
Abacavir/Lamivudine Lupin 600 mg/300 mg filmdragerade tabletter
abakavir/lamivudin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel eftersom det innehåller
viktig information för dig.
- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats endast till dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, även om 

deras tecken på sjukdom är desamma som dina.
Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar som 

inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

-

VIKTIGT — Överkänslighetsreaktioner
Abacavir/Lamivudine Lupin innehåller abakavir(som också är en aktiv substans i läkemedel som t.ex
Trizivir, TriumeqochZiagen). Vissa personer som tar abacavir kan utveckla aöverkänslighetsreaktion(en 
allvarlig allergisk reaktion), som kan vara livshotande om de fortsätter att ta produkter som innehåller 
abakavir.
Du måste noggrant läsa all information under "Överkänslighetsreaktioner" i panelen i 
avsnitt 4.

Abacavir/Lamivudine Lupin-förpackningen innehåller enVarningskort, för att påminna dig och medicinsk 
personal om abakaviröverkänslighet.Ha detta kort med dig hela tiden.

Vad står i denna bipacksedel

1. Vad Abacavir/Lamivudine Lupin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Abacavir/Lamivudine Lupin
3. Hur du tar Abacavir/Lamivudine Lupin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Abacavir/Lamivudine Lupin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information

1. Vad Abacavir/Lamivudine Lupin är och vad det används för

Abacavir/Lamivudine Lupin används för att behandla HIV-infektion (humant immunbristvirus) hos 
vuxna, ungdomar och hos barn som väger minst 25 kg.

Abacavir/Lamivudine Lupin innehåller två aktiva ingredienser som används för att behandla HIV-infektion: 
abakavir och lamivudin. Dessa tillhör en grupp antiretrovirala läkemedel som kallasnukleosidanalog 
omvänt transkriptashämmare (NRTI).

Abacavir/Lamivudine Lupin botar inte helt HIV-infektion; det minskar mängden virus i din kropp och 
håller den på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4-celler i ditt blod. CD4-celler är en typ av vita 
blodkroppar som är viktiga för att hjälpa din kropp att bekämpa infektioner.

Alla svarar inte på behandling medAbacavir/Lamivudine Lupinpå samma sätt. Din läkare kommer att 
övervaka effektiviteten av din behandling.

2. Vad du behöver veta innan du tar Abacavir/Lamivudine Lupin
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Ta inte Abacavir/Lamivudine Lupin:
- om du ärallergisk(överkänslig)till abakavir (eller något annat läkemedel som innehåller abakavir - (t.ex 

Trizivir, TriumeqellerZiagen), lamivudin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i 
avsnitt 6)
Läs noga all information om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4.
Kontrollera med din läkareom du tror att detta gäller dig.Ta inte Abacavir/Lamivudine 
Lupin.

Var särskilt försiktig med Abacavir/Lamivudine Lupin
Vissa personer som tar abakavir/lamivudin eller andra kombinationsbehandlingar mot hiv löper större risk för allvarliga 

biverkningar. Du måste vara medveten om de extra riskerna:

-
-

om du har måttligeller allvarlig leversjukdom

om du någonsin har haftleversjukdom, inklusive hepatit B eller C (om du har hepatit B-infektion, sluta 
inte med Abacavir/Lamivudine Lupin utan din läkares råd, eftersom din hepatit kan komma tillbaka)

om du är seriösövervikt(speciellt om du är kvinna) om 
du har ennjurproblem

-
-
Tala med din läkare om något av detta gäller dig innan du använder Abacavir/Lamivudine Lupin.Du 
kan behöva extra kontroller, inklusive blodprover, medan du tar din medicin.Se avsnitt 4 för mer 
information.

Abacavir överkänslighetsreaktioner
Även patienter som inte har HLA-B*5701-genen kan fortfarande utvecklasen överkänslighetsreaktion(en 
allvarlig allergisk reaktion).

Läs noga all information om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4 i denna bipacksedel.

Risk för hjärtinfarkt
Det kan inte uteslutas att abakavir kan öka risken för hjärtinfarkt.

Berätta för din läkareom du har hjärtproblem, om du röker eller har andra sjukdomar som kan 
öka risken för hjärtsjukdomar som högt blodtryck eller diabetes. Sluta inte ta Abacavir/
Lamivudine Lupin om inte din läkare råder dig att göra det.

Håll utkik efter viktiga symtom
Vissa personer som tar läkemedel mot hiv-infektion utvecklar andra tillstånd, som kan vara 
allvarliga. Du behöver veta om viktiga tecken och symtom att hålla utkik efter när du tar 
Abacavir/Lamivudine Lupin.

Läs informationen "Andra möjliga biverkningar av kombinationsbehandling mot HIV" i avsnitt 4 i 
denna bipacksedel.

Skydda andra människor

HIV-infektion sprids genom sexuell kontakt med någon som har infektionen, eller genom överföring av infekterat blod 

(till exempel genom att dela injektionsnålar). Du kan fortfarande överföra HIV när du tar detta läkemedel, även om risken 

minskas genom effektiv antiretroviral behandling. Diskutera med din läkare de försiktighetsåtgärder som behövs för att 

undvika att smitta andra människor.

Andra läkemedel och Abacavir/Lamivudine Lupin
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel, eller om du nyligen har tagit 
några, inklusive naturläkemedel eller andra läkemedel som du köpt utan recept.
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Kom ihåg att berätta för din läkare eller apotekspersonal om du börjar ta ett nytt läkemedel medan du tar 
Abacavir/Lamivudine Lupin.

Dessa läkemedel ska inte användas tillsammans med Abacavir/Lamivudine Lupin:

-
-

Emtricitabin, att behandlaHIV-infektion

andra läkemedel som innehåller lamivudin, som används för att behandlaHIV-infektionellerhepatit B-
infektion

höga doser avtrimetoprim/sulfametoxazol, ett antibiotikum kladribin, 

som används för att behandlahårcellsleukemi

Berätta för din läkareom du behandlas med något av dessa.

-
-

Vissa läkemedel interagerar med Abacavir/Lamivudine Lupin 
Dessa inkluderar:

-fenytoin, för behandlingepilepsi.
Berätta för din läkareom du tar fenytoin. Din läkare kan behöva övervaka dig medan du 
tar Abacavir/Lamivudine Lupin.

- metadon,används som enheroinsubstitut.Abacavir ökar hastigheten med vilken metadon 
avlägsnas från kroppen. Om du tar metadon kommer du att kontrolleras för eventuella 
abstinenssymtom. Din metadondos kan behöva ändras.

Berätta för din läkareom du tar metadon.

-läkemedel (vanligtvis vätskor) som innehåller sorbitol och andra sockeralkoholer (som xylitol, mannitol, laktitol 
eller maltitol), om de tas regelbundet.

Berätta för din läkare eller apotekspersonalom du tar något av dessa.

• Riociguat, för behandlinghögt blodtryck i blodkärlen(lungartärerna) som transporterar blod från 
hjärtat till lungorna. Din läkare kan behöva minska din riociguat-dos, eftersom abacavir kan öka 
blodnivåerna av riociguat.

Graviditet
Abacavir/Lamivudine Lupin rekommenderas inte för användning under graviditet. Abacavir/lamivudin och 
liknande läkemedel kan orsaka biverkningar hos ofödda barn.
Om du har tagit Abacavir/Lamivudine Lupin under din graviditet kan din läkare begära 
regelbundna blodprover och andra diagnostiska tester för att övervaka ditt barns utveckling. 
Hos barn vars mödrar tog NRTI under graviditeten uppvägde nyttan av skyddet mot hiv risken 
för biverkningar.

Amning
Kvinnor som är hiv-positiva får inte amma, eftersom HIV-infektion kan överföras till barnet i 
bröstmjölk. En liten mängd av ingredienserna i Abacavir/Lamivudine Lupin kan också passera över i 
din bröstmjölk.

Om du ammar eller funderar på att amma:
Tala omedelbart med din läkare.

Köra bil och använda maskiner

Abacavir/Lamivudine Lupin kan orsaka biverkningar som kan påverka din förmåga att köra bil eller använda 
maskiner.
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Prata med din läkareom din förmåga att köra bil eller använda maskiner medan du tar 
Abacavir/Lamivudine Lupin.

Viktig information om några av övriga innehållsämnen i Abacavir/Lamivudine Lupin Abacavir/
Lamivudine Lupin innehåller en färg som kallas sunset yellow (E110), detta kan orsaka allergiska reaktioner 
hos vissa personer

3. Hur du tar Abacavir/Lamivudine Lupin

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Kontakta din läkare eller 
apotekspersonal om du är osäker.
Den rekommenderade dosen av Abacavir/Lamivudine Lupin för vuxna, ungdomar och barn som väger 25 
kg eller mer är en tablett en gång dagligen.

Svälj tabletterna hela med lite vatten. Abacavir/Lamivudine Lupin kan tas med eller utan 
mat.

Håll regelbunden kontakt med din läkare
Abacavir/Lamivudine Lupin hjälper till att kontrollera ditt tillstånd. Du måste fortsätta att ta det varje dag för att förhindra 

att din sjukdom förvärras. Du kan fortfarande utveckla andra infektioner och sjukdomar kopplade till HIV-infektion.

Håll kontakten med din läkare och sluta inte ta Abacavir/Lamivudine Lupin utan 
din läkares råd.

Om du tar för stor mängd av Abacavir/Lamivudine Lupin
Om du av misstag tar för mycket Abacavir/Lamivudine Lupin, tala om för din läkare eller din 
apotekspersonal eller kontakta din närmaste akutmottagning för ytterligare råd.

Om du har glömt att ta Abacavir/Lamivudine Lupin
Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Fortsätt sedan din behandling som tidigare. 
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Det är viktigt att ta Abacavir/Lamivudine Lupin regelbundet, eftersom om du tar det med oregelbundna 
intervaller kan det vara större risk att du får en överkänslighetsreaktion.

Om du har slutat ta Abacavir/Lamivudine Lupin
Om du har slutat att ta Abacavir/Lamivudine Lupin av någon anledning - särskilt för att du tror att du 
har biverkningar eller för att du har annan sjukdom:

Tala med din läkare innan du börjar ta det igen. Din läkare kommer att kontrollera om dina 
symtom var relaterade till en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att de kan ha varit släkt,du 
kommer att bli tillsagd att aldrig mer ta Abacavir/Lamivudine Lupin, eller något annat 
läkemedel som innehåller abacavir (t.ex. Trizivir, Triumeq eller Ziagen). Det är viktigt att du 
följer detta råd.

Om din läkare rekommenderar att du kan börja ta Abacavir/Lamivudine Lupin igen, kan du bli ombedd att 
ta dina första doser på ett ställe där du har lätt tillgång till medicinsk vård om du behöver det.

4. Eventuella biverkningar
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Under HIV-behandling kan det ske en ökning i vikt och i nivåer av blodlipider och glukos. Detta är 
delvis kopplat till återställd hälsa och livsstil, och i fallet med blodfetter ibland till själva HIV-
läkemedlen. Din läkare kommer att testa för dessa förändringar.

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, även om alla inte får dem.

När du behandlas för HIV kan det vara svårt att avgöra om ett symtom är en biverkning av Abacavir/
Lamivudine Lupin eller andra läkemedel du tar, eller en effekt av själva HIV-sjukdomen. Så det är mycket 
viktigt att prata med din läkare om eventuella förändringar i din hälsa.

Även patienter som inte har HLA-B*5701-genen kan fortfarande utvecklasen 
överkänslighetsreaktion(en allvarlig allergisk reaktion), som beskrivs i denna broschyr i panelen 
med rubriken "Överkänslighetsreaktioner".

Det är mycket viktigt att du läser och förstår informationen om denna allvarliga 
reaktion.

Samt de biverkningar som anges nedan för Abacavir/Lamivudine Lupin, kan andra tillstånd utvecklas 
under kombinationsbehandling för HIV.

Det är viktigt att läsa informationen längre fram i detta avsnitt under "Andra möjliga biverkningar av 
kombinationsbehandling mot HIV".

Överkänslighetsreaktioner
Abacavir/Lamivudine Lupininnehållerabakavir(som också är en aktiv substans i läkemedel som 
t.exTrizivir, TriumeqochZiagen). Abakavir kan orsaka en allvarlig allergisk reaktion som kallas 
överkänslighetsreaktion. Dessa överkänslighetsreaktioner har setts oftare hos personer som tar 
läkemedel som innehåller abakavir.

Vem får dessa reaktioner?
Alla som tar Abacavir/Lamivudine Lupin kan utveckla en överkänslighetsreaktion mot abakavir, 
vilket kan vara livshotande om de fortsätter att ta Abacavir/Lamivudine Lupin.
Du är mer benägen att utveckla denna reaktion om du har en gen som kallasHLA-B*5701(men du 
kan få en reaktion även om du inte har denna gen). Du borde ha testats för denna gen innan 
Abacavir/Lamivudine Lupin ordinerades åt dig.Om du vet att du har denna gen, tala om för din 
läkare innan du tar Abacavir/Lamivudine Lupin.

Cirka 3 till 4 av 100 patienter som behandlades med abacavir i en klinisk prövning och som inte hade 
genen HLA-B*5701 utvecklade en överkänslighetsreaktion.

Vilka är symptomen? De 
vanligaste symtomen är:
-feber(hög temperatur) ochhudutslag.

Andra vanliga symtom är:
- illamående (illamående), kräkningar (att vara illamående), diarré, buksmärtor (magsmärtor), svår 

trötthet.

Andra symtom inkluderar:
Smärtor i leder eller muskler, svullnad i nacken, andfåddhet, halsont, hosta, enstaka 
huvudvärk, inflammation i ögat(konjunktivit), munsår, lågt blodtryck, stickningar eller
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domningar i händer eller fötter.

När inträffar dessa reaktioner?

Överkänslighetsreaktioner kan starta när som helst under behandling med Abacavir/Lamivudine Lupin, men är mer 

sannolika under de första 6 veckorna av behandlingen.

Kontakta din läkare omedelbart: 1

2
om du får hudutslag, ELLER
om du får symtom från minst 2 av följande grupper:
⁻
⁻
⁻
⁻

feber
andnöd, ont i halsen eller hosta illamående eller 
kräkningar, diarré eller buksmärtor kraftig trötthet 
eller värk, eller allmänt illamående.

Din läkare kan råda dig att sluta ta Abacavir/Lamivudine Lupin.

Om du har slutat ta Abacavir/Lamivudine Lupin.
Om du har slutat ta Abacavir/Lamivudine Lupin på grund av en överkänslighetsreaktion,du får 
ALDRIG MER ta Abacavir/Lamivudine Lupin, eller något annat läkemedel som innehåller 
abacavir (t.ex. Trizivir, Triumeq eller Ziagen). Om du gör det, inom några timmar, kan ditt 
blodtryck falla farligt lågt, vilket kan leda till döden.

Om du har slutat att ta Abacavir/Lamivudine Lupin av någon anledning - särskilt för att du tror att 
du har biverkningar eller för att du har annan sjukdom:

Tala med din läkare innan du börjar igen. Din läkare kommer att kontrollera om dina symtom var relaterade 
till en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att de kan ha varit det,du kommer då att bli tillsagd att aldrig 
mer ta Abacavir/Lamivudine Lupin, eller något annat läkemedel som innehåller abacavir (t.ex. Trizivir, 
Triumeq eller Ziagen). Det är viktigt att du följer detta råd.

Ibland har överkänslighetsreaktioner utvecklats hos personer som börjar ta produkter som innehåller 
abacavir igen, men som bara hade ett symptom på varningskortet innan de slutade ta det.

Mycket sällan har patienter som har tagit läkemedel som innehåller abakavir tidigare utan några 
symtom på överkänslighet utvecklat en överkänslighetsreaktion när de börjar ta dessa läkemedel 
igen.

Om din läkare rekommenderar att du kan börja ta Abacavir/Lamivudine Lupin igen, kan du bli ombedd att 
ta dina första doser på ett ställe där du har lätt tillgång till medicinsk vård om du behöver det.

Om du är överkänslig mot abakavir/lamivudin, lämna tillbaka alla dina oanvända Abacavir/Lamivudine Lupin-

tabletter för säker kassering.Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd.

Abacavir/Lamivudine Lupin-förpackningen innehåller enVarningskort, för att påminna dig och medicinsk 
personal om överkänslighetsreaktioner.Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation, ha det 
alltid med dig.

Vanliga biverkningar
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Dessa kan påverkaupp till 1 av 10människor:

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

överkänslighetsreaktion 

huvudvärk

Vara sjuk (kräkningar) 

känna sig sjuk (

illamående) diarre

magont
aptitlöshet
trötthet, brist på energi feber 
(hög temperatur) allmän känsla 
av att må dåligt 
sömnsvårigheter (sömnlöshet) 
muskelvärk och obehag ledvärk

hosta
irriterad eller rinnande näsa 

hudutslag

håravfall.

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan påverkaupp till 1 av 100personer och kan dyka upp i blodprover:

-
-
-

ett lågt antal röda blodkroppar (anemi) eller lågt antal vita blodkroppar (neutropeni) 
en ökning av nivån av leverenzymer
en minskning av antalet celler involverade i blodkoagulering (trombocytopeni).

Sällsynta biverkningar

Dessa kan påverkaupp till 1 på 1000människor:

-
-
-

leversjukdomar, såsom gulsot, förstorad lever eller fettlever, inflammation (hepatit) 
inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) nedbrytning av muskelvävnad.

Sällsynta biverkningar som kan visa sig i blodprov är:
- ökning av ett enzym som kallasamylas.

Mycket sällsynta biverkningar

Dessa kan påverkaupp till 1 på 10 000människor:

-
-
-

domningar, stickningar i huden (nålar och nålar) 
känsla av svaghet i armar och ben
hudutslag, som kan bilda blåsor och ser ut som små mål (centrala mörka fläckar omgivna av ett 
blekare område, med en mörk ring runt kanten)(erythema multiforme)
ett utbrett utslag med blåsor och skalande hud, särskilt runt mun, näsa, ögon och könsorgan(
Stevens-Johnsons syndrom), och en mer allvarlig form som orsakar hudflossning på mer än 30 
% av kroppsytan(giftig epidermal nekrolys). laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet)

-

-

Kontakta en läkare omedelbart om du märker något av dessa symtom.

Mycket sällsynta biverkningar som kan visa sig i blodprov är:
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- ett misslyckande i benmärgen att producera nya röda blodkroppar (aplasi av ren röda blodkroppar).

Om du får biverkningar

Berätta för din läkare eller apotekspersonalom några av biverkningarna blir allvarliga eller besvärande, eller om du märker 

några biverkningar som inte nämns i denna information.

Andra möjliga biverkningar av kombinationsbehandling för HIV

Kombinationsbehandling som abakavir/lamivudin kan orsaka att andra tillstånd utvecklas under HIV-
behandling.

Symtom på infektion och inflammation

Gamla infektioner kan blossa upp

Personer med avancerad HIV-infektion (AIDS) har svagt immunförsvar och är mer benägna att 
utveckla allvarliga infektioner (opportunistiska infektioner). Sådana infektioner kan ha varit "tysta" 
och inte upptäckts av det svaga immunförsvaret innan behandlingen påbörjades. Efter påbörjad 
behandling blir immunförsvaret starkare och kan angripa infektionerna, vilket kan orsaka symtom på 
infektion eller inflammation. Symtom inkluderar vanligtvisfeberplus några av följande:

-
-
-

I sällsynta fall, när immunförsvaret blir starkare, kan det också attackera frisk kroppsvävnad
(autoimmuna störningar). Symtomen på autoimmuna sjukdomar kan utvecklas många månader efter att du 
börjar ta medicin för att behandla din hiv-infektion. Symtom kan inkludera:

-
-
-

huvudvärk

magont
svårt att andas

hjärtklappning (snabb eller oregelbunden hjärtrytm) eller 

tremorhyperaktivitet (överdriven rastlöshet och rörelse)

svaghet som börjar i händer och fötter och rör sig upp mot kroppens bål.

Om du får några symtom på infektionoch inflammation eller om du märker något av symtomen ovan:
Berätta omedelbart för din läkare. Ta inte andra läkemedel mot infektionen utan din 
läkares råd.

Du kan ha problem med dina ben

Vissa personer som tar kombinationsterapi för hiv utvecklar ett tillstånd som kallasosteonekros. Med detta 
tillstånd dör delar av benvävnaden på grund av minskad blodtillförsel till benet. Människor kan vara mer 
benägna att få detta tillstånd:
-
-
-
-
-

om de har tagit kombinationsbehandling under en längre tid
om de också tar antiinflammatoriska läkemedel som kallas kortikosteroider om 

de dricker alkohol

om deras immunförsvar är mycket svagt 

om de är överviktiga.

Tecken på osteonekros inkluderar:

-
-
-
Om du märker något av dessa symtom:

Berätta för din läkare.

stelhet i lederna
värk och smärta (särskilt i höft, knä eller axel) 
svårigheter att röra sig.
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Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar 
som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Yellow Card Scheme-
webbplatsen:www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple App Store.
Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.

5. Hur Abacavir/Lamivudine Lupin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Ta inte detta läkemedel efter det utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet avser den sista dagen 
i den månaden.

Butik under 25oC.

Släng inte några läkemedel i avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du slänger 
mediciner du inte längre använder. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och annan information

Vad Abacavir/Lamivudine Lupin innehåller
De aktiva substanserna i varje Abacavir/Lamivudine Lupin filmdragerad tablett är 
abakavirhydroklorid motsvarande 600 mg abakavir och 300 mg lamivudin.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, krospovidon (Typ A), povidon (K-30), gul 
järnoxid (E172) och magnesiumstearat i tablettens kärna. Tablettbeläggningen innehåller 
hypromellos HPMC 2910-3mPas, hypromellos HPMC 2910-6mPas, titandioxid (E171), makrogol 
400, polysorbat 80 och solnedgångsgul aluminiumsjö (E110).

Hur Abacavir/Lamivudine Lupin ser ut och innehållet i förpackningen
Abacavir/Lamivudine Lupin är orangefärgade, kapselformade, bikonvexa, 20,6 mm x 9,1 filmdragerade 
tabletter, märkta med "300" på ena sidan och "600" på andra sidan.

Abacavir/Lamivudine Lupin tillhandahålls i blisterförpackningar innehållande 30, 60 eller 90 filmdragerade tabletter eller 

multiblisterförpackningar innehållande 60 eller 90 filmdragerade tabletter.

30 filmdragerade tabletter i burkarsom innehåller en påse med aktivt kol eller en aaktiverad kolpåse och 
syreabsorbent för att kontrollera fukten i flaskan.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Lupin Healthcare (UK) Limited
The Urban Building, 2:a våningen 3-9 
Albert Street, Slough, Berkshire SL1 
2BE, Storbritannien

Denna broschyr reviderades senast i mars 2021.
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