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Saquinavir
uttalas som (sa kwin' a veer)

hur är denna medicin utskriven?

Saquinavir används i kombination med ritonavir (Norvir) och andra läkemedel för att behandla infektion med 
humant immunbristvirus (HIV). Saquinavir ingår i en klass av läkemedel som kallas proteashämmare. Det 
fungerar genom att minska mängden hiv i blodet. Även om saquinavir 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?

Saquinavir kommer som en kapsel och en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis samtidigt som 
ritonavir (Norvir) två gånger om dagen inom 2 timmar efter en hel måltid. Det kan vara lättare att komma 
ihåg att ta saquinavir om du tar det med måltider. Ta saquinavir vid ungefär samma tider varje dag. Följ 
anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du 
inte förstår. Ta saquinavir exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad 
din läkare har ordinerat.

Svälj tabletterna hela; tugga inte eller krossa dem.

Om du inte kan svälja kapseln hel kan du ta saquinavir genom att öppna kapseln och blanda innehållet 
med sockersirap, sorbitol eller sylt. För att förbereda varje dos, tillsätt 3 teskedar (15 ml) sockersirap, 
sorbitol eller sylt i en tom behållare. Öppna saquinavirkapseln och tillsätt innehållet i behållaren. Rör om 
blandningen i 30 till 60 sekunder. Om du använde kall sirap, sorbitol eller sylt, vänta tills blandningen har 
nått rumstemperatur innan du äter. Se till att äta hela blandningen så att du får hela dosen.

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

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) när du 

börjar behandlingen med saquinavir och varje gång du fyller på ditt recept. Läs informationen noggrant och fråga 

din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor. Du kan också besöka Maten och
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Drug Administration (FDA) webbplats (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) eller tillverkarens webbplats för att få medicinguiden.

användningsområdena för detta läkemedel

Saquinavir används ibland tillsammans med ritonavir (Norvir) och andra läkemedel för att förhindra infektion hos 

vårdpersonal eller andra personer som exponerats för HIV. Tala med din läkare om riskerna med att ta denna 

medicin för ditt tillstånd.

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

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar saquinavir,

Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot saquinavir, andra läkemedel, laktos eller något av 
de andra innehållsämnena i saquinavir kapslar eller tabletter. Din läkare kan säga åt dig att inte ta saquinavir. Fråga din 
apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

tala om för din läkare om du tar någon av följande mediciner: alfuzosin (Uroxatral); atazanavir (Reyataz, i Evotaz); klaritromycin (Biaxin, i Prevpac); klozapin (Clozaril, Fazaclo, Versacloz); dasatinib (Sprycel); 

ergotmediciner såsom dihydroergotamin (DHE 45, Migranal), ergoloida mesylater (Hydergin), ergonovin (Ergotrat), ergotamin (Ergomar, i Cafergot, i Migergot, andra) och metylergonovin (Methergine); erytromycin 

(EES, E-mycin, erytrocin, andra); halofantrin; haloperidol (Haldol); vissa mediciner för oregelbunden hjärtrytm som amiodaron (Nexterone, Pacerone), disopyramid (Norpace), dofetilid (Tikosyn), flekainid (Tambocor), 

lidokain (xylokain), propafenon (Rhythmol) och kinidin (i Nuedexta); lovastatin (Altoprev); lurasidon (Latuda); mediciner för psykisk sjukdom och illamående såsom klorpromazin och tioridazin; midazolam genom 

munnen; pentamidin (Nebupent, Pentam); pimozid (Orap); kinin (Qualaquin); rifampin (Rifadin, Rimactane, i Rifamate, Rifater); sildenafil (endast märket Revatio som används för lungsjukdomar); simvastatin (Zocor, 

Flolopid, i Vytorin); sunatinib (Sutent); takrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); trazodon; triazolam (Halcion); eller ziprasidon (Geodon). Tala även om för din läkare eller apotekspersonal om du tar rilpivirin 

(Edurant, i Juluca, Odefsey, Complera) eller om du har slutat ta det inom de senaste två veckorna. Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta saquinavir om du tar en eller flera av dessa mediciner. 

rifampin (Rifadin, Rimactane, i Rifamate, Rifater); sildenafil (endast märket Revatio som används för lungsjukdomar); simvastatin (Zocor, Flolopid, i Vytorin); sunatinib (Sutent); takrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, 

Prograf); trazodon; triazolam (Halcion); eller ziprasidon (Geodon). Tala även om för din läkare eller apotekspersonal om du tar rilpivirin (Edurant, i Juluca, Odefsey, Complera) eller om du har slutat ta det inom de 

senaste två veckorna. Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta saquinavir om du tar en eller flera av dessa mediciner. rifampin (Rifadin, Rimactane, i Rifamate, Rifater); sildenafil (endast märket 

Revatio som används för lungsjukdomar); simvastatin (Zocor, Flolopid, i Vytorin); sunatinib (Sutent); takrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); trazodon; triazolam (Halcion); eller ziprasidon (Geodon). Tala även 

om för din läkare eller apotekspersonal om du tar rilpivirin (Edurant, i Juluca, Odefsey, Complera) eller om du har slutat ta det inom de senaste två veckorna. Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta 

saquinavir om du tar en eller flera av dessa mediciner. Tala även om för din läkare eller apotekspersonal om du tar rilpivirin (Edurant, i Juluca, Odefsey, Complera) eller om du har slutat ta det inom de senaste två 

veckorna. Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta saquinavir om du tar en eller flera av dessa mediciner. Tala även om för din läkare eller apotekspersonal om du tar rilpivirin (Edurant, i Juluca, 

Odefsey, Complera) eller om du har slutat ta det inom de senaste två veckorna. Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta saquinavir om du tar en eller flera av dessa mediciner.

berätta 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); antimykotika såsom itrakonazol (Onmel, Sporanox) och ketokonazolbensodiazepiner såsom alprazolam (Xanax), klorazepat (Gen-Xene, Tranxene), diazepam 

(Diastat, Valium) och flurazepam; betablockerare såsom atenolol (Tenormin, i Tenoretic), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL, i Dutoprol, i Loressor HCT), nadolol (Corgard, i Corzide) och propranolol 

(Hemangeol, Inderal, Innopran); bosentan (Tracleer); kalciumkanalblockerare som amlodipin (Norvasc, i Caduet, Lotrel, andra), diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, andra), felodipin, isradipin, nikardipin (Cardene), 

nifedipin (Adalat, Afeditab CR, Procardia), nimodipin (Nymalize), nisoldipin (Sular) och verapamil (Calan, Verelan, i Tarka); vissa kolesterolsänkande mediciner (statiner) såsom atorvastatin (Lipitor, i Caduet); cobicistat 

(Tybost, i Evotaz, Genvoya, Prezcobix och Stribild); kortikosteroider såsom betametason, budesonid (Entocort, Pulmicort, Uceris, i Symbicort), ciclesonid (Alvesco, Zetonna, Omnaris), dexametason, flutikason (Arnuity 

Ellipta, Flonase, Flovent, i Advair, andra), metylprednison (som moaxmetasoner, en ), prednison (Rayos) och triamcinolon (Kenalog); kolchicin (Colcrys, Mitigare); digoxin (Lanoxin); fentanyl (Abstral, Actiq, Verelan, i 

Tarka); vissa kolesterolsänkande mediciner (statiner) såsom atorvastatin (Lipitor, i Caduet); cobicistat (Tybost, i Evotaz, Genvoya, Prezcobix och Stribild); kortikosteroider såsom betametason, budesonid (Entocort, 

Pulmicort, Uceris, i Symbicort), ciclesonid (Alvesco, Zetonna, Omnaris), dexametason, flutikason (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, i Advair, andra), metylprednison (som moaxmetasoner, en ), prednison (Rayos) och 

triamcinolon (Kenalog); kolchicin (Colcrys, Mitigare); digoxin (Lanoxin); fentanyl (Abstral, Actiq, Verelan, i Tarka); vissa kolesterolsänkande mediciner (statiner) såsom atorvastatin (Lipitor, i Caduet); cobicistat (Tybost, i 

Evotaz, Genvoya, Prezcobix och Stribild); kortikosteroider såsom betametason, budesonid (Entocort, Pulmicort, Uceris, i Symbicort), ciclesonid (Alvesco, Zetonna, Omnaris), dexametason, flutikason (Arnuity Ellipta, 

Flonase, Flovent, i Advair, andra), metylprednison (som moaxmetason, en ), prednison (Rayos) och triamcinolon (Kenalog); kolchicin (Colcrys, Mitigare); digoxin (Lanoxin); fentanyl (Abstral, Actiq, ciclesonid (Alvesco, 

Zetonna, Omnaris), dexametason, flutikason (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, i Advair, andra), metylprednison, mometason (Asmanax, Dulera), prednison (Rayos) och triamcinolon (Kenalog); kolchicin (Colcrys, 

Mitigare); digoxin (Lanoxin); fentanyl (Abstral, Actiq, ciclesonid (Alvesco, Zetonna, Omnaris), dexametason, flutikason (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, i Advair, andra), metylprednison, mometason (Asmanax, Dulera), 

prednison (Rayos) och triamcinolon (Kenalog); kolchicin (Colcrys, Mitigare); digoxin (Lanoxin); fentanyl (Abstral, Actiq,
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Duragesic, andra); vissa immunsuppressiva medel såsom cyklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune) och 
sirolimus (Rapamune); läkemedel för att behandla HIV eller AIDS inklusive indinavir (Crixivan), lopinavir 
med ritonavir (Kaletra), maraviroc (Selzentry), nelfinavir (Viracept) eller tipranavir med ritonavir (Aptivus); 
vissa mediciner för oregelbundna hjärtslag såsom ibutilid (Corvert) och sotalol (Betapace, Sorine, Sotylize); 
mediciner för att behandla anfall såsom karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Tegretol, andra), fenytoin 
(Dilantin, Phenytek) och fenobarbital; metadon (dolofin, metados); nefazodon; omeprazol (Prilosec, i 
Yosprela, Zegerid); vissa fosfodiesterashämmare (PDE5) såsom sildenafil (Viagra), tadalafil (Adcirca, Cialis) 
och vardenafil (Levitra, Staxyn); quetiapin (Seroquel); quinupristin och dalfopristin (Synercid); rifabutin 
(Mycobutin); salmeterol (Serevent, i Advair); och vissa tricykliska antidepressiva medel inklusive 
amitriptylin, klomipramin (anafranil), imipramin (surmontil, tofranil) och maprotilin. Andra mediciner kan 
interagera med saquinavir, så se till att berätta för din läkare och apotekspersonal 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.

berätta för din läkare vilka växtbaserade produkter du tar eller planerar att ta, särskilt johannesört och 
vitlökskapslar.

tala om för din läkare om du dricker eller någonsin har druckit stora mängder alkohol, och om du eller någon i din 
familj har eller någonsin har haft diabetes. Tala även om för din läkare om du har eller någonsin har haft oregelbundna 
hjärtslag, högt kolesterol eller triglycerider (fetter i blodet); hemofili (en blödningsrubbning); tillstånd där kroppen inte 
kan producera tillräckligt med laktas eller inte kan tolerera laktos, eller hjärt- eller njursjukdom.

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

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

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar 
saquinavir.

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 saquinavir: extrem törst, frekvent urinering, 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.

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 eller orsaka att andra tillstånd uppstår. Detta kan 
få dig att utveckla symtom på dessa infektioner eller tillstånd. Om du har nya eller förvärrade symtom efter att 
du påbörjat behandling med saquinavir, var noga med att tala om för din läkare.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Tala med din läkare om att äta grapefrukt och dricka grapefruktjuice medan du tar denna medicin.
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hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

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 dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

diarre

magont

illamående

kräkningar

förstoppning

trötthet

ryggont

torra läppar eller hud

feber

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

utslag, klåda, svullnad av ögon, ansikte, mun, svalg eller läppar, svårigheter att andas eller svälja

blåsor eller skalande hud

gulfärgning av hud eller ögon, aptitlöshet, influensaliknande symtom, extrem trötthet, 
mörkfärgad urin, ljus avföring, smärta i den övre högra delen av magen

yrsel, yrsel, långsam, oregelbunden eller bultande hjärtslag, svimning

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

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).

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).
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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.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

halsont

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester före 
och under din behandling för att kontrollera din kropps svar på saquinavir. Din läkare kan också beställa ett 
elektrokardiogram (EKG; test som mäter den elektriska aktiviteten i hjärtat) före och under din behandling.

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. 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

Invirase®

Senast reviderad - 15/06/2019

Lär dig hur du citerar den här sidan
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