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Saquinavir
pronunțat ca (sa kwin' a vier)

de ce este prescris acest medicament?

Saquinavir este utilizat în combinație cu ritonavir (Norvir) și alte medicamente pentru a trata infecția cu virusul 
imunodeficienței umane (HIV). Saquinavirul face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori de protează. 
Acționează prin scăderea cantității de HIV din sânge. Deși saquinavirul nu vindecă HIV, vă poate reduce 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 a virusului HIV către alte persoane.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Saquinavir vine sub formă de capsulă și tabletă pentru administrare pe cale orală. De obicei, se ia în același timp cu ritonavir 

(Norvir) de două ori pe zi în decurs de 2 ore după o masă completă. Poate fi mai ușor să vă amintiți să luați saquinavir dacă îl luați 

în timpul meselor. Luați saquinavir aproximativ 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 saquinavir exact 

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

Înghițiți comprimatele întregi; nu le mestecați și nu le zdrobiți.

Dacă nu puteți înghiți capsula întreagă, puteți lua saquinavir prin deschiderea capsulei și amestecând conținutul cu sirop 

de zahăr, sorbitol sau gem. Pentru a pregăti fiecare doză, adăugați 3 lingurițe (15 ml) de sirop de zahăr, sorbitol sau gem 

într-un recipient gol. Deschideți capsula de saquinavir și adăugați conținutul în recipient. Amestecați amestecul timp de 30 

până la 60 de secunde. Dacă ați folosit sirop rece, sorbitol sau gem, așteptați ca amestecul să ajungă la temperatura 

camerei înainte de a mânca. Asigurați-vă că mâncați întregul amestec, astfel încât să primiți doza completă.

Continuați să luați saquinavir chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați saquinavir fără a discuta cu medicul 

dumneavoastră. Dacă omiteți doze, luați mai puțin decât doza prescrisă sau încetați să luați saquinavir, starea 

dumneavoastră poate deveni mai dificil de tratat.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa de informații pentru pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) atunci când 

începeți tratamentul cu saquinavir și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție informațiile și adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți vizita Food and
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Site-ul web al Administrației medicamentelor (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://

www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de 

medicamente.

există utilizări pentru acest medicament

Saquinavir este uneori utilizat împreună cu ritonavir (Norvir) și alte medicamente pentru a ajuta la prevenirea infecției la lucrătorii din 

domeniul sănătății sau la alte persoane care au fost expuse la HIV. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua acest 

medicament pentru starea dumneavoastră.

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 saquinavir,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la saquinavir, la orice alte medicamente, lactoză sau la oricare 

dintre celelalte ingrediente din capsulele sau tabletele de saquinavir. Medicul dumneavoastră vă poate spune să nu luați saquinavir. 

Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați oricare dintre următoarele medicamente: alfuzosin (Uroxatral); atazanavir (Reyataz, în Evotaz); claritromicină (Biaxin, în Prevpac); clozapină (Clozaril, Fazaclo, Versacloz); dasatinib (Sprycel); 

medicamente pentru ergot, cum ar fi dihidroergotamina (DHE 45, Migranal), mesilați ergoloizi (Hydergine), ergonovină (Ergotrate), ergotamină (Ergomar, în Cafergot, în Migergot, altele) și metilergonovină (Methergine); eritromicină (EES, E-

mycin, Erythrocin, altele); halofantrină; haloperidol (Haldol); anumite medicamente pentru bătăile neregulate ale inimii, cum ar fi amiodarona (Nexterone, Pacerone), disopiramidă (Norpace), dofetilidă (Tikosyn), flecainidă (Tambocor), 

lidocaină (Xylocaine), propafenona (Rhythmol) și chinidină (în Nuedexta); lovastatin (Altoprev); lurasidonă (Latuda); medicamente pentru boli mintale și greață, cum ar fi clorpromazina și tioridazina; midazolam pe cale orală; pentamidină 

(Nebupent, Pentam); pimozidă (Orap); chinină (Qualaquin); rifampin (Rifadin, Rimactane, în Rifamate, Rifater); sildenafil (numai marca Revatio utilizată pentru boli pulmonare); simvastatină (Zocor, Flolopid, în Vytorin); sunatinib (Sutent); 

tacrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); trazodonă; triazolam (Halcion); sau ziprasidonă (Geodon). De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați rilpivirină (Edurant, în Juluca, Odefsey, Complera) sau 

dacă ați încetat să o luați în ultimele două săptămâni. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați saquinavir dacă luați unul sau mai multe dintre aceste medicamente. rifampin (Rifadin, Rimactane, în Rifamate, Rifater); 

sildenafil (numai marca Revatio utilizată pentru boli pulmonare); simvastatină (Zocor, Flolopid, în Vytorin); sunatinib (Sutent); tacrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); trazodonă; triazolam (Halcion); sau ziprasidonă (Geodon). De 

asemenea, spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați rilpivirină (Edurant, în Juluca, Odefsey, Complera) sau dacă ați încetat să o luați în ultimele două săptămâni. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați 

saquinavir dacă luați unul sau mai multe dintre aceste medicamente. rifampin (Rifadin, Rimactane, în Rifamate, Rifater); sildenafil (numai marca Revatio utilizată pentru boli pulmonare); simvastatină (Zocor, Flolopid, în Vytorin); sunatinib 

(Sutent); tacrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); trazodonă; triazolam (Halcion); sau ziprasidonă (Geodon). De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați rilpivirină (Edurant, în Juluca, Odefsey, 

Complera) sau dacă ați încetat să o luați în ultimele două săptămâni. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați saquinavir dacă luați unul sau mai multe dintre aceste medicamente. De asemenea, spuneți medicului 

dumneavoastră sau farmacistului dacă luați rilpivirină (Edurant, în Juluca, Odefsey, Complera) sau dacă ați încetat să o luați în ultimele două săptămâni. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați saquinavir dacă luați unul sau 

mai multe dintre aceste medicamente. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați rilpivirină (Edurant, în Juluca, Odefsey, Complera) sau dacă ați încetat să o luați în ultimele două săptămâni. Medicul 

dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați saquinavir dacă luați unul sau mai multe dintre aceste medicamente.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine și suplimente nutritive luați sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre 

următoarele: anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin, Jantoven); antifungice cum ar fi itraconazol (Onmel, Sporanox) și ketoconazol benzodiazepine cum ar fi alprazolam (Xanax), 

clorazepat (Gen-Xene, Tranxene), diazepam (Diastat, Valium) și flurazepam; beta-blocante precum atenolol (Tenormin, în Tenoretic), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL, în Dutoprol, în Loressor 

HCT), nadolol (Corgard, în Corzide) și propranolol (Hemangeol, Inderal, Innopran); bosentan (Tracleer); blocante ale canalelor de calciu precum amlodipina (Norvasc, în Caduet, Lotrel, altele), diltiazem (Cardizem, 

Cartia, Tiazac, altele), felodipina, isradipină, nicardipină (Cardene), nifedipină (Adalat, Afeditab CR, Procardia), nimodipină (Nymalize), nisoldipină (Sular) și verapamil (Calan, Verelan, în Tarka); anumite medicamente 

care scad colesterolul (statine) precum atorvastatina (Lipitor, in Caduet); cobicistat (Tybost, în Evotaz, Genvoya, Prezcobix și Stribild); corticosteroizi precum betametazonă, budesonid (Entocort, Pulmicort, Uceris, în 

Symbicort), ciclesonid (Alvesco, Zetonna, Omnaris), dexametazonă, fluticazonă (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, în Advair, alții), metilprednison (A mometanaxonă), ), prednison (Rayos) și triamcinolon (Kenalog); 

colchicina (Colcrys, Mitigare); digoxină (Lanoxin); fentanil (Abstral, Actiq, Verelan, în Tarka); anumite medicamente care scad colesterolul (statine) precum atorvastatina (Lipitor, in Caduet); cobicistat (Tybost, în Evotaz, 

Genvoya, Prezcobix și Stribild); corticosteroizi precum betametazonă, budesonid (Entocort, Pulmicort, Uceris, în Symbicort), ciclesonid (Alvesco, Zetonna, Omnaris), dexametazonă, fluticazonă (Arnuity Ellipta, Flonase, 

Flovent, în Advair, alții), metilprednison (A mometanax), ), prednison (Rayos) și triamcinolon (Kenalog); colchicina (Colcrys, Mitigare); digoxină (Lanoxin); fentanil (Abstral, Actiq, Verelan, în Tarka); anumite 

medicamente care scad colesterolul (statine) precum atorvastatina (Lipitor, in Caduet); cobicistat (Tybost, în Evotaz, Genvoya, Prezcobix și Stribild); corticosteroizi precum betametazonă, budesonid (Entocort, 

Pulmicort, Uceris, în Symbicort), ciclesonid (Alvesco, Zetonna, Omnaris), dexametazonă, fluticazonă (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, în Advair, alții), metilprednison (A mometanaxonă), ), prednison (Rayos) și 

triamcinolon (Kenalog); colchicina (Colcrys, Mitigare); digoxină (Lanoxin); fentanil (Abstral, Actiq, ciclesonid (Alvesco, Zetonna, Omnaris), dexametazonă, fluticazonă (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, în Advair, altele), 

metilprednison, mometazonă (Asmanax, Dulera), prednison (Rayos) și triamcinolon (Kenalog); colchicina (Colcrys, Mitigare); digoxină (Lanoxin); fentanil (Abstral, Actiq, ciclesonid (Alvesco, Zetonna, Omnaris), 

dexametazonă, fluticazonă (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, în Advair, altele), metilprednison, mometazonă (Asmanax, Dulera), prednison (Rayos) și triamcinolon (Kenalog); colchicina (Colcrys, Mitigare); digoxină 

(Lanoxin); fentanil (Abstral, Actiq,
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Duragesic, altele); anumite imunosupresoare cum ar fi ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune) și sirolimus 
(Rapamune); medicamente pentru tratarea HIV sau SIDA, inclusiv indinavir (Crixivan), lopinavir cu ritonavir 
(Kaletra), maraviroc (Selzentry), nelfinavir (Viracept) sau tipranavir cu ritonavir (Aptivus); anumite medicamente 
pentru bătăile neregulate ale inimii, cum ar fi ibutilida (Corvert) și sotalol (Betapace, Sorine, Sotylize); 
medicamente pentru tratarea convulsiilor, cum ar fi carbamazepina (Carbatrol, Epitol, Tegretol, altele), fenitoina 
(Dilantin, Phenytek) și fenobarbital; metadonă (dolofină, metadoză); nefazodonă; omeprazol (Prilosec, în 
Yosprela, Zegerid); anumiți inhibitori ai fosfodiesterazei (PDE5), cum ar fi sildenafil (Viagra), tadalafil (Adcirca, 
Cialis) și vardenafil (Levitra, Staxyn); quetiapină (Seroquel); quinupristin și dalfopristin (Synercid); rifabutină 
(Mycobutin); salmeterol (Serevent, în Advair); și anumite antidepresive triciclice, inclusiv amitriptilina, 
clomipramină (Anafranil), imipramină (Surmontil, Tofranil) și maprotilina. Alte medicamente pot interacționa cu 
saquinavirul, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului despre toate 
medicamentele pe care le luați, chiar și pe cele care nu apar pe această listă. Este posibil ca medicul 
dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru 
efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante luați sau intenționați să luați, în special sunătoare și 
capsule de usturoi.

spuneți medicului dumneavoastră dacă beți sau ați băut vreodată cantități mari de alcool și dacă dumneavoastră sau cineva din familia 

dumneavoastră aveți sau a avut vreodată diabet. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată 

bătăi neregulate ale inimii, colesterol ridicat sau trigliceride (grăsimi din sânge); hemofilie (o tulburare de sângerare); afecțiuni în care 

organismul nu este capabil să producă suficientă lactază sau nu poate tolera lactoza sau boli de inimă sau rinichi.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați 

saquinavir, adresați-vă medicului dumneavoastră. Nu trebuie să alăptați dacă sunteți infectat cu HIV sau luați saquinavir.

trebuie să știți că saquinavirul poate scădea eficacitatea contraceptivelor hormonale (pilule contraceptive, plasturi, inele 
sau injecții). Discutați cu medicul dumneavoastră despre utilizarea unei alte forme de control al nașterii.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați 

saquinavir.

trebuie să fiți conștient de faptul că grăsimea corporală poate crește sau se poate muta în diferite zone ale corpului, cum ar fi partea 

superioară a spatelui, gâtul („cocoașă de bivoliță”), sânii și în jurul stomacului. Este posibil să observați o pierdere de grăsime 

corporală de pe față, picioare și brațe.

trebuie să știți că este posibil să aveți hiperglicemie (creșteri ale zahărului din sânge) în timp ce luați acest 
medicament, chiar dacă nu aveți deja diabet. Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre 
următoarele simptome în timp ce luați saquinavir: sete extremă, urinare frecventă, foame extremă, vedere 
încețoșată sau slăbiciune. Este foarte important să vă adresați medicului dumneavoastră de îndată ce aveți 
oricare dintre aceste simptome, deoarece glicemia crescută care nu este tratată poate provoca o afecțiune gravă 
numită cetoacidoză. Cetoacidoza poate pune viața în pericol dacă nu este tratată într-un stadiu incipient. 
Simptomele cetoacidozei includ gură uscată, greață și vărsături, dificultăți de respirație, respirație care miroase 
fructat și scăderea stării de conștiență.

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 sau poate provoca apariția altor 

afecțiuni. Acest lucru vă poate determina să dezvoltați simptome ale acestor infecții sau afecțiuni. Dacă aveți simptome noi sau se 

agravează după începerea tratamentului cu saquinavir, asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Discutați cu medicul dumneavoastră despre consumul de grepfrut și despre consumul de suc de grepfrut în timp ce luați acest medicament.
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ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

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 o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Saquinavir poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

diaree

dureri de stomac

greaţă

vărsături

constipație

oboseală

dureri de spate

buzele sau pielea uscată

febră

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

erupție cutanată, mâncărime, umflare a ochilor, feței, gurii, gâtului sau buzelor, dificultăți de respirație sau de înghițire

vezicule sau descuamarea pielii

îngălbenirea pielii sau a ochilor, pierderea poftei de mâncare, simptome asemănătoare gripei, oboseală extremă, urină închisă 
la culoare, scaune deschise la culoare, durere în partea dreaptă sus a stomacului

amețeli, amețeli, bătăi lente, neregulate sau puternice ale inimii, leșin

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

ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

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).
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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.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

durere în gât

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator înainte și în 

timpul tratamentului pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la saquinavir. De asemenea, medicul dumneavoastră poate 

comanda o electrocardiogramă (ECG; test care măsoară activitatea electrică a inimii) înainte și în timpul tratamentului dumneavoastră.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și 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

Invirase®
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