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Raltegravir
uttalas som (ral teg'ra veer)

hur är denna medicin utskriven?

Raltegravir används tillsammans med andra läkemedel för att behandla infektion med humant 
immunbristvirus (HIV) hos vuxna och barn som väger minst 4,5 lbs (2 kg). Raltegravir ingår i en klass av 
läkemedel som kallas HIV-integrashämmare. Det fungerar genom att minska mängden hiv i blodet. Även om 
raltegravir 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?

Raltegravir kommer som en tablett, en tuggtablett och som granulat för oral suspension att ta genom 
munnen. Raltegravir (Isentress®) tabletter, tuggtabletter och oral suspension tas vanligtvis med eller utan mat 
två gånger om dagen. Raltegravir (Isentress®HD) tabletter tas vanligtvis med eller utan mat en gång om 
dagen. Ta raltegravir vid samma tid(er) varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din 
läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta raltegravir exakt enligt anvisningarna. Ta 
inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Svälj tabletterna hela; dela, tugga eller krossa dem inte. Om du tar tuggtabletterna kan du tugga 
eller svälja dem hela.

För barn som har problem med att tugga kan tuggtabletterna krossas och blandas med 1 tesked (5 ml) vätska 
som vatten, juice eller bröstmjölk i en ren kopp. Tabletterna kommer att absorbera vätskan och falla isär inom 
2 minuter. Krossa alla kvarvarande bitar av tabletterna med en sked. Drick blandningen direkt. Om något av 
läkemedlet finns kvar i koppen, tillsätt ytterligare en tesked (5 ml) vätska, snurra runt och ta det direkt.

Innan du tar raltegravir oral suspension för första gången, läs de skriftliga instruktionerna som medföljer och 
beskriver hur du förbereder medicinen. Töm innehållet i ett granulatpaket i blandningsbägaren och tillsätt 2 
teskedar (10 ml) vatten. Snurra försiktigt innehållet i blandningskoppen i 45 sekunder; skaka inte. Använd den 
medföljande doseringssprutan för att mäta mängden medicin som din läkare har ordinerat. Använd 
blandningen inom 30 minuter efter beredning och kassera eventuell återstående suspension.
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Fortsätt att ta raltegravir även om du mår bra. Sluta inte ta raltegravir eller dina andra anti-HIV-
läkemedel utan att prata med din läkare. Om du slutar ta raltegravir eller hoppar över doser kan ditt 
tillstånd förvärras och viruset kan bli resistent mot behandling.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

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

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar raltegravir,

Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot raltegravir, andra läkemedel eller något av 
ingredienserna i raltegravirprodukter. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna 
något av följande: antacida som innehåller kalcium, magnesium eller aluminium (Maalox, 
Mylanta, Tums, andra); karbamazepin (Equetro, Tegretol, Teril); kolesterolsänkande mediciner 
(statiner) såsom atorvastatin (Lipitor, i Caduet), fluvastatin (Lescol), lovastatin (Altoprev), 
pravastatin (Pravachol), rosuvastatin (Crestor) och simvastatin (Zocor, i Vytorin); etravirin 
(Intelens); fenofibrat (Antara, Lipofen, Tricor, andra); gemfibrozil (Lopid); fenobarbital; fenytoin 
(Dilantin, Phenytek); rifampin (Rifadin, Rimactane, i Rifamate, i Rifater), tipranavir (Aptivus) med 
ritonavir (Norvir); och zidovudin (Retrovir, andra).

berätta för din läkare om du behandlas med dialys (medicinsk behandling för att rengöra blodet när 
njurarna inte fungerar som de ska), eller om du har eller någonsin har haft hepatit, högt kolesterol i 
blodet eller triglycerider (fettämnen i blodet), muskelsjukdom eller svullnad av musklerna, eller 
rabdomyolys (ett skelettmuskeltillstånd).

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

om du har fenylketonuri (PKU, ett ärftligt tillstånd där en speciell diet måste följas för att förhindra skador 
på din hjärna som kan orsaka allvarliga intellektuella funktionsnedsättningar) bör du veta att 
tuggtabletterna innehåller aspartam som bildar fenylalanin.

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. Detta kan leda till att du 
utvecklar symtom på dessa infektioner. Om du har nya eller förvärrade symtom under din 
behandling med raltegravir.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?
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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 två tabletter raltegravir samtidigt för att 
kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

diarre

gas

magont

halsbränna

sömnlöshet

onormala drömmar

depression

huvudvärk

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, 
kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

muskelsmärta eller ömhet

muskelsvaghet

mörk eller kolafärgad urin

bröstsmärtor eller tryck

utslag

feber

hudblåsor eller peeling

nässelfeber

klåda

svullnad av ögon, ansikte, läppar, tunga, svalg, händer, fötter, vrister eller armar

svårigheter att andas eller svälja

extrem trötthet

munskador

röda, kliande eller svullna ögon

smärta i övre högra delen av magen

gulfärgning av huden eller ögonen

blek avföring
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illamående

kräkningar

aptitlöshet

snabba hjärtslag

andnöd

feber, ont i halsen, hosta, frossa och andra tecken på infektion

brist på energi

oförklarlig viktökning

minskad mängd urin

svullnad runt fötter, vrister eller ben

dåsighet

Raltegravir kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar 
denna medicin.

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

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet). Ta inte bort torkmedlet 
(liten förpackning som medföljer tabletterna för att absorbera fukt) från flaskan.

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.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet medan du tar raltegravir. Din läkare kommer att beställa vissa 

laboratorietester för att kontrollera din kropps svar på raltegravir.

Låt inte någon annan ta din medicin.

Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608004.html 4/5

http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p


14/4/22, 15:53 Raltegravir: MedlinePlus läkemedelsinformation

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. Denna lista 
bör du ta med dig 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

Isentress®

Isentress®HD
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