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Ritonavir
uttalas som (ri toe' na veer)

VIKTIG VARNING:

Att ta ritonavir tillsammans med vissa andra mediciner kan orsaka allvarliga eller livshotande 
biverkningar. Tala om för din läkare om du tar någon av följande mediciner: ergotmedicin som 
dihydroergotamin (DHE 45, Migranal), ergotamin (Ergomar, i Cafergot, i Migergot), ergonovin och 
metylergonovin (Methergine); mediciner för oregelbundna hjärtslag såsom amiodaron (Cordarone, 
Nexterone, Pacerone), flekainid, propafenon (Rhythmol) och kinidin (i Nuedexta); och lugnande medel 
eller sömntabletter såsom midazolam (Versed) och triazolam (Halcion). Din läkare kommer förmodligen 
att säga åt dig att inte ta ritonavir om du tar något av dessa läkemedel.

hur är denna medicin utskriven?

Ritonavir används tillsammans med andra läkemedel för att behandla infektion med humant immunbristvirus 
(HIV). Ritonavir ingår i en klass av läkemedel som kallas proteashämmare. Det fungerar genom att minska 
mängden hiv i blodet. Även om ritonavir 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 att 
överföra HIV-viruset till andra människor.

hur ska detta läkemedel användas?

Ritonavir kommer som en kapsel, en tablett och en lösning (vätska) att ta genom munnen. Det tas vanligtvis två 

gånger om dagen med måltider. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller 

apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta ritonavir exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre 

av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Din läkare kommer förmodligen att börja med en låg dos ritonavir och gradvis öka din dos, inte oftare än 
varannan till var tredje dag. Följ dessa anvisningar noggrant.

Svälj ritonavir tabletter hela. Dela, tugga eller krossa dem inte.
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Om du tar oral lösning, använd en dosmätsked, spruta eller kopp för att mäta den korrekta mängden vätska 
som behövs för varje dos. Använd inte en vanlig hushållssked. Du kan ta lösningen själv, eller så kan du 
förbättra smaken genom att blanda den med 8 uns chokladmjölk eller kosttillskott av märket Ensure eller 
Advera. Om du blandar läkemedlet med någon av dessa vätskor måste du dricka blandningen inte längre än 1 
timme efter att du blandat den.

Om din läkare säger åt dig att sluta ta ritonavir kapslar och börja ta tabletterna istället, kan du få fler 
biverkningar som illamående, kräkningar, magsmärtor och diarré kort efter att du byter. Dessa 
symtom kan förbättras när din kropp anpassar sig till tabletterna.

Fortsätt att ta ritonavir även om du mår bra. Sluta inte ta ritonavir utan att tala med din läkare. Om du 
missar doser, tar mindre än den föreskrivna dosen eller slutar ta ritonavir, kan ditt tillstånd bli svårare 
att behandla.

användningsområdena för detta läkemedel

Detta läkemedel kan ordineras för andra ändamål. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar ritonavir,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot ritonavir, andra läkemedel eller något av innehållsämnena 
i ritonavir tabletter, kapslar eller lösning. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

tala om för din läkare om du tar någon av medicinerna i avsnittet VIKTIG VARNING eller något av följande: 
alfuzosin (Uroxatral), apalutamid (Erleada), cisaprid (Propulsid) (ej tillgängligt i USA), kolchicin (Colcrys, 
Mitigare) i personer med njur- eller leversjukdom, dronedaron (Multaq), lomitapid (Juxtapid), lovastatin 
(Altoprev), lurasidon (Latuda), pimozid (Orap), ranolazin (Ranexa), sildenafil (endast märket Revatio som 
används för lungsjukdomar), simvastatin ( Zocor, i Vytorin), johannesört eller vorikonazol (Vfend). Din 
läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta ritonavir om du tar en eller flera av dessa mediciner.

berätta också för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer och kosttillskott du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
antikoagulantia ('blodförtunnare') såsom warfarin (Coumadin, Jantoven) och rivaroxaban (Xarelto); 
antidepressiva medel såsom amitriptylin, bupropion (Aplenzin, Forfivo XL, Wellbutrin, Zyban, andra), 
desipramin (Norpramin), fluoxetin (Prozac), nefazodon, nortriptylin, paroxetin (Paxil) och trazodon; 
atovaquon (Mepron, i Malarone); bedaquilin (Sirturo); betablockerare såsom metoprolol (Lopressor, 
Toprol XL, i Dutoprol, i Lopressor HCT) och timolol; bosentan (Tracleer); buspiron; 
kalciumkanalblockerare som diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, andra), nifedipin (Adalat, Afeditab CR, 
Procardia) och verapamil (Calan, Covera, Verelan, i Tarka); kolesterolsänkande mediciner såsom 
atorvastatin (Lipitor, i Caduet) och rosuvastatin (Crestor); klaritromycin (Biaxin, i PrevPac); klorazepat 
(Gen-Xene, Tranxene); kolchicin (Colcrys, Mitigare); vissa läkemedel mot cancer som abemaciclib 
(Verzenio), dasatinib (Sprycel), encorafenib (Braftovi), ibrutinib (Imbruvica), ivosidenib (Tibsovo), 
neratinib (Nerlynx), nilotinib (Tasigna), venetoclax (Venclexta), vinblastin och ; dexametason; diazepam 
(Diastat, Valium); digoxin (Lanoxin); dronabinol (Marinol); elagolix (Orilissa); estazolam; fentanyl 
(Duragesic, Subsys), fostamatinib (Tavalisse), vissa läkemedel mot hepatit C-virus (HCV) såsom 
boceprevir (inte längre tillgängligt i USA; Victrelis), glecaprevir och pibrentasvir (Mavyret) och 
simeprevir (inte längre tillgängligt i USA ; Olysio); itrakonazol (Onmel, Sporanox); ketokonazol (Nizoral); 
lidokain (Lidoderm; i Xylocaine med epinefrin); andra mediciner för HIV som atazanavir (Reyataz, in

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696029.html 2/6



14/4/22, 13:30 Ritonavir: MedlinePlus läkemedelsinformation

Evotaz), darunavir (Prezista, i Prezcobix), delavirdin (Rescriptor), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), maraviroc (Selzentry), saquinavir (Invirase) och tipranavir (Aptivus); mediciner för erektil dysfunktion såsom avanafil (Stendra), 

sildenafil (Viagra), tadalafil (Adcirca, Cialis) och vardenafil (Levitra); mediciner som dämpar immunsystemet såsom ciklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune) och takrolimus (Astagraf XL, Prograf); vissa mediciner 

mot anfall såsom karbamazepin (Epitol, Equetro, Tegretol, andra), klonazepam (Klonopin), divalproex (Depakote), etosuximid (Zarontin), lamotrigin (Lamictal) och fenytoin (Dilantin, Phenytek); meperidin (Demerol); metadon (dolofin, 

metados); metamfetamin (Desoxyn); mexiletin; perfenazin; quetiapin (Seroquel); kinin (Qualaquin); rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, i Rifamate, i Rifater); risperidon; salmeterol (Serevent, i Advair); orala eller inhalerade 

steroider såsom betametason, budesonid (Pulmicort), ciclesonid (Alvesco, Omnaris), dexametason, flutikason (Flonase, Flovent, i Advair), metylprednisolon (Medrol). mometason (i Dulera). prednison och triamcinolon; teofyllin (Theo 24, 

Uniphyl, andra); tioridazin; och zolpidem (Ambien, Edluar, Intermezzo, andra). Många andra mediciner kan också interagera med ritonavir, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här 

listan. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. risperidon; salmeterol (Serevent, i Advair); orala eller inhalerade steroider såsom betametason, budesonid (Pulmicort), ciclesonid 

(Alvesco, Omnaris), dexametason, flutikason (Flonase, Flovent, i Advair), metylprednisolon (Medrol). mometason (i Dulera). prednison och triamcinolon; teofyllin (Theo 24, Uniphyl, andra); tioridazin; och zolpidem (Ambien, Edluar, 

Intermezzo, andra). Många andra mediciner kan också interagera med ritonavir, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner 

eller övervaka dig noggrant för biverkningar. risperidon; salmeterol (Serevent, i Advair); orala eller inhalerade steroider såsom betametason, budesonid (Pulmicort), ciclesonid (Alvesco, Omnaris), dexametason, flutikason (Flonase, Flovent, i 

Advair), metylprednisolon (Medrol). mometason (i Dulera). prednison och triamcinolon; teofyllin (Theo 24, Uniphyl, andra); tioridazin; och zolpidem (Ambien, Edluar, Intermezzo, andra). Många andra mediciner kan också interagera med 

ritonavir, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. flutikason (Flonase, 

Flovent, i Advair), metylprednisolon (Medrol). mometason (i Dulera). prednison och triamcinolon; teofyllin (Theo 24, Uniphyl, andra); tioridazin; och zolpidem (Ambien, Edluar, Intermezzo, andra). Många andra mediciner kan också 

interagera med ritonavir, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. flutikason 

(Flonase, Flovent, i Advair), metylprednisolon (Medrol). mometason (i Dulera). prednison och triamcinolon; teofyllin (Theo 24, Uniphyl, andra); tioridazin; och zolpidem (Ambien, Edluar, Intermezzo, andra). Många andra mediciner kan också 

interagera med ritonavir, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. även de 

som inte finns på den här listan. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. även de som inte finns på den här listan. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

om du tar ritonavir oral suspension, tala även om för din läkare om du tar disulfiram (Antabus) eller 
metronidazol (Flagyl, Nuvessa, Vandazol).

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft ett förlängt QT-intervall (ett sällsynt hjärtproblem som kan 
orsaka oregelbunden hjärtslag, svimning eller plötslig död), diabetes, blödarsjuka, högt kolesterol eller triglycerider 
(fetter) i blodet eller hjärta eller leversjukdom, inklusive hepatit B eller C.

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

du bör veta att ritonavir kan minska effekten av hormonella preventivmedel (p-piller, plåster, ringar 
eller injektioner). Tala med din läkare om att använda en annan form av preventivmedel.

du bör vara medveten om att ditt kroppsfett kan öka eller flytta till olika delar av din kropp, såsom övre 
delen av ryggen, nacken (''buffelpuckel''), bröst och runt magen. Du kan märka en förlust av kroppsfett från 
ditt ansikte, ben och armar.

du bör veta att du kan uppleva hyperglykemi (ökningar i ditt blodsocker) medan du tar denna 
medicin, även om du inte redan har diabetes. Tala om för din läkare omedelbart om du har något av 
följande symtom när du tar ritonavir: extrem törst, täta urinträngningar, extrem hunger, dimsyn eller 
svaghet. Det är mycket viktigt att du ringer din läkare så snart du har något av dessa symtom, 
eftersom högt blodsocker som inte behandlas kan orsaka ett allvarligt tillstånd som kallas ketoacidos. 
Ketoacidos kan bli livshotande om den inte behandlas i ett tidigt skede. Symtom på ketoacidos 
inkluderar muntorrhet, illamående och kräkningar, andnöd, andedräkt som luktar fruktigt och 
minskat medvetande.

you should know that while you are taking medications to treat HIV infection, your immune system may 
get stronger and begin to fight other infections that were already in your body. This may cause you to 
develop symptoms of those infections. If you have new or worsening symptoms after starting treatment 
with ritonavir, be sure to tell your doctor.

hat special dietary instructions should I follow?

Unless your doctor tells otherwise, continue your normal diet.

hat should I do if I forget a dose?
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Take the missed dose as soon as you remember it. However, if it is almost time for the next dose, skip the 
missed dose and continue your regular dosing schedule. Do not take a double dose to make up for a missed 
one.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

dåsighet

diarre

gas

halsbränna

förändring i förmåga att smaka mat

huvudvärk

domningar, sveda eller stickningar i händer, fötter eller området runt munnen

muskel- eller ledvärk

magsmärtor, illamående och kräkningar

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

blåsor eller skalning av huden

utslag

nässelfeber

svullnad av ögon, ansikte, tunga, läppar eller svalg

sammandragning av halsen

svårigheter att andas eller svälja

illamående

kräkningar

magont

överdriven trötthet

brist på energi

aptitlöshet

smärta i övre högra delen av magen

gulfärgning av huden eller ögonen

yrsel

yrsel
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förlust av medvetande

oregelbunden hjärtrytm

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

Ritonavir 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 
tabletterna och lösningen i rumstemperatur. Kyl inte lösningen och låt den inte bli för varm eller för kall. 
Det är bäst att kyla ritonavirkapslar, men du kan också förvara dem i rumstemperatur i upp till 30 dagar.

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.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Det är särskilt viktigt att få medicinsk hjälp omedelbart om ett barn dricker mer än den vanliga dosen av 
lösningen. Lösningen innehåller en stor mängd alkohol som kan vara mycket skadlig för ett barn.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

domningar, sveda eller stickningar i händer eller fötter

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att 

kontrollera ditt svar på ritonavir.
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Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

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. Du bör ta med dig denna 
lista 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

Norvir®

deras namn

RTV
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