
Abacavir/Lamivudină Lupin 600 mg/300 mg comprimate filmate
abacavir/lamivudină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține

informatii importante pentru tine.

- Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l transmite altora. Le poate dăuna, chiar dacă 

semnele lor de boală sunt aceleași cu ale dumneavoastră.

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice reacții adverse posibile 

care nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

-

IMPORTANT — Reacții de hipersensibilitate
Abacavir/Lamivudină Lupin conţine abacavir(care este și o substanță activă în medicamente precum
Trizivir, TriumeqșiZiagen). Unele persoane care iau abacavir pot dezvolta areacție de hipersensibilitate(
o reacție alergică gravă), care poate pune viața în pericol dacă continuă să ia produse care conțin abacavir.

Trebuie să citiți cu atenție toate informațiile din „Reacții de hipersensibilitate” din panoul din 
Secțiunea 4.

Pachetul Abacavir/Lamivudine Lupin include unCard de alertă, pentru a vă aminti dumneavoastră și personalului medical despre 

hipersensibilitatea la abacavir.Păstrați acest card cu dvs. în orice moment.

Ce este în acest prospect

1. Ce este Abacavir/Lamivudină Lupin şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Abacavir/Lamivudină Lupin
3. Cum să luaţi Abacavir/Lamivudină Lupin
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Abacavir/Lamivudină Lupin
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Abacavir/Lamivudină Lupin şi pentru ce se utilizează

Abacavir/Lamivudină Lupin este utilizat pentru tratarea infecției cu HIV (virusul imunodeficienței umane) la 

adulți, adolescenți și la copiii cu greutatea de cel puțin 25 kg..

Abacavir/Lamivudină Lupin conține două ingrediente active care sunt utilizate pentru tratarea infecției cu HIV: 
abacavir și lamivudină. Acestea aparțin unui grup de medicamente antiretrovirale numiteinhibitori ai 
transcriptazei inverse a analogului nucleozidic (NRTI).

Abacavir/Lamivudină Lupin nu vindecă complet infecția cu HIV; reduce cantitatea de virus din corpul tău și o 
menține la un nivel scăzut. De asemenea, crește numărul de celule CD4 din sânge. Celulele CD4 sunt un tip de 
globule albe care sunt importante pentru a vă ajuta corpul să lupte împotriva infecțiilor.

Nu toată lumea răspunde la tratament cuAbacavir/Lamivudină Lupinin acelasi fel. Medicul dumneavoastră va 

monitoriza eficacitatea tratamentului dumneavoastră.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Abacavir/Lamivudină Lupin
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Nu luați Abacavir/Lamivudină Lupin:
- daca estialergic(hipersensibil)la abacavir (sau orice alt medicament care conține abacavir - (de ex Trizivir, Triumeq

sauZiagen), lamivudină sau oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la secțiunea 6)

Citiți cu atenție toate informațiile despre reacțiile de hipersensibilitate din secțiunea 4.

Consultați-vă cu medicul dumneavoastrădacă credeți că acest lucru este valabil pentru dvs.Nu luați Abacavir/Lamivudină 

Lupin.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Abacavir/Lamivudină Lupin

Unele persoane care iau abacavir/lamivudină sau alte tratamente combinate pentru HIV sunt mai expuse riscului de 

reacții adverse grave. Trebuie să fii conștient de riscurile suplimentare:

-
-

daca ai moderatsau boală hepatică severă
dacă ai avut vreodatăboală de ficat, inclusiv hepatita B sau C (dacă aveți infecție cu hepatită B, nu opriți 
Abacavir/Lamivudină Lupin fără sfatul medicului dumneavoastră, deoarece hepatita dumneavoastră poate 
reveni)

daca esti seriossupraponderal(mai ales dacă ești femeie) dacă 
ai oproblema cu rinichii

-
-
Înainte de a utiliza Abacavir/Lamivudină Lupin, adresați-vă medicului dumneavoastră dacă oricare dintre acestea se aplică în cazul 

dumneavoastră.Este posibil să aveți nevoie de controale suplimentare, inclusiv analize de sânge, în timp ce luați medicamentul.Consultați Secțiunea 4 

pentru mai multe informații.

Reacții de hipersensibilitate la abacavir

Chiar și pacienții care nu au gena HLA-B*5701 se pot dezvolta în continuareo reacție de hipersensibilitate(o 
reacție alergică gravă).

Citiți cu atenție toate informațiile despre reacțiile de hipersensibilitate din Secțiunea 4 a acestui prospect.

Risc de atac de cord
Nu se poate exclude faptul că abacavirul poate crește riscul de a avea un atac de cord.

Spuneți medicului dumneavoastrădacă aveți probleme cu inima, dacă fumați sau aveți alte boli care vă pot crește 

riscul de boli de inimă, cum ar fi hipertensiune arterială sau diabet. Nu încetați să luați Abacavir/Lamivudină Lupin 

decât dacă medicul dumneavoastră vă sfătuiește acest lucru.

Atenție la simptome importante
Unii oameni care iau medicamente pentru infecția cu HIV dezvoltă alte afecțiuni, care pot fi grave. Trebuie 
să știți despre semnele și simptomele importante pe care trebuie să le urmăriți în timp ce luați Abacavir/
Lamivudină Lupin.

Citiți informațiile „Alte posibile reacții adverse ale terapiei combinate pentru HIV” din Secțiunea 4 a 
acestui prospect.

Protejați alți oameni
Infecția cu HIV se răspândește prin contact sexual cu cineva care are infecția sau prin transferul de sânge infectat (de 

exemplu, prin împărțirea acelor de injectare). Puteți încă transmite HIV atunci când luați acest medicament, deși riscul 

este redus prin terapia antiretrovială eficientă. Discutați cu medicul dumneavoastră despre măsurile de precauție 

necesare pentru a evita infectarea altor persoane.

Alte medicamente și Abacavir/Lamivudină Lupin
Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați orice alte medicamente, sau dacă ați luat recent vreunul, 

inclusiv medicamente pe bază de plante sau alte medicamente pe care le-ați cumpărat fără prescripție medicală.
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Nu uitați să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă începeți să luați un medicament nou în timp ce luați 

Abacavir/Lamivudină Lupin.

Aceste medicamente nu trebuie utilizate cu Abacavir/Lamivudină Lupin:

-
-

Emtricitabină, a tratainfectie cu HIV
alte medicamente care conțin lamivudină, utilizate pentru a tratainfectie cu HIVsauinfecție cu 
hepatită B
doze mari detrimetoprim/sulfametoxazol, un antibiotic cladribină, 

folosit pentru a trataleucemie cu celule păroase

Spuneți medicului dumneavoastrădacă sunteți tratat cu oricare dintre acestea.

-
-

Unele medicamente interacționează cu Abacavir/Lamivudină Lupin 

Acestea includ:

-fenitoină, pentru tratareepilepsie.
Spuneți medicului dumneavoastrădacă luați fenitoină. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă monitorizeze în 

timp ce luați Abacavir/Lamivudină Lupin.

- metadonă,folosit ca aînlocuitor de heroină.Abacavirul crește viteza cu care metadona este 
eliminată din organism. Dacă luați metadonă, veți fi verificat pentru orice simptome de sevraj. 
Poate fi necesară modificarea dozei de metadonă.

Spuneți medicului dumneavoastrădacă luați metadonă.

-medicines (usually liquids) containing sorbitol and other sugar alcohols (such as xylitol, mannitol, 
lactitol or maltitol), if taken regularly.

Tell your doctor or pharmacist if you are taking any of these.

• Riociguat, for treating high blood pressure in the blood vessels (the pulmonary arteries) that carry 
blood from the heart to the lungs. Your doctor may need to reduce your riociguat dose, as abacavir may 
increase riociguat blood levels.

Pregnancy
Abacavir/Lamivudine Lupin is not recommended for use during pregnancy. Abacavir/lamivudine and 
similar medicines may cause side effects in unborn babies.
Dacă ați luat Abacavir/Lamivudină Lupin în timpul sarcinii, medicul dumneavoastră vă poate solicita analize 
regulate de sânge și alte teste de diagnostic pentru a monitoriza dezvoltarea copilului dumneavoastră. La copiii 
ale căror mame au luat INRT în timpul sarcinii, beneficiul protecției împotriva HIV a depășit riscul de reacții 
adverse.

Alăptarea
Femeile care sunt HIV pozitive nu trebuie să alăpteze, deoarece infecția cu HIV poate fi transmisă copilului în 
laptele matern. O cantitate mică din ingredientele din Abacavir/Lamivudină Lupin poate trece, de asemenea, în 
laptele matern.

Dacă alăptați sau vă gândiți la alăptare:
Discutați imediat cu medicul dumneavoastră.

Conducerea și folosirea utilajelor

Abacavir/Lamivudină Lupin poate provoca reacții adverse care vă pot afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi 

utilaje.
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Discutați cu medicul dumneavoastrădespre capacitatea dumneavoastră de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje în timp ce 

luați Abacavir/Lamivudină Lupin.

Informații importante despre unele dintre celelalte componente ale Abacavir/Lamivudină Lupin Abacavir/
Lamivudină Lupin conține un colorant numit galben apus de soare (E110), care poate provoca reacții alergice la 
unele persoane.

3. Cum să luaţi Abacavir/Lamivudină Lupin

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Consultați medicul sau 

farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată de Abacavir/Lamivudină Lupin pentru adulți, adolescenți și copii cu greutatea de 25 kg 
sau mai mult este de un comprimat o dată pe zi.

Înghițiți comprimatele întregi, cu puțină apă. Abacavir/Lamivudină Lupin poate fi luat cu sau fără alimente.

Rămâneți în contact regulat cu medicul dumneavoastră

Abacavir/Lamivudină Lupin ajută la controlul stării dumneavoastră. Trebuie să continuați să îl luați în fiecare zi 
pentru a împiedica agravarea bolii. Este posibil să dezvoltați în continuare alte infecții și boli legate de infecția cu 
HIV.

Păstrați legătura cu medicul dumneavoastră și nu încetați să luați Abacavir/Lamivudină Lupin fără sfatul 

medicului dumneavoastră.

Dacă luați mai mult Abacavir/Lamivudină Lupin decât trebuie
Dacă ați luat accidental prea mult Abacavir/Lamivudină Lupin, spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului sau contactați 

serviciul de urgență al celui mai apropiat spital pentru sfaturi suplimentare.

Dacă uitați să luați Abacavir/Lamivudină Lupin
Dacă uitați să luați o doză, luați-o imediat ce vă amintiți. Apoi continuați tratamentul ca înainte. Nu 
luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Este important să luați Abacavir/Lamivudină Lupin în mod regulat, deoarece dacă îl luați la intervale 
neregulate, este mai probabil să aveți o reacție de hipersensibilitate.

Dacă ați încetat să luați Abacavir/Lamivudină Lupin
Dacă ați încetat să luați Abacavir/Lamivudină Lupin din orice motiv - în special pentru că credeți 
că aveți reacții adverse sau pentru că aveți altă boală:

Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a începe să luați din nou. Medicul dumneavoastră va verifica 

dacă simptomele dumneavoastră au fost legate de o reacție de hipersensibilitate. Dacă medicul crede că s-ar 

putea să fi fost rude,vi se va spune să nu mai luați niciodată Abacavir/Lamivudină Lupin sau orice alt 

medicament care conține abacavir (de exemplu Trizivir, Triumeq sau Ziagen). Este important să urmați acest 

sfat.

Dacă medicul dumneavoastră vă sfătuiește că puteți începe să luați din nou Abacavir/Lamivudină Lupin, vi se poate cere 

să luați primele doze într-un loc unde veți avea acces facil la îngrijiri medicale dacă aveți nevoie.

4. Reacții adverse posibile
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În timpul terapiei HIV poate exista o creștere a greutății și a nivelului de lipide și glucoză din sânge. Acest lucru este 
parțial legat de restabilirea sănătății și de stilul de viață, iar în cazul lipidelor din sânge, uneori, de medicamentele HIV 
în sine. Medicul dumneavoastră va testa aceste modificări.

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Când sunteți tratat pentru HIV, poate fi greu de spus dacă un simptom este un efect secundar al Abacavir/Lamivudină 

Lupin sau al altor medicamente pe care le luați sau un efect al bolii HIV în sine. Prin urmare, este foarte important să 

discutați cu medicul dumneavoastră despre orice modificare a sănătății dumneavoastră.

Chiar și pacienții care nu au gena HLA-B*5701 se pot dezvolta în continuareo reacție de 
hipersensibilitate(o reacție alergică gravă), descrisă în acest prospect în panoul intitulat 
„Reacții de hipersensibilitate”.

Este foarte important să citiți și să înțelegeți informațiile despre această reacție 
gravă.

Precum și reacțiile adverse enumerate mai jos pentru Abacavir/Lamivudină Lupin, alte afecțiuni se pot 
dezvolta în timpul terapiei combinate pentru HIV.

Este important să citiți informațiile de mai târziu în această secțiune, sub „Alte posibile efecte secundare ale 

terapiei combinate pentru HIV”.

Reacții de hipersensibilitate
Abacavir/Lamivudină Lupinconţineabacavir(care este și o substanță activă în medicamente precumTrizivir, 
TriumeqșiZiagen). Abacavirul poate provoca o reacție alergică gravă cunoscută sub numele de reacție de 
hipersensibilitate. Aceste reacții de hipersensibilitate au fost observate mai frecvent la persoanele care iau 
medicamente care conțin abacavir.

Cine primește aceste reacții?

Oricine ia Abacavir/Lamivudină Lupin poate dezvolta o reacție de hipersensibilitate la abacavir, care 
ar putea pune viața în pericol dacă continuă să ia Abacavir/Lamivudină Lupin.
Este mai probabil să dezvoltați această reacție dacă aveți o genă numităHLA-B*5701(dar poți obține o 
reacție chiar dacă nu ai această genă). Ar fi trebuit să fiți testat pentru această genă înainte să vi se 
prescrie Abacavir/Lamivudină Lupin.Dacă știți că aveți această genă, spuneți medicului 
dumneavoastră înainte de a lua Abacavir/Lamivudină Lupin.

Aproximativ 3 până la 4 din 100 de pacienți tratați cu abacavir într-un studiu clinic care nu au avut gena 
HLA-B*5701 au dezvoltat o reacție de hipersensibilitate.

Care sunt simptomele? Cele mai 
frecvente simptome sunt:
-febră(temperatură ridicată) șierupții cutanate.

Alte simptome comune sunt:
- greață (senzație de rău), vărsături (rautate), diaree, dureri abdominale (de stomac), oboseală 

severă.

Alte simptome includ:
Dureri la nivelul articulațiilor sau mușchilor, umflarea gâtului, dificultăți de respirație, dureri în gât, tuse, dureri de cap 

ocazionale, inflamație a ochiului(conjunctivită), ulcere bucale, tensiune arterială scăzută, furnicături sau
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amorțeală a mâinilor sau picioarelor.

Când au loc aceste reacții?

Reacțiile de hipersensibilitate pot începe în orice moment în timpul tratamentului cu Abacavir/Lamivudină Lupin, dar 

sunt mai probabile în primele 6 săptămâni de tratament.

Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră: 1

2
dacă aveți o erupție cutanată, SAU

dacă aveți simptome din cel puțin 2 dintre următoarele grupuri:

⁻
⁻
⁻
⁻

febră
dificultăți de respirație, dureri în gât sau tuse greață sau 

vărsături, diaree sau dureri abdominale oboseală sau durere 

severă sau, în general, senzație de rău.

Medicul dumneavoastră vă poate sfătui să încetați să luați Abacavir/Lamivudină Lupin.

Dacă ați încetat să luați Abacavir/Lamivudină Lupin.
Dacă ați încetat să luați Abacavir/Lamivudină Lupin din cauza unei reacții de hipersensibilitate,NU trebuie să 
mai luați NICIODATĂ Abacavir/Lamivudină Lupin sau orice alt medicament care conține abacavir (de 
exemplu, Trizivir, Triumeq sau Ziagen). Dacă o faci, în câteva ore, tensiunea arterială ar putea scădea 
periculos de mult, ceea ce ar putea duce la moarte.

Dacă ați încetat să luați Abacavir/Lamivudină Lupin din orice motiv - în special pentru că credeți că 
aveți reacții adverse sau pentru că aveți altă boală:

Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a începe din nou. Medicul dumneavoastră va verifica dacă 

simptomele dumneavoastră au fost legate de o reacție de hipersensibilitate. Dacă medicul crede că ar fi putut fi,vi se va 

spune apoi să nu mai luați Abacavir/Lamivudină Lupin sau orice alt medicament care conține abacavir (de 

exemplu Trizivir, Triumeq sau Ziagen). Este important să urmați acest sfat.

Ocazional, s-au dezvoltat reacții de hipersensibilitate la persoanele care au început să ia din nou produse care conțin 

abacavir, dar care au prezentat un singur simptom pe cardul de alertă înainte de a înceta să-l ia.

Foarte rar, pacienții care au luat medicamente care conțin abacavir în trecut, fără simptome de 
hipersensibilitate, au dezvoltat o reacție de hipersensibilitate atunci când încep să ia din nou aceste 
medicamente.

Dacă medicul dumneavoastră vă sfătuiește că puteți începe să luați din nou Abacavir/Lamivudină Lupin, vi se poate cere 

să luați primele doze într-un loc unde veți avea acces facil la îngrijiri medicale dacă aveți nevoie.

Dacă sunteți hipersensibil la abacavir/lamivudină, returnați toate comprimatele neutilizate de Abacavir/Lamivudină Lupin pentru 

eliminarea în siguranță.Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru sfat.

Pachetul Abacavir/Lamivudine Lupin include unCard de alertă, pentru a vă aminti dumneavoastră și personalului 

medical despre reacțiile de hipersensibilitate.Acest card conține informații importante de siguranță, păstrați-l la 

dvs. în orice moment.

Efecte secundare frecvente
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Acestea pot afectapână la 1 din 10oameni:

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

reacție de hipersensibilitate 

cefalee

a fi bolnav (vărsături) 

simtindu-se bolnav (

greaţă) diaree

Dureri de stomac

pierderea poftei de mâncare

oboseală, lipsă de energie febră 

(temperatura ridicată) senzație 

generală de rău dificultăți de a 

dormi (insomnie) dureri musculare 

și disconfort dureri articulare

tuse
erupție pe piele iritată sau care 

curge nasul

Pierderea parului.

Reacții adverse mai puțin frecvente

Acestea pot afectapână la 1 din 100oameni și pot apărea în analizele de sânge:

-
-
-

un număr scăzut de globule roșii (anemie) sau număr scăzut de globule albe (neutropenie) o 

creștere a nivelului enzimelor hepatice

o scădere a numărului de celule implicate în coagularea sângelui (trombocitopenie).

Efecte secundare rare

Acestea pot afectapână la 1 din 1000oameni:

-
-
-

tulburări hepatice, cum ar fi icter, ficatul mărit sau ficatul gras, inflamație (hepatită) 
inflamația pancreasului (pancreatită) degradarea țesutului muscular.

Reacțiile adverse rare care pot apărea în analizele de sânge sunt:

- cresterea unei enzime numitaamilază.

Reacții adverse foarte rare

Acestea pot afectapână la 1 din 10.000oameni:

-
-
-

amorțeală, senzații de furnicături la nivelul pielii (înțepături și ace) 

senzație de slăbiciune la nivelul membrelor

erupție pe piele, care poate forma vezicule și arată ca niște ținte mici (pete centrale întunecate înconjurate de o 

zonă mai palidă, cu un inel întunecat în jurul marginii)(eritem multiform)

o erupție pe scară largă cu vezicule și descuamarea pielii, în special în jurul gurii, nasului, ochilor și organelor 

genitale(sindromul Stevens-Johnson), și o formă mai severă care provoacă descuamarea pielii pe mai mult de 30% 

din suprafața corpului(necroliza epidermică toxică). acidoză lactică (exces de acid lactic în sânge)

-

-

Dacă observați oricare dintre aceste simptome, contactați urgent un medic.

Reacțiile adverse foarte rare care pot apărea în analizele de sânge sunt:

8



- o insuficiență a măduvei osoase de a produce noi globule roșii (aplazie pură de celule roșii).

Dacă aveți reacții adverse

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistuluidacă vreuna dintre reacţiile adverse devine severă sau supărătoare sau dacă observaţi 

orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect.

Alte posibile efecte secundare ale terapiei combinate pentru HIV

Terapia combinată, cum ar fi abacavir/lamivudină, poate determina dezvoltarea altor afecțiuni în timpul tratamentului 

HIV.

Simptome de infecție și inflamație

Infecțiile vechi pot aprinde
Persoanele cu infecție HIV avansată (SIDA) au un sistem imunitar slab și sunt mai susceptibile de a dezvolta 
infecții grave (infectii oportuniste). Este posibil ca astfel de infecții să fi fost „tăcute” și să nu fi fost detectate 
de sistemul imunitar slab înainte de începerea tratamentului. După începerea tratamentului, sistemul 
imunitar devine mai puternic și poate ataca infecțiile, care pot provoca simptome de infecție sau inflamație. 
Simptomele includ de obiceifebră, plus unele dintre următoarele:

-
-
-

În cazuri rare, pe măsură ce sistemul imunitar devine mai puternic, poate ataca și țesutul sănătos al corpului

(tulburări autoimune). Simptomele tulburărilor autoimune se pot dezvolta la multe luni după ce începeți să luați 
medicamente pentru tratarea infecției cu HIV. Simptomele pot include:

-
-
-

durere de cap

Dureri de stomac

respiratie dificila

palpitații (bătăi rapide sau neregulate ale inimii) sau 
tremor hiperactivitate (neliniște și mișcare excesivă)
slăbiciune care începe în mâini și picioare și se deplasează în sus spre trunchiul corpului.

Dacă aveți orice simptom de infecțieși inflamație sau dacă observați oricare dintre simptomele de mai sus:
Spuneți imediat medicului dumneavoastră. Nu luați alte medicamente pentru infecție fără sfatul medicului 

dumneavoastră.

Este posibil să aveți probleme cu oasele

Unii oameni care iau terapie combinată pentru HIV dezvoltă o afecțiune numităosteonecroza. Cu această 
afecțiune, părți ale țesutului osos mor din cauza aportului redus de sânge a osului. Oamenii pot avea mai multe 
șanse de a face această afecțiune:

-
-
-
-
-

dacă au luat terapie combinată de mult timp
dacă iau și medicamente antiinflamatoare numite corticosteroizi 
dacă beau alcool
dacă sistemul lor imunitar este foarte slab 

dacă sunt supraponderali.

Semnele de osteonecroză includ:

-
-
-
Dacă observați oricare dintre aceste simptome:

Spuneți medicului dumneavoastră.

rigiditate în articulații

dureri și dureri (în special la șold, genunchi sau umăr) 

dificultăți de mișcare.
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Raportarea efectelor secundare

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice reacții 
adverse posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul 
site-ului Yellow Card Scheme:www.mhra.gov.uk/yellowcard sau căutați MHRA Yellow Card în Google Play sau Apple App Store.
Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații despre siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Abacavir/Lamivudină Lupin

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu luați acest medicament după data de expirare indicată pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a 
lunii respective.

Depozitați sub 25oC.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei uzate sau a reziduurilor menajere. Întrebați-vă farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Abacavir/Lamivudină Lupin
Substanțele active din fiecare comprimat filmat de Abacavir/Lamivudină Lupin sunt clorhidratul de 
abacavir echivalent cu 600 mg abacavir și 300 mg lamivudină.

Celelalte componente sunt celuloză microcristalină, crospovidonă (tip A), povidonă (K-30), oxid de fier 
galben (E172) și stearat de magneziu în miezul comprimatului. Învelișul comprimatului conține 
hipromeloză HPMC 2910-3mPas, hipromeloză HPMC 2910-6mPas, dioxid de titan (E171), macrogol 
400, polisorbat 80 și lac de aluminiu galben apus (E110).

Cum arată Abacavir/Lamivudină Lupin și conținutul ambalajului
Abacavir/Lamivudină Lupin sunt comprimate filmate de culoare portocalie, în formă de capsulă, biconvexe, de 
20,6 mm x 9,1, inscripționate cu „300” pe o față și „600” pe cealaltă față.

Abacavir/Lamivudină Lupin este furnizat în blistere care conţin 30, 60 sau 90 de comprimate filmate sau în cutii cu mai 

multe blistere care conţin 60 sau 90 de comprimate filmate.

30 comprimate filmate în flacoanecare conțin un plic de cărbune activ sau un aplic de carbon activat și 
absorbant de oxigen pentru a controla umiditatea din sticlă.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de introducere pe piață și producătorul

Lupin Healthcare (UK) Limited
The Urban Building, etajul 2 3-9 
Albert Street, Slough, Berkshire SL1 
2BE, Regatul Unit

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în martie 2021.
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