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Raltegravir
uitgesproken als (ral teg' ra veer)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Raltegravir wordt samen met andere geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van een infectie met het humaan 

immunodeficiëntievirus (hiv) bij volwassenen en kinderen die ten minste 2 kg wegen. Raltegravir zit in een klasse van geneesmiddelen die 

hiv-integraseremmers worden genoemd. Het werkt door de hoeveelheid hiv in het bloed te verminderen. Hoewel raltegravir hiv niet 

geneest, kan het uw kans op het ontwikkelen van het verworven immunodeficiëntiesyndroom (aids) en hiv-gerelateerde ziekten zoals 

ernstige infecties of kanker verminderen. Het gebruik van deze medicijnen samen met het beoefenen van veiliger seks en het 

aanbrengen van andere veranderingen in levensstijl kan het risico op overdracht (verspreiding) van het hiv-virus op andere mensen 

verminderen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Raltegravir wordt geleverd als tablet, kauwtablet en als granulaat voor orale suspensie voor orale inname. Raltegravir 

(Isentress)®) tabletten, kauwtabletten en orale suspensie worden gewoonlijk tweemaal per dag met of zonder voedsel 

ingenomen. Raltegravir (Isentress)®HD) tabletten worden gewoonlijk eenmaal per dag met of zonder voedsel ingenomen. 

Neem raltegravir elke dag op dezelfde tijd(en) in. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of 

apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem raltegravir precies zoals voorgeschreven. Neem er niet 

meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Slik de tabletten heel door; niet splitsen, kauwen of verpletteren. Als u de kauwtabletten inneemt, mag u 
ze heel kauwen of doorslikken.

Voor kinderen die moeite hebben met kauwen, kunnen de kauwtabletten worden fijngemaakt en gemengd met 1 theelepel (5 

ml) vloeistof zoals water, sap of moedermelk in een schoon kopje. De tabletten zullen de vloeistof opnemen en binnen 2 minuten 

uit elkaar vallen. Gebruik een lepel om de resterende stukjes van de tabletten fijn te maken. Drink het mengsel meteen op. Als er 

nog medicatie in het kopje achterblijft, voeg dan nog een theelepel (5 ml) vloeistof toe, draai rond en neem het meteen in.

Voordat u raltegravir suspensie voor oraal gebruik voor de eerste keer gebruikt, dient u de schriftelijke instructies te lezen 

die daarbij horen, waarin wordt beschreven hoe de medicatie moet worden bereid. Leeg de inhoud van één korrelpakket in 

de mengbeker en voeg 2 theelepels (10 ml) water toe. Draai de inhoud voorzichtig gedurende 45 seconden in de 

mengbeker; niet schudden. Gebruik de meegeleverde doseerspuit om de hoeveelheid medicatie af te meten die uw arts 

heeft voorgeschreven. Gebruik het mengsel binnen 30 minuten na bereiding en gooi de resterende suspensie weg.
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Blijf raltegravir gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het gebruik van raltegravir of uw andere anti-hiv-

medicatie zonder met uw arts te overleggen. Als u stopt met het innemen van raltegravir of doses overslaat, kan uw 

toestand verergeren en kan het virus resistent worden tegen behandeling.

Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u raltegravir inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor raltegravir, voor andere medicijnen of voor één van de 
bestanddelen van raltegravir-producten. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, 
vitamines, voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. 
Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: antacida die calcium, magnesium of aluminium 
bevatten (Maalox, Mylanta, Tums, andere); carbamazepine (Equetro, Tegretol, Teril); 
cholesterolverlagende medicijnen (statines) zoals atorvastatine (Lipitor, in Caduet), fluvastatine 
(Lescol), lovastatine (Altoprev), pravastatine (Pravachol), rosuvastatine (Crestor) en simvastatine 
(Zocor, in Vytorin); etravirine (Intelence); fenofibraat (Antara, Lipofen, Tricor, anderen); 
gemfibrozil (Lopid); fenobarbital; fenytoïne (Dilantin, Phenytek); rifampicine (Rifadin, Rimactane, 
in Rifamate, in Rifater), tipranavir (Aptivus) met ritonavir (Norvir); en zidovudine (Retrovir, 
anderen).

vertel het uw arts als u wordt behandeld met dialyse (medische behandeling om het bloed te reinigen 
wanneer de nieren niet goed werken), of als u hepatitis, hoog cholesterolgehalte in het bloed of 
triglyceriden (vetstoffen in het bloed), spierziekte heeft of ooit heeft gehad of zwelling van de spieren, of 
rabdomyolyse (een skeletspieraandoening).

vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Als u zwanger wordt terwijl u raltegravir gebruikt, 
neem dan contact op met uw arts. Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven. U mag 
geen borstvoeding geven als u met hiv bent geïnfecteerd of als u raltegravir gebruikt.

als u fenylketonurie heeft (PKU, een erfelijke aandoening waarbij een speciaal dieet moet worden gevolgd om schade 
aan uw hersenen te voorkomen die ernstige verstandelijke handicaps kan veroorzaken), moet u weten dat de 
kauwtabletten aspartaam   bevatten dat fenylalanine vormt.

u moet weten dat terwijl u medicijnen gebruikt om een   hiv-infectie te behandelen, uw immuunsysteem sterker kan 
worden en andere infecties die al in uw lichaam aanwezig waren, kan gaan bestrijden. Dit kan ertoe leiden dat u 
symptomen van die infecties ontwikkelt. Als u tijdens uw behandeling met raltegravir nieuwe of verergerende 
symptomen krijgt.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?
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Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de 

gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem niet twee tabletten raltegravir 

tegelijkertijd in om een   vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Raltegravir kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen 
ernstig is of niet weggaat:

diarree

gas-

buikpijn

maagzuur

slapeloosheid

abnormale dromen

depressie

hoofdpijn

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts of vraag een medische spoedbehandeling:

spierpijn of gevoeligheid

spier zwakte

donkere of colakleurige urine

pijn op de borst of druk

uitslag

koorts

huid blaren of peeling

netelroos

jeuk

zwelling van de ogen, het gezicht, de lippen, tong, keel, handen, voeten, enkels of armen

moeite met ademhalen of slikken

extreme vermoeidheid

mond laesies

rode, jeukende of gezwollen ogen

pijn in de rechterbovenhoek van de maag

geel worden van de huid of ogen

bleke ontlasting
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misselijkheid

braken

verlies van eetlust

snelle hartslag

kortademigheid

koorts, keelpijn, hoesten, koude rillingen en andere tekenen van infectie

gebrek aan energie

onverklaarbare gewichtstoename

afname van de hoeveelheid urine

zwelling rond de voeten, enkels of benen

slaperigheid

Raltegravir kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het 

gebruik van dit medicijn.

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar 

het op kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer). Verwijder het 

droogmiddel (klein zakje meegeleverd met de tabletten om vocht op te nemen) niet uit uw fles.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals 

wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze 

gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen 

sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en 

bereik is.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en 

andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de 

beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw 

apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over 

terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p 

[http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

wat moet ik nog meer weten?

Houd u aan alle afspraken met uw arts en het laboratorium terwijl u raltegravir gebruikt. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests 

bestellen om de reactie van uw lichaam op raltegravir te controleren.

Laat niemand anders uw medicatie innemen.

Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept.
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Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zonder recept verkrijgbaar) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

Isentress®

Isentress®HD
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