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саквинавир
произнася се като (sa kwin' a veer)

защо е предписано това лекарство?

Саквинавир се използва в комбинация с ритонавир (Norvir) и други лекарства за лечение на инфекция с човешки 

имунодефицитен вирус (HIV). Саквинавир е в клас лекарства, наречени протеазни инхибитори. Действа като намалява 

количеството на ХИВ в кръвта. Въпреки че саквинавир 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 на ХИВ вируса на други хора.

как трябва да се използва това лекарство?

Саквинавир се предлага като капсула и таблетка за приемане през устата. Обикновено се приема едновременно с ритонавир 

(Norvir) два пъти дневно в рамките на 2 часа след пълно хранене. Може да е по-лесно да запомните да приемате саквинавир, ако 

го приемате с храна. Приемайте саквинавир приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията 

на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте 

саквинавир 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 дъвчете и не ги смачквайте.

Ако не можете да погълнете капсулата цяла, можете да приемете саквинавир, като отворите капсулата и смесите 

съдържанието със захарен сироп, сорбитол или сладко. За да приготвите всяка доза, добавете 3 чаени лъжички (15 mL) 

захарен сироп, сорбитол или сладко в празен съд. Отворете капсулата саквинавир и добавете съдържанието към 

контейнера. Разбъркайте сместа за 30 до 60 секунди. Ако сте използвали студен сироп, сорбитол или сладко, изчакайте 

сместа да достигне стайна температура, преди да ядете. Не забравяйте да изядете цялата смес, така че да получите 

пълната доза.

Продължете да приемате саквинавир, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на саквинавир, без да говорите с Вашия 

лекар. Ако пропуснете дози, приемете по-малко от предписаната доза или спрете да приемате саквинавир, Вашето състояние може 

да стане по-трудно за лечение.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за лекарства), 

когато започнете лечение със саквинавир и всеки път, когато презареждате рецептата си. Прочетете внимателно 

информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете също да посетите Храна и
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Уебсайт на Администрацията по лекарствата (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://

www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) или уебсайта на производителя, за да получите ръководството за 

лекарства.

други употреби на това лекарство

Саквинавир понякога се използва с ритонавир (Norvir) и други лекарства за предотвратяване на инфекция при 

здравни работници или други хора, които са били изложени на ХИВ. Говорете с Вашия лекар за рисковете от приема 

на това лекарство за Вашето състояние.

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 саквинавир,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към саквинавир, други лекарства, лактоза или някоя от 
останалите съставки на саквинавир капсули или таблетки. Вашият лекар може да Ви каже да не приемате саквинавир. 
Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

уведомете Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства: алфузозин (Uroxatral); атазанавир (Reyataz, в Evotaz); кларитромицин (Biaxin, в Prevpac); клозапин (Clozaril, Fazaclo, Versacloz); дазатиниб (Sprycel); лекарства 

против ерго като дихидроерготамин (DHE 45, Migranal), ерголоидни мезилати (Hydergine), ергоновин (Ergotrate), ерготамин (Ergomar, in Cafergot, in Migergot, други) и метилергоновин (Methergine); еритромицин (EES, E-mycin, 

Erythrocin, други); халофантрин; халоперидол (Haldol); някои лекарства за неравномерен сърдечен ритъм като амиодарон (Nexterone, Pacerone), дизопирамид (Norpace), дофетилид (Tikosyn), флекаинид (Tambocor), лидокаин 

(Xylocaine), пропафенон (Rhythmol) и хинидин (в Nuedexta); ловастатин (Altoprev); луразидон (Latuda); лекарства за психични заболявания и гадене като хлорпромазин и тиоридазин; мидазолам през устата; пентамидин 

(Nebupent, Pentam); пимозид (Орап); хинин (Qualaquin); рифампин (Rifadin, Rimactane, in Rifamate, Rifater); силденафил (само марка Revatio, използвана за белодробни заболявания); симвастатин (Zocor, Flolopid, във Vytorin); 

сунатиниб (Sutent); такролимус (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); тразодон; триазолам (Halcion); или зипразидон (Geodon). Също така информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате рилпивирин (Edurant, в Juluca, 

Odefsey, Complera) или ако сте спрели да го приемате през последните две седмици. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате саквинавир, ако приемате едно или повече от тези лекарства. рифампин (Rifadin, 

Rimactane, in Rifamate, Rifater); силденафил (само марка Revatio, използвана за белодробни заболявания); симвастатин (Zocor, Flolopid, във Vytorin); сунатиниб (Sutent); такролимус (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); тразодон; 

триазолам (Halcion); или зипразидон (Geodon). Също така информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате рилпивирин (Edurant, в Juluca, Odefsey, Complera) или ако сте спрели да го приемате през последните две 

седмици. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате саквинавир, ако приемате едно или повече от тези лекарства. рифампин (Rifadin, Rimactane, in Rifamate, Rifater); силденафил (само марка Revatio, използвана за 

белодробни заболявания); симвастатин (Zocor, Flolopid, във Vytorin); сунатиниб (Sutent); такролимус (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); тразодон; триазолам (Halcion); или зипразидон (Geodon). Също така информирайте Вашия 

лекар или фармацевт, ако приемате рилпивирин (Edurant, в Juluca, Odefsey, Complera) или ако сте спрели да го приемате през последните две седмици. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате саквинавир, ако 

приемате едно или повече от тези лекарства. Също така информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате рилпивирин (Edurant, в Juluca, Odefsey, Complera) или ако сте спрели да го приемате през последните две 

седмици. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате саквинавир, ако приемате едно или повече от тези лекарства. Също така информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате рилпивирин (Edurant, в Juluca, 

Odefsey, Complera) или ако сте спрели да го приемате през последните две седмици. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате саквинавир, ако приемате едно или повече от тези лекарства.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, витамини и хранителни добавки, отпускани с рецепта и без рецепта, приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете 

някое от следните: антикоагуланти („разредители на кръвта“) като варфарин (Coumadin, Jantoven); противогъбични средства като итраконазол (Onmel, Sporanox) и кетоконазол бензодиазепини като 

алпразолам (Xanax), клоразепат (Gen-Xene, Tranxene), диазепам (Diastat, Valium) и флуразепам; бета блокери като атенолол (Tenormin, в Tenoretic), лабеталол (Trandate), метопролол (Lopressor, Toprol XL, в 

Dutoprol, в Loressor HCT), надолол (Corgard, в Corzide) и пропранолол (Hemangeol, Inderal, Innopran); бозентан (Tracleer); блокери на калциевите канали като амлодипин (Norvasc, в Caduet, Lotrel, други), 

дилтиазем (Cardizem, Cartia, Tiazac, други), фелодипин, израдипин, никардипин (Cardene), нифедипин (Adalat, Afeditab CR, Procardia), нимодипин (Nymalize), низолдипин (Sular) и верапамил (Calan, Verelan, 

в Tarka); някои лекарства за понижаване на холестерола (статини), като аторвастатин (Lipitor, в Caduet); cobicistat (Tybost, в Evotaz, Genvoya, Prezcobix и Stribild); кортикостероиди като бетаметазон, 

будезонид (Entocort, Pulmicort, Uceris, в Symbicort), циклезонид (Alvesco, Zetonna, Omnaris), дексаметазон, флутиказон (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, in Advair, др.), ), преднизон (Rayos) и триамцинолон 

(Kenalog); колхицин (Colcrys, Mitigare); дигоксин (Lanoxin); фентанил (Abstral, Actiq, Верелан, в Тарка); някои лекарства за понижаване на холестерола (статини), като аторвастатин (Lipitor, в Caduet); 

cobicistat (Tybost, в Evotaz, Genvoya, Prezcobix и Stribild); кортикостероиди като бетаметазон, будезонид (Entocort, Pulmicort, Uceris, в Symbicort), циклезонид (Alvesco, Zetonna, Omnaris), дексаметазон, 

флутиказон (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, in Advair, др.), ), преднизон (Rayos) и триамцинолон (Kenalog); колхицин (Colcrys, Mitigare); дигоксин (Lanoxin); фентанил (Abstral, Actiq, Верелан, в Тарка); някои 

лекарства за понижаване на холестерола (статини), като аторвастатин (Lipitor, в Caduet); cobicistat (Tybost, в Evotaz, Genvoya, Prezcobix и Stribild); кортикостероиди като бетаметазон, будезонид (Entocort, 

Pulmicort, Uceris, в Symbicort), циклезонид (Alvesco, Zetonna, Omnaris), дексаметазон, флутиказон (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, in Advair, др.), ), преднизон (Rayos) и триамцинолон (Kenalog); колхицин 

(Colcrys, Mitigare); дигоксин (Lanoxin); фентанил (Abstral, Actiq, циклезонид (Alvesco, Zetonna, Omnaris), дексаметазон, флутиказон (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, в Advair, други), метилпреднизон, 

мометазон (Asmanax, Dulera), преднизон (Rayos) и триамцинолон (Kenalog); колхицин (Colcrys, Mitigare); дигоксин (Lanoxin); фентанил (Abstral, Actiq, циклезонид (Alvesco, Zetonna, Omnaris), дексаметазон, 

флутиказон (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, в Advair, други), метилпреднизон, мометазон (Asmanax, Dulera), преднизон (Rayos) и триамцинолон (Kenalog); колхицин (Colcrys, Mitigare); дигоксин (Lanoxin); 

фентанил (Abstral, Actiq,
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Duragesic, други); някои имуносупресори като циклоспорин (Gengraf, Neoral, Sandimmune) и сиролимус 
(Rapamune); лекарства за лечение на ХИВ или СПИН, включително индинавир (Crixivan), лопинавир с ритонавир 
(Kaletra), маравирок (Selzentry), нелфинавир (Viracept) или типранавир с ритонавир (Aptivus); някои лекарства за 
неравномерен сърдечен ритъм, като ибутилид (Corvert) и соталол (Betapace, Sorine, Sotylize); лекарства за 
лечение на гърчове като карбамазепин (Carbatrol, Epitol, Tegretol, други), фенитоин (Dilantin, Phenytek) и 
фенобарбитал; метадон (Долофин, Метадоза); нефазодон; омепразол (Prilosec, в Yosprela, Zegerid); някои 
инхибитори на фосфодиестераза (PDE5), като силденафил (Виагра), тадалафил (Adcirca, Cialis) и варденафил 
(Levitra, Staxyn); кветиапин (Seroquel); хинупристин и далфопристин (Synercid); рифабутин (микобутин); 
салметерол (Serevent, in Advair); и някои трициклични антидепресанти, включително амитриптилин, 
кломипрамин (анафранил), имипрамин (сурмонтил, тофранил) и мапротилин. Други лекарства могат да 
взаимодействат със саквинавир, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар и фармацевт за всички 
лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък. Може да се наложи Вашият лекар да 
промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

кажете на Вашия лекар какви билкови продукти приемате или планирате да приемате, особено жълт кантарион и 
капсули с чесън.

уведомете Вашия лекар, ако пиете или някога сте пили големи количества алкохол и ако вие или някой от вашето семейство имате 

или някога сте имали диабет. Също така уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали неравномерен пулс, висок 

холестерол или триглицериди (мазнини в кръвта); хемофилия (нарушение на кръвосъсирването); състояния, при които тялото не е в 

състояние да произвежда достатъчно лактаза или не може да понася лактоза, или сърдечно или бъбречно заболяване.

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

трябва да знаете, че саквинавир може да намали ефективността на хормоналните контрацептиви (хапчета за контрол на раждаемостта, 

пластири, пръстени или инжекции). Говорете с Вашия лекар относно използването на друга форма на контрол на раждаемостта.

ако Ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате 
саквинавир.

трябва да сте наясно, че телесните ви мазнини могат да се увеличат или да се преместят в различни части на тялото ви, като 

горната част на гърба, шията („биволска гърбица“), гърдите и около стомаха. Може да забележите загуба на телесни мазнини 

от лицето, краката и ръцете.

трябва да знаете, че може да получите хипергликемия (повишаване на кръвната Ви захар), докато приемате 
това лекарство, дори ако все още нямате диабет. Уведомете незабавно Вашия лекар, ако имате някой от 
следните симптоми, докато приемате саквинавир: силна жажда, често уриниране, силен глад, замъглено 
зрение или слабост. Много е важно да се обадите на Вашия лекар веднага щом имате някой от тези симптоми, 
тъй като високата кръвна захар, която не се лекува, може да причини сериозно състояние, наречено 
кетоацидоза. Кетоацидозата може да стане животозастрашаваща, ако не се лекува на ранен етап. Симптомите 
на кетоацидозата включват сухота в устата, гадене и повръщане, задух, дъх, който мирише на плодове и 
намалено съзнание.

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 или да предизвикат други състояния. 
Това може да ви накара да развиете симптоми на тези инфекции или състояния. Ако имате нови или влошаващи се 
симптоми след започване на лечение със саквинавир, не забравяйте да уведомите Вашия лекар.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Говорете с Вашия лекар относно яденето на грейпфрут и пиенето на сок от грейпфрут, докато приемате това лекарство.
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какво да правя, ако пропусна доза?

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 вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Саквинавир може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезне:

диария

стомашни болки

гадене

повръщане

запек

умора

болка в гърба

сухи устни или кожа

треска

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

обрив, сърбеж, подуване на очите, лицето, устата, гърлото или устните, затруднено дишане или преглъщане

образуване на мехури или лющене на кожата

пожълтяване на кожата или очите, загуба на апетит, грипоподобни симптоми, силна умора, тъмно 
оцветена урина, светли изпражнения, болка в горната дясна част на стомаха

замаяност, замаяност, бавен, неравномерен или удрящ сърдечен ритъм, припадък

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

приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, вие или вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 
(1-800-332-1088).

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).
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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.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

болки в гърлото

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания 

преди и по време на лечението Ви, за да провери реакцията на тялото Ви към саквинавир. Вашият лекар може също да назначи 

електрокардиограма (ЕКГ; тест, който измерва електрическата активност в сърцето) преди и по време на лечението.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

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

Invirase®

Последна редакция - 15.06.2019 г

Научете как да цитирате тази страница
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