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Рилпивирин
произнася се като (ril'' pi vir' een)

защо е предписано това лекарство?

Рилпивирин се използва заедно с други лекарства за лечение на човешки имунодефицитен вирус 
тип 1 (HIV-1) при определени възрастни и деца на възраст 12 и повече години, които тежат най-
малко 77 lb (35 kg) и не са получавали антиретровирусно лечение в миналото. Също така се 
използва заедно с каботегравир (Vocabria) като краткосрочно лечение на HIV-1 инфекция при 
определени възрастни. Рилпивиринът е в клас лекарства, наречени ненуклеозидни инхибитори на 
обратната транскриптаза (NNRTI). Действа като намалява количеството на ХИВ в кръвта. Въпреки 
че рилпивиринът 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.

как трябва да се използва това лекарство?

Рилпивирин се предлага като таблетка за приемане през устата. Обикновено се приема с храна (не само протеинова напитка) 

веднъж дневно. Когато рилпивирин се приема заедно с каботегравир, той обикновено се приема веднъж дневно с храна. 

Приемайте рилпивирин самостоятелно или заедно с каботегравир приблизително по едно и също време всеки ден. Рилпивирин 

се приема заедно с каботегравир за около един месец (най-малко 28 дни) преди започване на лечение с дългодействащите 

инжекционни форми на тези лекарства или до 2 месеца, ако схемата на инжекционно лечение е пропусната за повече от 7 дни. 

Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която 

не разбирате. Приемайте рилпивирин точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-

често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Рилпивиринът контролира ХИВ, но не го лекува. Продължете да приемате рилпивирин, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема 

на рилпивирин, без да говорите с Вашия лекар. Когато снабдяването Ви с рилпивирин започне да намалява, вземете повече от Вашия 

лекар или фармацевт. Ако пропуснете дози или спрете да приемате рилпивирин, Вашето състояние може да стане по-трудно за лечение.

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

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.
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какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете рилпивирин,

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

уведомете Вашия лекар, ако приемате дексаметазон (Decadron); лекарства за припадъци, включително 
карбамазепин (Carbatrol, Epitol, Euetro, Tegretol, Teril), окскарбазепин (Trileptal), фенобарбитал (Luminal) или 
фенитоин (Dilantin, Phenytek); инхибитори на протонната помпа, включително декслансопразол (Dexilant), 
езомепразол (Nexium, Vimovo), ланзопразол (Prevacid), омепразол (Prilosec), пантопразол (Protonix) или 
рабепразол (Aciphex); рифампин (Rifater, Rifamate, Rimactane, Rifadin); рифапентин (Прифтин); и жълт 
кантарион. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате рилпивирин, ако приемате едно или повече от 
тези лекарства.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да 
споменете някое от следните: противогъбични лекарства, включително флуконазол (Diflucan), итраконазол 
(Sporanox), кетоконазол (Nizoral), позаконазол (Noxafil) и voriconazole (Vfend); амиодарон (Nexterone, Pacerone); 
анагрелид (Агрилин); хлорохин; хлорпромазин; цилостазол; ципрофлоксацин (Cipro); циталопрам (Celexa); 
кларитромицин (Biaxin); дизопирамид (Norpace); дофетилид (Tikosyn); донепезил (Aricept); еритромицин (E-Mycin, 
Eryc, Ery-Tab, PCE, Pediazole); флекаинид (Tambocor); халоперидол (Haldol); ибутилид (Corvert); левофлоксацин; 
метадон (Долофин); моксифлоксацин (Velox); нелфинавир (Viracept); ондансетрон (Zuplenz, Zofran); други ННИОТ 
лекарства за лечение на ХИВ/СПИН; пентамидин (NebuPent, Pentam); пимозид (Orap); прокаинамид; хинидин (в 
Nuedexta); рифабутин (микобутин); соталол (Betapace, Sorine, Sotylize); телитромицин (Ketek); и тиоридазин. 
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 рилпивирин, 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 антиациди, съдържащи калций, магнезий или алуминий (Maalox, Mylanta, Tums, други), 
приемайте ги поне 2 часа преди или 4 часа след рилпивирин.

ако приемате лекарства за лошо храносмилане, киселини или язви като циметидин (Tagamet), 
фамотидин (Pepcid), низатидин (Axid) или ранитидин (Zantac), приемайте го поне 12 часа преди или 
поне 4 часа след рилпивирин .

ако приемате диданозин (Videx), вземете го поне 2 часа преди или поне 4 часа след рилпивирин.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали депресия или друго психично заболяване, чернодробно заболяване, 

включително хепатит B или C, или бъбречно заболяване.

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

трябва да знаете, че телесните ви мазнини могат да се увеличат или да се преместят в различни области на тялото ви, 

като гърдите, горната част на гърба и шията или около средата на тялото ви. Може да се случи и загуба на мазнини от 

краката, ръцете и лицето.

трябва да знаете, че рилпивирин може да причини промени във вашите мисли, поведение или психично здраве. Обадете се 

незабавно на Вашия лекар, ако развиете някой от следните симптоми, докато приемате рилпивирин: нова или влошаваща се 

депресия; чувство на тъга, безнадежност, тревожност или неспокойство; или мислите да се самоубиете или планирате или се 

опитвате да го направите. Уверете се, че семейството ви знае кои симптоми може да са сериозни, за да могат да се обадят на 

Вашия лекар, ако не можете сами да потърсите лечение.
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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 след започване на лечение с рилпивирин, 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, по време на хранене. Въпреки това, ако са минали повече от 12 

часа от последната 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?

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

затруднено заспиване или оставане на заспиване

главоболие

гадене

повръщане

световъртеж

болка в корема

сънливост

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 

изброени в раздела СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, незабавно се обадете на Вашия лекар:

обрив

пожълтяване на кожата или очите, болка от дясната страна на стомаха, гадене, повръщане, светли 
изпражнения, тъмна урина

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, спрете 

приема на рилпивирин и незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска 

помощ:

обривзаедно стреска, подуване на лицето, устните, устата, езика или гърлото, мехури, затруднено дишане или 
преглъщане, рани в устата, зачервяване или подуване на очите (конюнктивит), болка от дясната страна на 
стомаха (коремната) област или тъмно оцветена урина

Рилпивирин може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате 

това лекарство.
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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 светлина, 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 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 реакцията на тялото ви към рилпивирин.

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

презареждането на Вашата рецепта.

Поддържайте запас от рилпивирин под ръка. Не чакайте, докато ви свършат лекарствата, за да попълните 

рецептата си.

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.
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рандови имена

Edurant®

Джулука®(като комбиниран продукт, съдържащ долутегравир, рилпивирин)

Последна редакция - 15.03.2021 г
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