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Nevirapin
uttalas som (ne vye' ra peen)

VIKTIG VARNING:

Nevirapin kan orsaka allvarliga, livshotande leverskador, hudreaktioner och allergiska reaktioner. Tala om för 

din läkare om du har eller någonsin har haft leversjukdom, särskilt hepatit B eller C. Din läkare kommer 

förmodligen att säga åt dig att inte ta nevirapin. Tala även om för din läkare om du har utslag eller annan 

hudsjukdom innan du börjar ta nevirapin. Om du upplever något av följande symtom, sluta ta nevirapin och 

kontakta din läkare omedelbart: utslag, speciellt om det är allvarligt eller kommer tillsammans med något av de 

andra symtomen på denna lista; överdriven trötthet; brist på energi eller allmän svaghet; illamående; 

kräkningar; aptitlöshet; mörk (tefärgad) urin; blek avföring; gulfärgning av huden eller ögonen; smärta i den 

övre högra delen av magen; feber; ont i halsen, frossa eller andra tecken på infektion; influensaliknande 

symtom; muskel- eller ledvärk; blåsor; munsår; röda eller svullna ögon; nässelfeber; klåda; svullnad av ansikte, 

hals, tunga, läppar, ögon, händer, fötter, vrister eller underben; heshet; eller svårigheter att andas eller svälja.

Om din läkare säger åt dig att sluta ta nevirapin på grund av en allvarlig hud- eller 
leverreaktion, ska du aldrig ta nevirapin igen.

Din läkare kommer att börja med en låg dos nevirapin och öka din dos efter 14 dagar. Detta minskar 
risken att du utvecklar en allvarlig hudreaktion. Om du utvecklar någon typ av utslag eller något av 
symtomen som anges ovan medan du tar en låg dos nevirapin, kontakta din läkare omedelbart. Öka 
inte din dos förrän dina utslag eller symtom har försvunnit.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa tester för att 
kontrollera din kropps svar på nevirapin, särskilt under de första 18 veckorna av din behandling.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad 
(läkemedelsguide) när du påbörjar behandling med nevirapin och varje gång du fyller på ditt 
recept. Läs informationen noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några 
frågor. Du kan också få medicinguiden från FDA:s webbplats:
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm 
[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm].

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a600035.html 1/6

TITLE - NEVIRAPINE / VIRAMUNE MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN SWEDISH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
www.911globalmeds.com/buy-nevirapine-viramune-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a600035.html


4/122/4, 16:45 Nevirapin: MedlinePlus läkemedelsinformation

Tala med din läkare om riskerna med att ta nevirapin. Det finns en större risk att du kommer att utveckla 
allvarliga leverskador under din behandling om du är kvinna och om du har ett högt CD4-tal (stort antal 
av en viss typ av infektionsbekämpande celler i ditt blod).

hur är denna medicin utskriven?

Nevirapin används tillsammans med andra läkemedel för att behandla infektion med humant 
immunbristvirus (HIV) hos vuxna och barn 15 dagar och äldre. Nevirapin ska inte användas för att behandla 
vårdpersonal eller andra individer som exponerats för HIV-infektion efter kontakt med HIV-kontaminerat 
blod, vävnader eller andra kroppsvätskor. Nevirapin är i en klass av läkemedel som kallas icke-nukleosid 
omvänt transkriptashämmare (NNRTI). Det fungerar genom att minska mängden hiv i blodet. Även om 
nevirapin inte botar HIV, kan det minska din chans att utveckla förvärvat immunbristsyndrom (AIDS) och HIV-
relaterade sjukdomar som allvarliga infektioner eller cancer. Att ta dessa mediciner tillsammans med att 
utöva säkrare sex och göra andra livsstilsförändringar kan minska risken för överföring (spridning) av HIV-
viruset till andra människor.

hur ska detta läkemedel användas?

Nevirapin kommer som en tablett, en tablett med förlängd frisättning och en suspension (vätska) att ta genom 

munnen med eller utan mat. Tabletten och suspensionen tas vanligtvis en gång om dagen i 2 veckor och sedan två 

gånger om dagen efter de första 2 veckorna. Tabletten med förlängd frisättning tas vanligtvis en gång om dagen, 

efter minst två veckors behandling med vanliga nevirapintabletter eller suspension. Följ anvisningarna på din 

receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta nevirapin exakt 

enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Svälj nevirapin med vätskor som vatten, mjölk eller läsk.

Svälj tabletterna med förlängd frisättning hela; dela, tugga eller krossa dem inte.

Skaka vätskan försiktigt före varje användning för att blanda läkemedlet jämnt. Använd en oral doseringskopp eller 

doseringsspruta för att mäta din dos. Det är bäst att använda en spruta, särskilt om din dos är mindre än 5 ml (1 

tesked). Om du använder en doseringskopp, drick först all medicin som du mätte i doseringskoppen. Fyll sedan 

doseringsbägaren med vatten och drick vattnet för att vara säker på att du får hela dosen.

Nevirapin kan kontrollera hiv men kommer inte att bota det. Fortsätt att ta nevirapin även om du mår bra. 
Sluta inte ta nevirapin eller någon av de andra medicinerna som du tar för att behandla HIV eller AIDS utan att 
tala med din läkare. Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att sluta ta dina mediciner i en viss 
ordning. Om du missar doser eller slutar ta nevirapin, kan ditt tillstånd bli svårare att behandla.

Om du inte tar nevirapin på 7 dagar eller längre, börja inte ta det igen utan att prata med din 
läkare. Din läkare kommer att börja med en låg dos nevirapin och öka din dos efter 2 veckor.

användningsområdena för detta läkemedel
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Nevirapin används också ibland för att förhindra att ofödda barn vars mödrar har HIV eller AIDS blir 
infekterade med HIV under födseln.

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar nevirapin,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot nevirapin eller andra läkemedel.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer och kosttillskott du tar. Var noga med att nämna något av följande: antikoagulantia 
('blodförtunnare') som warfarin (Coumadin); vissa antimykotika som flukonazol (Diflucan), 
itrakonazol (Sporanox), ketokonazol (Nizoral) och vorikonazol (Vfend); p-piller när du tar dem av 
andra skäl än att förhindra graviditet; kalciumkanalblockerare såsom diltiazem (Cardizem, 
Dilacor, Tiazac), nifedipin (Adalat, Procardia) och verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); 
klaritromycin (Biaxin); vissa cancerkemoterapimediciner såsom cyklofosfamid (Cytoxan); cisaprid 
(Propulsid); cyklosporin (Neoral, Sandimmun); ergotalkaloider såsom ergotamin (Cafergot, Ercaf, 
andra); fentanyl (Duragesic, Actiq); mediciner för oregelbundna hjärtslag såsom amiodaron 
(Cordarone) och disopyramid (Norpace); mediciner för anfall såsom karbamazepin (Tegretol), 
klonazepam (Klonopin) och etosuximid (Zarontin); metadon (Dolophine), andra mediciner mot 
HIV eller AIDS såsom amprenavir (Agenerase), atazanavir (Reyataz), efavirenz (Sustiva), 
fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), kombinationen lopinavir och ritonavir (Kaletra), 
nelfinavir (Viracept) och saquinavir (Fortovase, Invirase); prednison (Deltasone); rifabutin 
(Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane); sirolimus (Rapamune); och takrolimus (Prograf). 
Många andra mediciner kan interagera med nevirapin, så se till att berätta för din läkare om alla 
mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka växtbaserade produkter du tar, särskilt johannesört.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft en njursjukdom, särskilt om du behandlas med 
dialys (behandling för att rengöra blodet utanför kroppen när njurarna inte fungerar bra).

tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Om du blir gravid medan du tar 
nevirapin, kontakta din läkare. Du ska inte amma om du är infekterad med hiv eller tar nevirapin.

du bör veta att denna medicin kan minska fertiliteten hos kvinnor. Tala med din läkare om 
riskerna med att ta denna medicin om du har oro för fertilitet.

du bör veta att ditt kroppsfett kan öka eller flytta till andra delar av din kropp som din midja, övre 
delen av ryggen, nacken (''buffelpuckel''), bröst och runt magen. Du kan märka en förlust av 
kroppsfett från ditt ansikte, ben och armar.

du bör veta att medan du tar mediciner för att behandla HIV-infektion, kan ditt immunförsvar bli starkare 
och börja bekämpa andra infektioner som redan fanns i din kropp eller orsaka att andra tillstånd 
uppstår. Detta kan få dig att utveckla symtom på dessa infektioner eller tillstånd. Om du får nya eller 
förvärrade symtom under din behandling med nevirapin, var noga med att tala om för din läkare.

hatt speciella kostråd ska jag följa?
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Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över 
den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en 
missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Nevirapin kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarligt eller inte försvinner:

huvudvärk

diarre

magont

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av symtomen som anges i avsnittet VIKTIG 
VARNING, kontakta din läkare omedelbart.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 
1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor 
inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra 
sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller 
kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. 
Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för 
mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat,
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haft ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

svullnad av händer, fötter, vrister eller underben

smärtsamma röda knölar på huden

överdriven trötthet

feber

huvudvärk

svårt att somna eller att sova

illamående

kräkningar

utslag

yrsel

hat annan information bör jag veta?

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Om du tar tabletterna med förlängd frisättning kanske du märker något som ser ut som en tablett i 
avföringen. Detta är bara det tomma tablettskalet, och det betyder inte att du inte fick din fullständiga dos 
medicin.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) 
läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta 
med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också 
viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Viramune®

Viramune®XR
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Lär dig hur du citerar den här sidan
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