
У дома →Лекарства, билки и добавки → Ралтегравир

URL на тази страница: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608004.html

Ралтегравир
произнася се като (ral teg' ra veer)

защо е предписано това лекарство?

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

възрастни и деца с тегло най-малко 4,5 lbs (2 kg). Ралтегравир е в клас лекарства, наречени инхибитори на ХИВ интеграза. 

Действа като намалява количеството на ХИВ в кръвта. Въпреки че ралтегравир 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?

Raltegravir се предлага като таблетка, таблетка за дъвчене и като гранули за перорална суспензия, която се приема през устата. 

Ралтегравир (Isentress®) таблетки, таблетки за дъвчене и перорална суспензия обикновено се приемат със или без храна два пъти 

дневно. Ралтегравир (Isentress®HD) таблетките обикновено се приемат със или без храна веднъж дневно. Приемайте ралтегравир 

по едно и също време(и) всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или 

фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте ралтегравир точно както е указано. Не приемайте повече или по-

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

Поглъщайте таблетките цели; не ги цепете, дъвчете или смачквайте. Ако приемате таблетките за дъвчене, можете да ги 

дъвчете или поглъщате цели.

За деца, които имат проблеми с дъвченето, таблетките за дъвчене могат да бъдат натрошени и смесени с 1 чаена 

лъжичка (5 mL) течност като вода, сок или майчино мляко в чиста чаша. Таблетките ще абсорбират течността и ще се 

разпаднат в рамките на 2 минути. С помощта на лъжица натрошете всички останали парчета от таблетките. Изпийте 

сместа веднага. Ако някое от лекарството остане в чашата, добавете още една чаена лъжичка (5 mL) течност, 

разбъркайте и я вземете веднага.

Преди да приемете ралтегравир перорална суспензия за първи път, прочетете писмените инструкции, които се доставят с нея, 

които описват как да приготвите лекарството. Изпразнете съдържанието на един пакет с гранули в чашата за смесване и добавете 

2 чаени лъжички (10 mL) вода. Внимателно завъртете съдържанието в чашата за смесване за 45 секунди; не се разклаща. 

Използвайте предоставената спринцовка за дозиране, за да измерите количеството лекарство, което Вашият лекар е предписал. 

Използвайте сместа в рамките на 30 минути след приготвянето и изхвърлете останалата суспензия.
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Продължете да приемате ралтегравир, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на ралтегравир или други 

лекарства против ХИВ, без да говорите с Вашия лекар. Ако спрете приема на ралтегравир или пропуснете дози, 

състоянието Ви може да се влоши и вирусът да стане резистентен към лечението.

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.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете ралтегравир,

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

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви 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: антиациди, съдържащи калций, 
магнезий или алуминий (Maalox, Mylanta, Tums, други); карбамазепин (Equetro, Tegretol, Teril); 
лекарства за понижаване на холестерола (статини) като аторвастатин (Lipitor, в Caduet), 
флувастатин (Lescol), ловастатин (Altoprev), правастатин (Pravachol), розувастатин (Crestor) и 
симвастатин (Zocor, в Vytorin); етравирин (Intelence); фенофибрат (Антара, Липофен, Трикор, 
други); гемфиброзил (Lopid); фенобарбитал; фенитоин (Dilantin, Phenytek); рифампин (Rifadin, 
Rimactane, in Rifamate, in Rifater), типранавир (Aptivus) с ритонавир (Norvir); и зидовудин 
(Retrovir, други).

уведомете Вашия лекар, ако се лекувате с диализа (лечение за почистване на кръвта, когато бъбреците не 
работят правилно), или ако имате или някога сте имали хепатит, висок холестерол или триглицериди в 
кръвта (мастни вещества в кръвта), мускулно заболяване или подуване на мускулите, или рабдомиолиза 
(състояние на скелетните мускули).

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

ако имате фенилкетонурия (ФКУ, наследствено състояние, при което трябва да се спазва специална диета, за да се 

предотврати увреждане на мозъка ви, което може да причини тежко интелектуално увреждане), трябва да знаете, че 

таблетките за дъвчене съдържат аспартам, който образува фенилаланин.

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. Това може да ви 
накара да развиете симптоми на тези инфекции. Ако имате нови или влошаващи се симптоми по време на 
лечението с ралтегравир.

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?
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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 приемайте две таблетки ралтегравир 

едновременно, за да компенсирате пропуснатата доза.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

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

диария

газ

стомашни болки

киселини в стомаха

безсъние

необичайни сънища

депресия

главоболие

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно 
се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

мускулна болка или чувствителност

мускулна слабост

тъмна урина или урина с цвят на кола

болка в гърдите или натиск

обрив

треска

кожни мехури или пилинг

копривна треска

сърбеж

подуване на очите, лицето, устните, езика, гърлото, ръцете, краката, глезените или ръцете

затруднено дишане или преглъщане

изключителна умора

лезии на устата

червени, сърбящи или подути очи

болка в горната дясна част на стомаха

пожълтяване на кожата или очите

бледи изпражнения
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гадене

повръщане

загуба на апетит

бързо сърцебиене

недостиг на въздух

висока температура, възпалено гърло, кашлица, втрисане и други признаци на инфекция

липса на енергия

необяснимо наддаване на тегло

намаляване на количеството урина

подуване около стъпалата, глезените или краката

сънливост

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

приемате това лекарство.

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). Не отстранявайте десиканта (малко 

пакетче, включено в таблетките, за да абсорбира влагата) от бутилката си.

Важно е да пазите 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, далече и 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.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията, докато приемате ралтегравир. Вашият лекар ще назначи определени 

лабораторни изследвания, за да провери реакцията на тялото ви към ралтегравир.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства.

Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно презареждането на Вашата рецепта.
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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

Isentress®

Isentress®HD
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