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произнася се като (ne vye' ra peen)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Невирапин може да причини тежко, животозастрашаващо увреждане на черния дроб, кожни реакции и алергични 

реакции. Кажете на Вашия лекар, ако имате или някога сте имали чернодробно заболяване, особено хепатит B или C. 

Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате невирапин. Също така уведомете Вашия лекар, ако имате обрив или 

друго кожно заболяване, преди да започнете да приемате невирапин. Ако получите някой от следните симптоми, спрете 

приема на невирапин и незабавно се обадете на Вашия лекар: обрив, особено ако е тежък или идва заедно с някой от 

другите симптоми в този списък; прекомерна умора; липса на енергия или обща слабост; гадене; повръщане; загуба на 

апетит; тъмна (оцветена на чай) урина; бледи изпражнения; пожълтяване на кожата или очите; болка в горната дясна част 

на стомаха; треска; възпалено гърло, втрисане или други признаци на инфекция; грипоподобни симптоми; мускулни или 

ставни болки; мехури; рани в устата; червени или подути очи; копривна треска; сърбеж; подуване на лицето, гърлото, езика, 

устните, очите, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака; дрезгавост; или затруднено дишане или преглъщане.

Ако Вашият лекар Ви каже да спрете приема на невирапин, защото сте имали сериозна кожна или чернодробна реакция, никога 

не трябва да приемате невирапин отново.

Вашият лекар ще Ви започне с ниска доза невирапин и ще увеличи дозата Ви след 14 дни. Това ще 

намали риска от развитие на сериозна кожна реакция. Ако развиете някакъв вид обрив или някой от 

симптомите, изброени по-горе, докато приемате ниска доза невирапин, незабавно се обадете на Вашия 

лекар. Не увеличавайте дозата си, докато обривът или симптомите не изчезнат.

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

да провери реакцията на тялото ви към невирапин, особено през първите 18 седмици от лечението.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за 

лекарства), когато започнете лечение с невирапин и всеки път, когато презареждате рецептата си. Прочетете 

внимателно информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете също да 

получите ръководството за лекарства от уебсайта на FDA:

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm 
[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm].
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Говорете с Вашия лекар за рисковете от приема на невирапин. Има по-голям риск да развиете сериозно 

чернодробно увреждане по време на лечението, ако сте жена и ако имате висок брой CD4 (голям брой 

клетки, борещи се с определен тип инфекция в кръвта ви).

защо е предписано това лекарство?

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

възрастни и деца на възраст 15 и повече дни. Невирапин не трябва да се използва за лечение на здравни работници или 

други лица, изложени на HIV инфекция след контакт със заразена с HIV кръв, тъкани или други телесни течности. 

Невирапин е в клас лекарства, наречени ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (NNRTI). Действа като 

намалява количеството на ХИВ в кръвта. Въпреки че невирапин 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 (разпространение) на ХИВ вируса на други хора.

как трябва да се използва това лекарство?

Nevirapine се предлага като таблетка, таблетка с удължено освобождаване и суспензия (течност), която се приема през устата със 

или без храна. Таблетката и суспензията обикновено се приемат веднъж дневно в продължение на 2 седмици и след това два пъти 

дневно след първите 2 седмици. Таблетката с удължено освобождаване обикновено се приема веднъж дневно, след поне две 

седмици лечение с обикновени таблетки или суспензия невирапин. Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и 

помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте невирапин точно както е указано. Не 

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

Поглъщайте невирапин с течности като вода, мляко или сода.

Поглъщайте таблетките с удължено освобождаване цели; не ги цепете, дъвчете или смачквайте.

Разклатете внимателно течността преди всяка употреба, за да смесите лекарството равномерно. Използвайте перорална дозираща чаша 

или дозираща спринцовка, за да измерите дозата си. Най-добре е да използвате спринцовка, особено ако дозата Ви е по-малка от 5 mL (1 

чаена лъжичка). Ако използвате дозираща чаша, първо изпийте всички лекарства, които сте измерили в дозиращата чаша. След това 

напълнете дозиращата чаша с вода и изпийте водата, за да сте сигурни, че получавате пълната си доза.

Невирапин може да контролира ХИВ, но няма да го излекува. Продължете да приемате невирапин, дори ако се чувствате добре. 

Не спирайте приема на невирапин или някое от другите лекарства, които приемате за лечение на ХИВ или СПИН, без да говорите 

с Вашия лекар. Вашият лекар вероятно ще ви каже да спрете да приемате лекарствата си в определен ред. Ако пропуснете дози 

или спрете да приемате невирапин, Вашето състояние може да стане по-трудно за лечение.

Ако не приемате невирапин в продължение на 7 дни или повече, не започвайте да го приемате отново, без да говорите с 

Вашия лекар. Вашият лекар ще Ви започне с ниска доза невирапин и ще увеличи дозата Ви след 2 седмици.

други употреби на това лекарство

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a600035.html 2/6



14.04.22, 16:45 ч Невирапин: Информация за лекарствата MedlinePlus

Невирапин също понякога се използва за предпазване на неродени бебета, чиито майки имат ХИВ или СПИН, 

да се заразят с ХИВ по време на раждане.

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 невирапин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към невирапин или други лекарства.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, витамини и хранителни добавки, отпускани с 
рецепта и без рецепта, приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: антикоагуланти 
(„разредители на кръвта“) като варфарин (Coumadin); някои противогъбични средства като 
флуконазол (Diflucan), итраконазол (Sporanox), кетоконазол (Nizoral) и voriconazole (Vfend); 
противозачатъчни хапчета, когато ги приемате по причини, различни от предотвратяване на 
бременност; блокери на калциевите канали като дилтиазем (Cardizem, Dilacor, Tiazac), нифедипин 
(Adalat, Procardia) и верапамил (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); кларитромицин (Biaxin); някои 
лекарства за химиотерапия за рак като циклофосфамид (Cytoxan); цизаприд (Пропулсид); 
циклоспорин (Neoral, Sandimmune); алкалоиди от ерго като ерготамин (Cafergot, Ercaf, други); 
фентанил (Duragesic, Actiq); лекарства за неравномерен сърдечен ритъм като амиодарон (Cordarone) 
и дизопирамид (Norpace); лекарства за гърчове като карбамазепин (Tegretol), клоназепам (Klonopin) 
и етосуксимид (Zarontin); метадон (Dolophine), други лекарства за ХИВ или СПИН, като ампренавир 
(Agenerase), атазанавир (Reyataz), ефавиренц (Sustiva), фозампренавир (Lexiva), индинавир (Crixivan), 
комбинация от лопинавир и ритонавир (Kaletra), нелфинавир (Viracept) и саквинавир (Fortovase, 
Invirase); преднизон (Делтазон); рифабутин (микобутин); рифампин (Rifadin, Rimactane); сиролимус 
(Rapamune); и такролимус (Prograf). Много други лекарства могат да взаимодействат с невирапин, 
така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, дори и тези, 
които не фигурират в този списък.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви билкови продукти приемате, особено жълт кантарион.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали бъбречно заболяване, особено ако се лекувате с 
диализа (лечение за почистване на кръвта извън тялото, когато бъбреците не работят добре).

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

трябва да знаете, че това лекарство може да намали плодовитостта при жените. Говорете с Вашия лекар за рисковете от 

приема на това лекарство, ако имате притеснения относно фертилитета.

трябва да знаете, че телесните ви мазнини могат да се увеличат или да се преместят в други части на тялото ви, като кръста, 

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 или да предизвикат други 
състояния. Това може да ви накара да развиете симптоми на тези инфекции или състояния. Ако имате нови или 
влошаващи се симптоми по време на лечението с невирапин, не забравяйте да уведомите Вашия лекар.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a600035.html 3/6



14.04.22, 16:45 ч Невирапин: Информация за лекарствата MedlinePlus

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?

Невирапин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 
симптоми е тежък или не изчезва:

главоболие

диария

стомашни болки

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от симптомите, изброени в раздела ВАЖНО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, незабавно се обадете на Вашия лекар.

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).

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 паднала,
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получили гърч, имате проблеми с дишането или не можете да бъдете събудени, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

подуване на ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

болезнени червени подутини по кожата

прекомерна умора

треска

главоболие

затруднено заспиване или оставане на заспиване

гадене

повръщане

обрив

световъртеж

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.

Ако приемате таблетки с удължено освобождаване, може да забележите нещо, което прилича на таблетка в 

изпражненията. Това е само празната обвивка на таблетката и това не означава, че не сте получили пълната си 

доза лекарство.

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

Viramune®

Viramune®XR

Последна редакция - 15.02.2018 г

Научете как да цитирате тази страница
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