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Raltegravir
pronunțat ca (ral teg' ra veer)

de ce este prescris acest medicament?

Raltegravir este utilizat împreună cu alte medicamente pentru a trata infecția cu virusul imunodeficienței umane 

(HIV) la adulți și copii care cântăresc cel puțin 4,5 lbs (2 kg). Raltegravir face parte dintr-o clasă de medicamente 

numite inhibitori ai integrazei HIV. Acționează prin scăderea cantității de HIV din sânge. Deși raltegravirul nu 

vindecă HIV, vă poate scădea 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 (răspândire) virusului HIV către alte 

persoane.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Raltegravir vine sub formă de comprimat, comprimat masticabil și sub formă de granule pentru suspensie orală pentru 

administrare pe cale orală. Raltegravir (Isentress®) comprimatele, comprimatele masticabile și suspensia orală sunt de obicei luate 

cu sau fără alimente de două ori pe zi. Raltegravir (Isentress®HD) comprimatele se iau de obicei cu sau fără alimente o dată pe zi. 

Luați raltegravir 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 raltegravir exact așa cum este indicat. Nu 

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

Înghițiți comprimatele întregi; nu le despicați, mestecați sau zdrobiți. Dacă luați comprimate masticabile, le 
puteți mesteca sau înghiți întregi.

Pentru copiii care au probleme la mestecat, tabletele masticabile pot fi zdrobite și amestecate cu 1 linguriță (5 
ml) de lichid, cum ar fi apă, suc sau lapte matern, într-o cană curată. Tabletele vor absorbi lichidul și se vor 
desface în 2 minute. Folosind o lingură, zdrobiți bucățile rămase din tablete. Bea amestecul imediat. Dacă 
vreunul dintre medicamente rămâne în cană, adăugați încă o linguriță (5 ml) de lichid, amestecați și luați-l 
imediat.

Înainte de a lua suspensie orală de raltegravir pentru prima dată, citiți instrucțiunile scrise care vin cu ea și care 

descriu cum să pregătiți medicamentul. Goliți conținutul unui pachet de granule în cana de amestecare și adăugați 2 

lingurițe (10 ml) de apă. Învârtiți ușor conținutul în cana de amestecare timp de 45 de secunde; nu se scutura. Utilizați 

seringa dozatoare furnizată pentru a măsura cantitatea de medicamente prescrisă de medicul dumneavoastră. 

Utilizați amestecul în 30 de minute de la preparare și aruncați orice suspensie rămasă.
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Continuați să luați raltegravir chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați raltegravir sau alte medicamente anti-

HIV fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Dacă încetați să luați raltegravir sau omiteți dozele, starea 

dumneavoastră se poate agrava și virusul poate deveni rezistent la tratament.

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

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua raltegravir,

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

ingredientele produselor cu raltegravir. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără 
prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau 
intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: antiacide care conțin 
calciu, magneziu sau aluminiu (Maalox, Mylanta, Tums, altele); carbamazepină (Equetro, Tegretol, 
Teril); medicamente pentru scăderea colesterolului (statine), cum ar fi atorvastatin (Lipitor, în Caduet), 
fluvastatin (Lescol), lovastatin (Altoprev), pravastatin (Pravachol), rosuvastatin (Crestor) și simvastatin 
(Zocor, în Vytorin); etravirina (Inteligenta); fenofibrat (Antara, Lipofen, Tricor, altele); gemfibrozil 
(Lopid); fenobarbital; fenitoină (Dilantin, Phenytek); rifampină (Rifadin, Rimactane, în Rifamate, în 
Rifater), tipranavir (Aptivus) cu ritonavir (Norvir); și zidovudină (Retrovir, altele).

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți tratat cu dializă (tratament medical pentru curățarea sângelui atunci 
când rinichii nu funcționează corespunzător) sau dacă aveți sau ați avut vreodată hepatită, colesterol crescut în sânge 
sau trigliceride (substanțe grase din sânge), boli musculare sau umflarea mușchilor sau rabdomioliză (o afecțiune a 
mușchilor scheletici).

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Dacă rămâneți gravidă în timp ce 
luați raltegravir, adresați-vă medicului dumneavoastră. Spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați sau intenționați să 
alăptați. Nu trebuie să alăptați dacă sunteți infectat cu HIV sau dacă luați raltegravir.

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 
comprimatele masticabile conțin 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 timpul 
tratamentului cu raltegravir.

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?
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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 două comprimate de raltegravir în același timp 

pentru a compensa doza omisă.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Raltegravir poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:

diaree

gaz

dureri de stomac

arsuri la stomac

insomnie

vise anormale

depresie

durere de cap

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

dureri musculare sau sensibilitate

slabiciune musculara

urină închisă sau de culoarea cola

durere în piept sau presiune

eczemă

febră

vezicule sau peeling pe piele

urticarie

mâncărime

umflarea ochilor, feței, buzelor, limbii, gâtului, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau brațelor

dificultăți de respirație sau de înghițire

oboseală extremă

leziuni bucale

ochi roșii, mâncărimi sau umflați

durere în partea dreaptă sus a stomacului

îngălbenirea pielii sau a ochilor

scaune palide
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greaţă

vărsături

pierderea poftei de mâncare

bătăi rapide ale inimii

dificultăți de respirație

febră, dureri în gât, tuse, frisoane și alte semne de infecție

lipsa de energie

creștere inexplicabilă în greutate

scăderea cantității de urină

umflarea în jurul picioarelor, gleznelor sau picioarelor

somnolenţă

Raltegravir poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

luați acest medicament.

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). Nu îndepărtați desicantul 
(pachetul mic inclus cu tabletele pentru a absorbi umezeala) din flacon.

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.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul în timp ce luați raltegravir. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de 

laborator pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la raltegravir.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele.

Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.
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Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. 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

Isintresa®

Isintresa®HD
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