
Abacavir/Lamivudina Tremoço 600 mg/300 mg comprimidos revestidos por película

abacavir/lamivudina
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento porque contém
informações importantes para você.

- Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.

- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo que seus 

sinais de doença sejam os mesmos que os seus.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos 

colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

-

IMPORTANTE — Reações de hipersensibilidade
Abacavir/Lamivudina Tremoço contém abacavir(que é também uma substância activa em medicamentos como
Trizivir, TriumeqeZiagen). Algumas pessoas que tomam abacavir podem desenvolver umareação de 
hipersensibilidade(uma reação alérgica grave), que pode ser fatal se continuarem a tomar produtos contendo 
abacavir.
Você deve ler atentamente todas as informações em 'Reações de hipersensibilidade' no painel na 
Seção 4.

A embalagem de Abacavir/Lamivudina Tremoço inclui umCartão de Alerta, para lembrá-lo e à equipe médica sobre a 

hipersensibilidade ao abacavir.Mantenha este cartão sempre com você.

O que tem neste folheto

1. O que é Abacavir/Lamivudina Lupin e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço
3. Como tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço
4. Possíveis efeitos colaterais

5. Como conservar Abacavir/Lamivudina Tremoço
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Abacavir/Lamivudina Lupin e para que é utilizado

Abacavir/Lamivudina Lupin é usado para tratar a infecção por HIV (vírus da imunodeficiência humana) em 

adultos, adolescentes e crianças com peso mínimo de 25 kg..

Abacavir/Lamivudina Tremoço contém dois ingredientes ativos que são usados   para tratar a infecção pelo HIV: 

abacavir e lamivudina. Estes pertencem a um grupo de medicamentos anti-retrovirais denominadosinibidores da 
transcriptase reversa análogos de nucleosídeos (NRTIs).

Abacavir/Lamivudina Lupin não cura completamente a infecção pelo HIV; reduz a quantidade de vírus em seu corpo e o 

mantém em um nível baixo. Também aumenta a contagem de células CD4 no sangue. As células CD4 são um tipo de 

glóbulos brancos que são importantes para ajudar seu corpo a combater infecções.

Nem todos respondem ao tratamento comAbacavir/Lamivudina Tremoçodo mesmo jeito. O seu médico 
irá monitorizar a eficácia do seu tratamento.

2. O que precisa de saber antes de tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço
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Não tome Abacavir/Lamivudina Tremoço:
- se você éalérgico(hipersensível)para abacavir (ou qualquer outro medicamento contendo abacavir - (por exemplo, 

Trizivir, TriumeqouZiagen), lamivudina ou qualquer outro componente deste medicamento (listados na Seção 6)

Leia atentamente todas as informações sobre reações de hipersensibilidade na Seção 4.

Verifique com seu médicose você acha que isso se aplica a você.Não tome Abacavir/Lamivudina Tremoço.

Tome especial cuidado com Abacavir/Lamivudina Tremoço

Algumas pessoas que tomam abacavir/lamivudina ou outros tratamentos combinados para o HIV correm maior risco de efeitos 

colaterais graves. Você precisa estar ciente dos riscos extras:

-
-

se você tem moderadoou doença hepática grave

se você já tevedoença hepática, incluindo hepatite B ou C (se tiver infecção por hepatite B, não 
interrompa Abacavir/Lamivudina Lupin sem o conselho do seu médico, pois a hepatite pode 
voltar)
se você está falando sérioexcesso de peso(especialmente se você é uma 

mulher) se você tem umproblema renal

-
-
Fale com o seu médico se alguma destas situações se aplicar a si antes de utilizar Abacavir/Lamivudina Tremoço.Você pode precisar 

de exames extras, incluindo exames de sangue, enquanto estiver tomando seu medicamento.Consulte a Seção 4 para obter mais 

informações.

Reações de hipersensibilidade ao abacavir

Mesmo os pacientes que não têm o gene HLA-B*5701 podem desenvolveruma reação de hipersensibilidade(
uma reação alérgica grave).

Leia atentamente todas as informações sobre reações de hipersensibilidade na Seção 4 deste folheto.

Risco de ataque cardíaco

Não se pode excluir que o abacavir possa aumentar o risco de ataque cardíaco.
Diga ao seu médicose tiver problemas cardíacos, se fumar ou tiver outras doenças que possam 
aumentar o risco de doença cardíaca, como pressão alta ou diabetes. Não pare de tomar Abacavir/
Lamivudina Tremoço, a menos que o seu médico o aconselhe a fazê-lo.

Fique atento a sintomas importantes

Algumas pessoas que tomam medicamentos para a infecção pelo HIV desenvolvem outras condições, que podem ser 

graves. Você precisa saber sobre sinais e sintomas importantes a serem observados enquanto estiver tomando Abacavir/

Lamivudina Tremoço.

Leia a informação 'Outros possíveis efeitos colaterais da terapia combinada para HIV' na Seção 
4 deste folheto.

Proteja outras pessoas

A infecção pelo HIV é transmitida pelo contato sexual com alguém que tem a infecção ou pela transferência de sangue 

infectado (por exemplo, compartilhando agulhas de injeção). Você ainda pode transmitir o HIV ao tomar este 

medicamento, embora o risco seja reduzido pela terapia antirretroviral eficaz. Discuta com seu médico as precauções 

necessárias para evitar infectar outras pessoas.

Outros medicamentos e Abacavir/Lamivudina Tremoço

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar outros medicamentos, ou se tomou recentemente, 

incluindo medicamentos à base de plantas ou outros medicamentos que comprou sem receita médica.
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Lembre-se de informar o seu médico ou farmacêutico se começar a tomar um novo medicamento enquanto estiver a tomar 

Abacavir/Lamivudina Tremoço.

Estes medicamentos não devem ser usados   com Abacavir/Lamivudina Tremoço:

-
-

Emtricitabina, para tratarinfecção pelo HIV

outros medicamentos contendo lamivudina, usados   para tratarinfecção pelo HIVouinfecção por 
hepatite B

altas doses detrimetoprima/sulfametoxazol, um antibiótico 

cladribina, usado para tratarleucemia de células pilosas

Diga ao seu médicose estiver a ser tratado com algum destes.

-
-

Alguns medicamentos interagem com Abacavir/Lamivudina Tremoço 

Esses incluem:

-fenitoína, para tratarepilepsia.
Diga ao seu médicose estiver a tomar fenitoína. O seu médico pode necessitar de o monitorizar enquanto estiver 

a tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço.

- metadona,usado como umsubstituto da heroína.O abacavir aumenta a velocidade com que a metadona é 

removida do corpo. Se você estiver tomando metadona, você será verificado quanto a quaisquer sintomas de 

abstinência. Sua dose de metadona pode precisar ser alterada.

Diga ao seu médicose estiver a tomar metadona.

-medicamentos (geralmente líquidos) contendo sorbitol e outros álcoois de açúcar (como xilitol, manitol, lactitol 
ou maltitol), se tomados regularmente.

Informe o seu médico ou farmacêuticose estiver a tomar algum destes.

• Riociguat, para tratarpressão alta nos vasos sanguíneos(as artérias pulmonares) que transportam sangue do 

coração para os pulmões. O seu médico pode precisar de reduzir a dose de riociguat, uma vez que o abacavir pode 

aumentar os níveis sanguíneos de riociguat.

Gravidez
Abacavir/Lamivudina Tremoço não é recomendado para uso durante a gravidez. Abacavir/lamivudina e medicamentos 
similares podem causar efeitos colaterais em bebês ainda não nascidos.
Se você tomou Abacavir/Lamivudina Tremoço durante a gravidez, seu médico pode solicitar exames de sangue 
regulares e outros exames de diagnóstico para monitorar o desenvolvimento do seu filho. Em crianças cujas mães 
tomaram NRTIs durante a gravidez, o benefício da proteção contra o HIV superou o risco de efeitos colaterais.

Amamentação
Mulheres HIV-positivas não devem amamentar, porque a infecção pelo HIV pode ser transmitida ao bebê através do 

leite materno. Uma pequena quantidade dos ingredientes de Abacavir/Lamivudina Tremoço também pode passar para o 

leite materno.

Se estiver amamentando ou pensando em amamentar:
Fale com o seu médico imediatamente.

Condução e utilização de máquinas

Abacavir/Lamivudina Tremoço pode causar efeitos secundários que podem afetar a sua capacidade de conduzir ou utilizar 

máquinas.
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Converse com seu médicosobre a sua capacidade de conduzir ou utilizar máquinas enquanto estiver a tomar 

Abacavir/Lamivudina Lupin.

Informações importantes sobre alguns outros componentes de Abacavir/Lamivudina Tremoço Abacavir/
Lamivudina Tremoço contém um corante chamado amarelo-sol (E110), que pode causar reações alérgicas em 
algumas pessoas.

3. Como tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço

Sempre tome este medicamento exatamente como seu médico lhe disse. Consulte o seu médico ou 
farmacêutico se tiver dúvidas.
A dose recomendada de Abacavir/Lamivudina Tremoço para adultos, adolescentes e crianças com peso igual ou 

superior a 25 kg é de um comprimido uma vez por dia.

Engula os comprimidos inteiros, com um pouco de água. Abacavir/Lamivudina Tremoço pode ser tomado com ou sem alimentos.

Mantenha-se em contacto regular com o seu médico

Abacavir/Lamivudina Tremoço ajuda a controlar a sua condição. Você precisa continuar tomando-o todos os dias para 

impedir que sua doença piore. Você ainda pode desenvolver outras infecções e doenças relacionadas à infecção pelo HIV.

Mantenha contato com seu médico e não pare de tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço sem o 
conselho do seu médico.

Se tomar mais Abacavir/Lamivudina Tremoço do que deveria
Se acidentalmente tomar demasiado Abacavir/Lamivudina Tremoço, informe o seu médico ou farmacêutico, ou contacte 

o serviço de urgência do hospital mais próximo para aconselhamento.

Caso se tenha esquecido de tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço

Se se esquecer de tomar uma dose, tome-a assim que se lembrar. Em seguida, continue seu tratamento como antes. Não 

tome uma dose dupla para compensar uma dose esquecida.

É importante tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço regularmente, porque se o tomar em intervalos irregulares, 
pode ter maior probabilidade de ter uma reação de hipersensibilidade.

Se parou de tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço
Se parou de tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço por qualquer motivo - especialmente porque pensa que 
está a ter efeitos secundários ou porque tem outra doença:

Converse com seu médico antes de começar a tomá-lo novamente. O seu médico irá verificar se os seus 

sintomas estão relacionados com uma reação de hipersensibilidade. Se o médico achar que eles podem estar 

relacionados,ser-lhe-á dito para nunca mais tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço, ou qualquer outro 

medicamento que contenha abacavir (por exemplo, Trizivir, Triumeq ou Ziagen).. É importante que você siga 

este conselho.

Se o seu médico aconselhar que você pode começar a tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço novamente, você pode ser solicitado a 

tomar suas primeiras doses em um local onde você tenha pronto acesso a cuidados médicos, se necessário.

4. Possíveis efeitos colaterais
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Durante a terapia para o HIV pode haver aumento de peso e dos níveis de lipídios e glicose no sangue. Isso está 
parcialmente ligado à saúde e ao estilo de vida restaurados e, no caso dos lipídios do sangue, às vezes aos próprios 
medicamentos para o HIV. O seu médico irá testar estas alterações.

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Quando você está sendo tratado para o HIV, pode ser difícil dizer se um sintoma é um efeito colateral do Abacavir/

Lamivudina Tremoço ou de outros medicamentos que você está tomando, ou um efeito da própria doença do HIV. Por 

isso, é muito importante conversar com seu médico sobre quaisquer alterações em sua saúde.

Mesmo os pacientes que não têm o gene HLA-B*5701 podem desenvolveruma reação de 
hipersensibilidade(uma reação alérgica grave), descrita neste folheto no painel intitulado 'Reações 
de hipersensibilidade'.

É muito importante que você leia e entenda as informações sobre essa reação 
grave.

Assim como os efeitos colaterais listados abaixo para Abacavir/Lamivudina Tremoço, outras condições podem se 

desenvolver durante a terapia combinada para o HIV.

É importante ler as informações mais adiante nesta seção em 'Outros possíveis efeitos colaterais da 
terapia combinada para HIV'.

Reações de hipersensibilidade

Abacavir/Lamivudina Tremoçocontémabacavir(que é também uma substância activa em medicamentos como

Trizivir, TriumeqeZiagen). O abacavir pode causar uma reação alérgica grave conhecida como reação de 

hipersensibilidade. Estas reações de hipersensibilidade foram observadas com mais frequência em pessoas que tomam 

medicamentos que contêm abacavir.

Quem recebe essas reações?

Qualquer pessoa que tome Abacavir/Lamivudina Tremoço pode desenvolver uma reação de hipersensibilidade 
ao abacavir, que pode ser fatal se continuar a tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço.
É mais provável que você desenvolva essa reação se tiver um gene chamadoHLA-B*5701(mas você pode 
ter uma reação mesmo que não tenha esse gene). Deveria ter sido testado para este gene antes de lhe 
ser prescrito Abacavir/Lamivudina Lupin.Se sabe que tem este gene, informe o seu médico antes de 
tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço.

Cerca de 3 a 4 em cada 100 doentes tratados com abacavir num ensaio clínico que não tinham o gene HLA-
B*5701 desenvolveram uma reação de hipersensibilidade.

Quais são os sintomas? Os 
sintomas mais comuns são:
-febre(alta temperatura) eerupção cutânea.

Outros sintomas comuns são:
- náuseas (sentir-se enjoado), vómitos (estar enjoado), diarreia, dor abdominal (estômago), cansaço 

intenso.

Outros sintomas incluem:
Dores nas articulações ou músculos, inchaço do pescoço, falta de ar, dor de garganta, tosse, dores de cabeça 
ocasionais, inflamação do olho(conjuntivite), úlceras na boca, pressão arterial baixa, formigueiro ou
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dormência das mãos ou pés.

Quando essas reações acontecem?

As reações de hipersensibilidade podem começar a qualquer momento durante o tratamento com Abacavir/Lamivudina Lupin, mas são 

mais prováveis   durante as primeiras 6 semanas de tratamento.

Contacte o seu médico imediatamente: 1

2
se você tiver uma erupção cutânea, OU

se você tiver sintomas de pelo menos 2 dos seguintes grupos:
⁻
⁻
⁻
⁻

febre
falta de ar, dor de garganta ou tosse náuseas ou 
vómitos, diarreia ou dor abdominal cansaço ou 
dores fortes, ou mal-estar geral.

O seu médico pode aconselhá-lo a parar de tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço.

Se parou de tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço.
Se parou de tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço devido a uma reação de hipersensibilidade,você NUNCA 
MAIS deve tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço, ou qualquer outro medicamento contendo abacavir 
(por exemplo, Trizivir, Triumeq ou Ziagen). Se você fizer isso, em poucas horas, sua pressão arterial pode cair 
perigosamente, o que pode resultar em morte.

Se parou de tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço por qualquer motivo - especialmente porque pensa que está a 
ter efeitos secundários ou porque tem outra doença:

Fale com o seu médico antes de começar de novo. O seu médico irá verificar se os seus sintomas estão relacionados 

com uma reação de hipersensibilidade. Se o médico achar que podem ter sido,ser-lhe-á então dito para nunca mais 

tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço, ou qualquer outro medicamento que contenha abacavir (por exemplo, 

Trizivir, Triumeq ou Ziagen).. É importante que você siga este conselho.

Ocasionalmente, reações de hipersensibilidade se desenvolveram em pessoas que voltaram a tomar produtos 

contendo abacavir, mas que apresentavam apenas um sintoma no Cartão de Alerta antes de parar de tomá-lo.

Muito raramente os doentes que tomaram medicamentos contendo abacavir no passado sem quaisquer 
sintomas de hipersensibilidade desenvolveram uma reação de hipersensibilidade quando voltaram a tomar 
estes medicamentos.

Se o seu médico aconselhar que você pode começar a tomar Abacavir/Lamivudina Tremoço novamente, você pode ser solicitado 

a tomar suas primeiras doses em um local onde você tenha pronto acesso a cuidados médicos, se necessário.

Se você é hipersensível ao abacavir/lamivudina, devolva todos os seus comprimidos de abacavir/lamivudina tremoço não 

utilizados para descarte seguro.Peça conselhos ao seu médico ou farmacêutico.

A embalagem de Abacavir/Lamivudina Tremoço inclui umCartão de Alerta, para lembrá-lo e à equipe médica sobre 

reações de hipersensibilidade.Este cartão contém informações importantes de segurança, mantenha-o sempre 

com você.

Efeitos colaterais comuns
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Estes podem afetaraté 1 em 10pessoas:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

cefaleia de reação de 

hipersensibilidade

estar doente (vômito) 

sentindo doente (

náusea) diarreia

dores de estômago

perda de apetite

cansaço, falta de energia febre 

(temperatura alta) sensação geral de 

mal-estar dificuldade em dormir (

insônia) dores musculares e 

desconforto dores nas articulações

tosse
erupção cutânea do nariz irritado 

ou escorrendo

perda de cabelo.

Efeitos colaterais incomuns

Estes podem afetaraté 1 em 100pessoas e podem aparecer em exames de sangue:

-
-
-

uma contagem baixa de glóbulos vermelhos (anemia) ou baixa contagem de glóbulos brancos (neutropenia) 

um aumento no nível de enzimas hepáticas

uma diminuição no número de células envolvidas na coagulação do sangue (trombocitopenia).

Efeitos colaterais raros

Estes podem afetaraté 1 em 1000pessoas:

-
-
-

distúrbios hepáticos, como icterícia, fígado aumentado ou fígado gorduroso, inflamação (

hepatite) inflamação do pâncreas (pancreatite) destruição do tecido muscular.

Os efeitos colaterais raros que podem aparecer em exames de sangue são:

- aumento de uma enzima chamadaamilase.

Efeitos colaterais muito raros

Estes podem afetaraté 1 em 10.000pessoas:

-
-
-

dormência, sensação de formigamento na pele (alfinetes e agulhas) 

sensação de fraqueza nos membros

erupção cutânea, que pode formar bolhas e parecer pequenos alvos (manchas escuras centrais cercadas por uma área 

mais pálida, com um anel escuro ao redor da borda)(eritema multiforme)

uma erupção cutânea generalizada com bolhas e descamação da pele, particularmente ao redor da boca, nariz, 

olhos e genitais(síndrome de Stevens-Johnson), e uma forma mais grave causando descamação da pele em mais 

de 30% da superfície do corpo(Necrólise epidérmica tóxica). acidose lática (excesso de ácido lático no sangue)

-

-

Se notar algum destes sintomas contacte um médico com urgência.

Os efeitos colaterais muito raros que podem aparecer em exames de sangue são:
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- uma falha da medula óssea em produzir novos glóbulos vermelhos (aplasia eritrocitária pura).

Se você tiver efeitos colaterais

Informe o seu médico ou farmacêuticose algum dos efeitos secundários se agravar ou incomodar, ou se detectar quaisquer 

efeitos secundários não mencionados neste folheto.

Outros possíveis efeitos colaterais da terapia combinada para HIV

A terapia combinada, como abacavir/lamivudina, pode causar o desenvolvimento de outras condições durante o tratamento do 

HIV.

Sintomas de infecção e inflamação

Infecções antigas podem surgir

As pessoas com infecção avançada pelo HIV (AIDS) têm sistemas imunológicos fracos e são mais propensas 
a desenvolver infecções graves.infecções oportunistas). Tais infecções podem ter sido “silenciosas” e não 
detectadas pelo sistema imunológico fraco antes do início do tratamento. Após o início do tratamento, o 
sistema imunológico fica mais forte, podendo atacar as infecções, podendo causar sintomas de infecção ou 
inflamação. Os sintomas geralmente incluemfebre, além de alguns dos seguintes:

-
-
-

Em casos raros, à medida que o sistema imunológico se torna mais forte, ele também pode atacar tecidos saudáveis   do corpo

(distúrbios autoimunes). Os sintomas de doenças autoimunes podem se desenvolver muitos meses após você começar a tomar 

medicamentos para tratar sua infecção pelo HIV. Os sintomas podem incluir:

-
-
-

dor de cabeça

dor de estômago

dificuldade para respirar

palpitações (batimentos cardíacos rápidos ou irregulares) ou 

tremor hiperatividade (inquietação e movimento excessivos)

fraqueza começando nas mãos e pés e subindo em direção ao tronco do corpo.

Se você tiver algum sintoma de infecçãoe inflamação ou se notar algum dos sintomas acima:
Informe o seu médico imediatamente. Não tome outros medicamentos para a infecção sem o conselho 
do seu médico.

Você pode ter problemas com seus ossos

Algumas pessoas que fazem terapia combinada para o HIV desenvolvem uma condição chamadaosteonecrose. Com essa 

condição, partes do tecido ósseo morrem devido à redução do suprimento sanguíneo para o osso. As pessoas podem ser mais 

propensas a ter esta condição:

-
-
-
-
-

se eles estiverem tomando terapia combinada por um longo tempo

se também estiverem a tomar medicamentos anti-inflamatórios chamados corticosteróides 

se beberem álcool

se seus sistemas imunológicos estiverem muito fracos se 

estiverem acima do peso.

Os sinais de osteonecrose incluem:

-
-
-
Se você notar algum destes sintomas:

Diga ao seu médico.

rigidez nas articulações

dores e dores (especialmente no quadril, joelho ou ombro) 

dificuldade em se mover.
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Relato de efeitos colaterais

Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos 
colaterais não listados neste folheto. Você também pode relatar efeitos colaterais diretamente através do site do 
esquema de cartão amarelo:www.mhra.gov.uk/yellowcard ou procure MHRA Yellow Card no Google Play ou Apple App 
Store.Ao relatar efeitos colaterais, você pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. Como conservar Abacavir/Lamivudina Tremoço

Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não tome este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem. A data de validade refere-se ao último 

dia desse mês.

Armazenar abaixo de 25oC.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar 

fora os medicamentos que já não utiliza. Essas medidas ajudarão a proteger o meio ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Abacavir/Lamivudina Tremoço

As substâncias ativas em cada comprimido revestido por película de Abacavir/Lamivudina Tremoço são cloridrato 
de abacavir equivalente a 600 mg de abacavir e 300 mg de lamivudina.

Os outros componentes são celulose microcristalina, crospovidona (Tipo A), povidona (K-30), óxido de ferro 
amarelo (E172) e estearato de magnésio no núcleo do comprimido. O revestimento do comprimido contém 
hipromelose HPMC 2910-3mPas, hipromelose HPMC 2910-6mPas, dióxido de titânio (E171), macrogol 400, 
polissorbato 80 e laca de alumínio amarelo-sol (E110).

Qual o aspecto de Abacavir/Lamivudina Tremoço e conteúdo da embalagem

Abacavir/Lamivudina Tremoço são comprimidos revestidos por película de cor laranja, em forma de cápsula, biconvexos, 

20,6 mm x 9,1, gravados com “300” numa das faces e “600” na outra face.

Abacavir/Lamivudina Tremoço são fornecidos em embalagens blister contendo 30, 60 ou 90 comprimidos revestidos por película ou 

embalagens multiblister contendo 60 ou 90 comprimidos revestidos por película.

30 comprimidos revestidos por película em frascoscontendo um sachê de carvão ativado ou umsachê de carbono ativado 

e absorvedor de oxigênio para controlar a umidade na garrafa.

Nem todos os tamanhos de embalagem podem ser comercializados.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Lupin Healthcare (Reino Unido) Limited

The Urban Building, 2º andar 3-9 
Albert Street, Slough, Berkshire SL1 
2BE, Reino Unido

Este folheto foi revisto pela última vez em março de 2021.
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