотврати увреждане на мозъка ви, което може да причини тежко интелектуално увреждане), трябва да знаете, че 

нелфинавир перорален прах е подсладен с аспартам, който образува фенилаланин.

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 нелфинавир, 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?

Нелфинавир може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезне:

диария

гадене

газ

стомашни болки

загуба на апетит

обрив

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 
обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

копривна треска

сърбеж

затруднено дишане или преглъщане
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Нелфинавир съдържа химикал, за който е установено, че причинява рак при лабораторни животни. Администрацията по 

храните и лекарствата (FDA) поиска от производителя да направи промени в начина на производство на нелфинавир, за да 

намали количеството на този химикал в продуктите на нелфинавир. Рискът за хората не е известен, но може да бъде по-висок 

при деца и бременни жени. Говорете с Вашия лекар за рисковете от приема на нелфинавир.

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 го 

при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята). След като нелфинавир на прах се добави 

към течността, сместа може да се държи при стайна температура до 6 часа.

Важно е да държите 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 и далече, 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.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания, за да 

провери отговора Ви към нелфинавир.

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

презареждането на Вашата рецепта.

Дръжте запас от нелфинавир под ръка. Не чакайте, докато ви свършат лекарствата, за да попълните рецептата си.

Важно е 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 диетични
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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
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