
Abakavir/Lamivudin Acı bakla 600 mg/300 mg film kaplı tabletler
abakavir/lamivudin

içerdiği için bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz.

sizin için önemli bilgiler.
- Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
- Bu ilaç sadece size reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri sizinkiyle 

aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen 
olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

-

ÖNEMLİ — Aşırı duyarlılık reaksiyonları
Abakavir/Lamivudin Acı bakla abakavir içerir(gibi ilaçlarda da aktif bir maddedir.Trizivir, 
TriumqveZiagen). Abacavir alan bazı kişilerdeaşırı duyarlılık reaksiyonu(abakavir içeren 
ürünleri almaya devam etmeleri halinde hayati tehlike oluşturabilecek ciddi bir alerjik 
reaksiyon).
Bölüm 4'teki panelde 'Aşırı duyarlılık reaksiyonları' başlığı altındaki tüm bilgileri dikkatlice 
okumalısınız..

Abacavir/Lamivudin Acı bakla paketi şunları içerir:Uyarı Kartı, size ve tıbbi personele abakavir aşırı duyarlılığını 
hatırlatmak için.Bu kartı her zaman yanınızda bulundurun.

Bu broşürde neler var?
1. Abacavir/Lamivudin Lupin nedir ve ne için kullanılır?
2. Abacavir/Lamivudin Lupin almadan önce bilmeniz gerekenler
3. Abacavir/Lamivudin Acı bakla nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Abacavir/Lamivudin Acı bakla nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. Abacavir/Lamivudin Lupin nedir ve ne için kullanılır?

Abacavir/Lamivudin Lupin yetişkinlerde, ergenlerde ve en az 25 kg ağırlığındaki çocuklarda HIV (insan immün 

yetmezlik virüsü) enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılır..

Abakavir/Lamivudin Acı bakla, HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılan iki aktif bileşen 
içerir: abakavir ve lamivudin. Bunlar anti-retroviral ilaçlar grubuna aittir.nükleozid analog ters 
transkriptaz inhibitörleri (NRTI'ler).

Abacavir/Lamivudin Lupin, HIV enfeksiyonunu tamamen iyileştirmez; vücudunuzdaki virüs miktarını azaltır 
ve düşük seviyede tutar. Ayrıca kanınızdaki CD4 hücre sayısını da artırır. CD4 hücreleri, vücudunuzun 
enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olmada önemli olan bir tür beyaz kan hücresidir.

Herkes tedaviye yanıt vermiyorAbakavir/Lamivudin Acı baklaaynı şekilde. Doktorunuz 
tedavinizin etkinliğini izleyecektir.

2. Abacavir/Lamivudin Lupin almadan önce bilmeniz gerekenler
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Abacavir/Lamivudin Lupin'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer senalerjik(aşırı duyarlı)abakavir'e (veya abakavir içeren başka bir ilaca - (örn. Trizivir, Triumq
veyaZiagen), lamivudin veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi biri (Bölüm 6'da 
listelenmiştir)
Bölüm 4'teki aşırı duyarlılık reaksiyonları hakkındaki tüm bilgileri dikkatlice okuyun..

Doktorunuza danışınBunun sizin için geçerli olduğunu düşünüyorsanız.Abacavir/Lamivudin Lupin 
almayınız.

Abacavir/Lamivudin Acı bakla ile özellikle dikkatli olun
HIV için abakavir/lamivudin veya başka kombinasyon tedavileri alan bazı kişilerde ciddi yan etki riski 
daha fazladır. Ekstra risklerin farkında olmanız gerekir:
-
-

eğer ılımlıveya ciddi karaciğer hastalığı
eğer hiç sahip olduysankaraciğer hastalığıhepatit B veya C dahil (hepatit B enfeksiyonunuz varsa, 
hepatitiniz geri gelebileceğinden, doktorunuzun tavsiyesi olmadan Abacavir/Lamivudin Lupin'i 
kesmeyin)
eğer ciddiysenkilolu(özellikle kadınsanız)Böbrek 
problemi

-
-
Bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse Abacavir/Lamivudin Lupin'i kullanmadan önce doktorunuzla 

konuşun.İlacınızı alırken kan testleri de dahil olmak üzere ekstra kontrollere ihtiyacınız olabilir.Daha fazla bilgi için 

Bölüm 4'e bakın.

Abakavir aşırı duyarlılık reaksiyonları
HLA-B*5701 genine sahip olmayan hastalarda bileaşırı duyarlılık reaksiyonu(ciddi bir 
alerjik reaksiyon).

Bu broşürün 4. Bölümünde yer alan aşırı duyarlılık reaksiyonları hakkındaki tüm bilgileri dikkatlice okuyun.

Kalp krizi riski
Abacavir'in kalp krizi geçirme riskini artırabileceği göz ardı edilemez.

doktoruna söyleKalp sorunlarınız varsa, sigara içiyorsanız veya yüksek tansiyon veya şeker 
hastalığı gibi kalp hastalığı riskinizi artırabilecek başka hastalıklarınız varsa. Doktorunuz tavsiye 
etmedikçe Abacavir/Lamivudin Lupin almayı bırakmayınız.

Önemli semptomlara dikkat edin
HIV enfeksiyonu için ilaç kullanan bazı kişilerde ciddi olabilen başka durumlar gelişir. Abacavir/
Lamivudin Lupin kullanırken dikkat etmeniz gereken önemli belirti ve semptomlar hakkında bilgi 
sahibi olmanız gerekir.

Bu broşürün 4. Bölümünde yer alan 'HIV için kombinasyon tedavisinin diğer olası yan etkileri' 
bilgisini okuyun..

Diğer insanları koruyun

HIV enfeksiyonu, enfeksiyonu olan biriyle cinsel temas yoluyla veya enfekte kanın aktarılmasıyla 
(örneğin, enjeksiyon iğnelerinin paylaşılmasıyla) yayılır. Etkili antiretroviral tedavi ile risk azaltılsa da, 
bu ilacı kullanırken yine de HIV bulaştırabilirsiniz. Diğer insanlara bulaşmasını önlemek için gereken 
önlemleri doktorunuzla tartışın.

Diğer ilaçlar ve Abacavir/Lamivudin Lupin
Başka bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.veya reçetesiz satın 
aldığınız bitkisel ilaçlar veya diğer ilaçlar da dahil olmak üzere yakın zamanda aldıysanız.
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Abacavir/Lamivudin Lupin kullanırken yeni bir ilaç almaya başlarsanız bunu doktorunuza veya 
eczacınıza söylemeyi unutmayın.

Bu ilaçlar Abacavir/Lamivudin Lupin ile birlikte kullanılmamalıdır:
-
-

Tedavi etmek için emtrisitabinHIV enfeksiyonu

tedavisinde kullanılan lamivudin içeren diğer tıbbi ürünlerHIV enfeksiyonuveyahepatit B 
enfeksiyonu
yüksek dozlartrimetoprim/sülfametoksazoltedavisinde kullanılan 

bir antibiyotik kladribinkıllı hücreli lösemi
doktoruna söyleBunlardan herhangi biriyle tedavi ediliyorsanız.

-
-

Bazı ilaçlar Abacavir/Lamivudin Lupin ile etkileşime girer. Bunlar 
şunları içerir:

-fenitoin, tedavi içinepilepsi.
doktoruna söyleFenitoin alıyorsanız. Abacavir/Lamivudin Lupin alırken 
doktorunuzun sizi izlemesi gerekebilir.

- metadon,olarak kullanılıreroin ikamesi.Abacavir, metadonun vücuttan atılma hızını arttırır. 
Metadon alıyorsanız, herhangi bir yoksunluk belirtisi olup olmadığı kontrol edilecektir. 
Metadon dozunuzun değiştirilmesi gerekebilir.

doktoruna söyleMetadon alıyorsanız.

-Düzenli olarak alındığında sorbitol ve diğer şeker alkollerini (ksilitol, mannitol, laktitol veya maltitol gibi) 
içeren ilaçlar (genellikle sıvılar).

doktorunuza veya eczacınıza söyleyinizeğer bunlardan herhangi birini alıyorsanız.

• Riociguat, tedavi içinkan damarlarında yüksek tansiyon(kalpten akciğerlere kan taşıyan 
pulmoner arterler). Abacavir riociguat kan düzeylerini artırabileceğinden doktorunuzun riociguat 
dozunuzu düşürmesi gerekebilir.

Gebelik
Abakavir/Lamivudin Acı bakla hamilelik sırasında kullanılması tavsiye edilmez.. Abakavir/lamivudin ve 
benzeri ilaçlar doğmamış bebeklerde yan etkilere neden olabilir.
Hamileliğiniz sırasında Abacavir/Lamivudin Lupin aldıysanız, doktorunuz çocuğunuzun 
gelişimini izlemek için düzenli kan testleri ve diğer tanı testleri isteyebilir. Anneleri hamilelik 
sırasında NRTI alan çocuklarda, HIV'e karşı korumanın yararı, yan etki riskinden daha ağır 
basmıştır.

Emzirme
HIV pozitif olan kadınlar emzirmemelidir, çünkü HIV enfeksiyonu bebeğe anne sütüyle 
geçebilir. Abacavir/Lamivudin Acı bakladaki bileşenlerin küçük bir miktarı da anne sütüne 
geçebilir.

Emziriyorsanız veya emzirmeyi düşünüyorsanız:
hemen doktorunuzla konuşun.

Araç ve makine kullanma
Abakavir/Lamivudin Lupin, araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilecek yan etkilere neden 
olabilir.
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Doktorunuzla konuşunAbacavir/Lamivudin Lupin kullanırken araç veya makine kullanma 
yeteneğiniz hakkında.

Abacavir/Lamivudin Lupin'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Abakavir/
Lamivudin Acı bakla gün batımı sarısı (E110) adı verilen bir renk içerir, bu bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden 
olabilir.

3. Abacavir/Lamivudin Acı bakla nasıl alınır

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız.. Emin değilseniz doktorunuza 
veya eczacınıza danışınız.
Yetişkinler, ergenler ve 25 kg veya daha ağır olan çocuklar için önerilen Abacavir/
Lamivudin Lupin dozu günde bir tablettir.

Tabletleri bir miktar su ile bütün olarak yutunuz. Abakavir/Lamivudin Acı bakla aç veya tok karnına 
alınabilir.

Doktorunuzla düzenli temas halinde kalın
Abacavir/Lamivudin Acı bakla durumunuzu kontrol etmenize yardımcı olur. Hastalığınızın kötüleşmesini önlemek için her 

gün almaya devam etmeniz gerekir. Hâlâ HIV enfeksiyonuna bağlı başka enfeksiyonlar ve hastalıklar geliştirebilirsiniz.

Doktorunuzla iletişim halinde olun ve Abacavir/Lamivudin Lupin almayı bırakmayın. 
Doktorunuzun tavsiyesi olmadan.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Abacavir/Lamivudin Lupin kullandıysanız

Yanlışlıkla çok fazla Abacavir/Lamivudin Lupin alırsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz veya daha 
fazla tavsiye için size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

Abacavir/Lamivudin Lupin'i kullanmayı unutursanız
Bir doz almayı unutursanız, hatırladığınız anda onu alınız. Ardından tedavinize eskisi gibi devam edin. 
Unutulan bir dozu telafi etmek için çift doz almayınız.

Abacavir/Lamivudin Lupin'i düzenli olarak almak önemlidir, çünkü düzensiz aralıklarla 
alırsanız aşırı duyarlılık reaksiyonunuz daha olası olabilir.

Abacavir/Lamivudin Lupin almayı bıraktıysanız
Abacavir/Lamivudin Lupin'i herhangi bir nedenle - özellikle yan etkilerin olduğunu düşündüğünüz için veya 
başka bir hastalığınız olduğu için - almayı bıraktıysanız:

Tekrar almaya başlamadan önce doktorunuzla konuşun.. Doktorunuz, belirtilerinizin bir aşırı 
duyarlılık reaksiyonu ile ilişkili olup olmadığını kontrol edecektir. Doktor aralarında akrabalık 
olduğunu düşünüyorsa,Abacavir/Lamivudin Lupin'i veya abakavir içeren diğer ilaçları (örn. 
Trizivir, Triumeq veya Ziagen) bir daha asla almamanız söylenecektir.. Bu tavsiyeye uymanız 
önemlidir.

Doktorunuz Abacavir/Lamivudin Lupin'i tekrar almaya başlayabileceğinizi tavsiye ederse, ilk dozlarınızı, 
ihtiyaç duymanız halinde tıbbi bakıma hazır olarak erişebileceğiniz bir yerde almanız istenebilir.

4. Olası yan etkiler
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HIV tedavisi sırasında ağırlıkta ve kan lipidleri ve glikoz seviyelerinde bir artış olabilir. Bu 
kısmen sağlığa ve yaşam tarzına ve kan lipidleri söz konusu olduğunda bazen HIV ilaçlarının 
kendilerine bağlıdır. Doktorunuz bu değişiklikleri test edecektir.

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

HIV tedavisi gördüğünüzde, bir semptomun Abacavir/Lamivudin Lupin'in veya aldığınız diğer ilaçların bir yan etkisi 
mi yoksa HIV hastalığının kendisinin bir etkisi mi olduğunu söylemek zor olabilir. Bu nedenle, sağlığınızdaki 
herhangi bir değişiklik hakkında doktorunuzla konuşmanız çok önemlidir..

HLA-B*5701 genine sahip olmayan hastalarda bileaşırı duyarlılık reaksiyonu(ciddi 
bir alerjik reaksiyon), bu broşürde 'Aşırı duyarlılık reaksiyonları' başlıklı panelde 
açıklanmıştır.

Bu ciddi reaksiyonla ilgili bilgileri okuyup anlamanız çok önemlidir.

Abacavir/Lamivudin Acı bakla için aşağıda listelenen yan etkilerin yanı sıra, HIV için kombinasyon 
tedavisi sırasında başka koşullar gelişebilir.

Bu bölümün ilerleyen kısımlarında 'HIV için kombinasyon tedavisinin diğer olası yan etkileri' başlığı 
altındaki bilgileri okumak önemlidir.

aşırı duyarlılık reaksiyonları
Abakavir/Lamivudin Acı baklaiçerirabakavir(gibi ilaçlarda da aktif bir maddedir.Trizivir, 
TriumqveZiagen). Abakavir, aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak bilinen ciddi bir alerjik 
reaksiyona neden olabilir. Bu aşırı duyarlılık reaksiyonları, abakavir içeren ilaçları alan 
kişilerde daha sık görülmüştür.

Bu tepkileri kim alıyor?
Abakavir/Lamivudin Acı bakla alan herkes, abakavire karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu geliştirebilir ve bu, 
Abakavir/Lamivudin Acı baklayı almaya devam etmeleri halinde yaşamı tehdit edebilir.
adlı bir geniniz varsa, bu reaksiyonu geliştirme olasılığınız daha yüksektir.HLA-B*5701(ancak bu gene 
sahip olmasanız bile reaksiyon alabilirsiniz). Abacavir/Lamivudin Lupin size reçete edilmeden önce bu gen 
için test edilmiş olmanız gerekirdi.Bu gene sahip olduğunuzu biliyorsanız, Abacavir/Lamivudin Lupin 
almadan önce doktorunuza söyleyiniz.

Bir klinik çalışmada abakavir ile tedavi edilen ve HLA-B*5701 genine sahip olmayan her 100 hastadan 
yaklaşık 3 ila 4'ü aşırı duyarlılık reaksiyonu geliştirmiştir.

Semptomlar neler? En yaygın 
semptomlar şunlardır:
-ateş(yüksek sıcaklık) vederi döküntüsü.

Diğer yaygın semptomlar şunlardır:

- mide bulantısı (hasta hissetmek), kusma (hasta olmak), ishal, karın (mide) ağrısı, şiddetli 
yorgunluk.

Diğer semptomlar şunları içerir:

Eklemlerde veya kaslarda ağrı, boyunda şişme, nefes darlığı, boğaz ağrısı, öksürük, ara sıra baş 
ağrıları, göz iltihabı(konjonktivit), ağız ülserleri, düşük tansiyon, karıncalanma veya
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ellerin veya ayakların uyuşması.

Bu reaksiyonlar ne zaman oluyor?

Aşırı duyarlılık reaksiyonları Abacavir/Lamivudin Lupin ile tedavi sırasında herhangi bir zamanda 
başlayabilir, ancak tedavinin ilk 6 haftasında daha olasıdır.

Derhal doktorunuza başvurun: 1

2
deri döküntüsü yaşarsanız VEYA

Aşağıdaki gruplardan en az 2'sinden semptom alıyorsanız:
⁻
⁻
⁻
⁻

ateş
nefes darlığı, boğaz ağrısı veya öksürük bulantı veya 
kusma, ishal veya karın ağrısı şiddetli yorgunluk veya 
ağrı veya genel olarak hasta hissetme.

Doktorunuz Abacavir/Lamivudin Lupin almayı bırakmanızı tavsiye edebilir..

Abacavir/Lamivudin Lupin almayı bıraktıysanız.
Aşırı duyarlılık reaksiyonu nedeniyle Abacavir/Lamivudin Lupin almayı bıraktıysanız,Abakavir/
Lamivudin Lupin veya abakavir içeren başka bir ilacı (örn. Trizivir, Triumeq veya Ziagen) BİR 
DAHA ASLA almamalısınız.. Bunu yaparsanız, saatler içinde kan basıncınız tehlikeli derecede 
düşebilir ve bu da ölümle sonuçlanabilir.

Abacavir/Lamivudin Lupin'i herhangi bir nedenle - özellikle yan etkilerin olduğunu düşündüğünüz için 
veya başka bir hastalığınız olduğu için - almayı bıraktıysanız:

Tekrar başlamadan önce doktorunuzla konuşun. Doktorunuz, belirtilerinizin bir aşırı duyarlılık reaksiyonu ile 
ilişkili olup olmadığını kontrol edecektir. Doktor bunların olabileceğini düşünüyorsa,daha sonra size Abacavir/
Lamivudin Lupin'i veya abakavir içeren başka herhangi bir ilacı (örn. Trizivir, Triumeq veya Ziagen) bir 
daha asla almamanız söylenecektir.. Bu tavsiyeye uymanız önemlidir.

Abakavir içeren ürünleri tekrar almaya başlayan, ancak ilacı kesmeden önce Uyarı Kartında 
yalnızca bir semptomu olan kişilerde ara sıra aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişmiştir.

Çok ender olarak geçmişte abakavir içeren ilaçları herhangi bir aşırı duyarlılık belirtisi 
göstermeden almış olan hastalar, bu ilaçları tekrar almaya başladıklarında aşırı duyarlılık 
reaksiyonu geliştirmiştir.

Doktorunuz Abacavir/Lamivudin Lupin'i tekrar almaya başlayabileceğinizi tavsiye ederse, ilk dozlarınızı, 
ihtiyaç duymanız halinde tıbbi bakıma hazır olarak erişebileceğiniz bir yerde almanız istenebilir.

Abakavir/lamivudine karşı aşırı duyarlılığınız varsa, kullanılmamış tüm Abacavir/Lamivudin Lupin tabletlerinizi güvenli 

bir şekilde atılması için iade edin.Tavsiye için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Abacavir/Lamivudin Acı bakla paketi şunları içerir:Uyarı Kartı, size ve tıbbi personele aşırı duyarlılık 
reaksiyonlarını hatırlatmak için.Bu kart önemli güvenlik bilgileri içerir, her zaman yanınızda 
bulundurun.

Yaygın yan etkiler
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Bunlar etkileyebilir10'da 1'e kadarinsanlar:

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

aşırı duyarlılık reaksiyonu 

baş ağrısı

hasta olmak (kusma) 

hasta hissetmek (mide 

bulantısı) ishal

mide ağrıları
iştah kaybı
yorgunluk, enerji eksikliği ateş 
(yüksek ateş) genel kendini iyi 
hissetmeme hissi uykuda güçlük (
uykusuzluk hastalığı) kas ağrısı ve 
rahatsızlık eklem ağrısı

öksürük

tahriş olmuş veya burun akıntısı 

deri döküntüsü

saç kaybı.

Yaygın olmayan yan etkiler

Bunlar etkileyebilir100'de 1'e kadarinsanlar ve kan testlerinde ortaya çıkabilir:

-
-
-

düşük kırmızı kan hücresi sayısı (anemi) veya düşük beyaz kan hücresi sayısı (nötropeni) 
karaciğer enzimlerinin seviyesinde bir artış

Kanın pıhtılaşmasında rol oynayan hücre sayısında azalma (trombositopeni).

Nadir yan etkiler
Bunlar etkileyebilir1000'de 1'e kadarinsanlar:

-
-
-

sarılık, karaciğer büyümesi veya karaciğer yağlanması gibi karaciğer bozuklukları, iltihaplanma 

(hepatit) pankreas iltihabı (pankreatit) kas dokusunun parçalanması.

Kan testlerinde ortaya çıkabilecek nadir yan etkiler şunlardır:

- adı verilen bir enzimde artışamilaz.

Çok seyrek yan etkiler
Bunlar etkileyebilir10.000'de 1'e kadarinsanlar:

-
-
-

uyuşukluk, deride karıncalanma hissi (iğneler ve 
iğneler) uzuvlarda güçsüzlük hissi
Kabarcıklar oluşturabilen ve küçük hedefler gibi görünen deri döküntüsü (kenarında koyu bir halka olan, 
daha soluk bir alanla çevrili merkezi koyu lekeler)(eritema multiforme)
Özellikle ağız, burun, gözler ve cinsel organ çevresinde kabarcıklar ve soyulma ile birlikte yaygın bir 
döküntü(Stevens-Johnson sendromu)ve vücut yüzeyinin %30'undan fazlasında cilt soyulmasına 
neden olan daha şiddetli bir form(Toksik epidermal nekroliz). laktik asidoz (kanda aşırı laktik asit)

-

-

Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz acilen bir doktora başvurun.

Kan testlerinde ortaya çıkabilecek çok nadir yan etkiler şunlardır:
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- kemik iliğinin yeni kırmızı kan hücreleri üretememesi (saf kırmızı hücre aplazisi).

Yan etkiler alırsanız
doktorunuza veya eczacınıza söyleyinizYan etkilerden herhangi biri şiddetli veya sıkıntılı hale gelirse veya bu broşürde 

listelenmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz.

HIV için kombinasyon tedavisinin diğer olası yan etkileri
Abakavir/lamivudin gibi kombinasyon tedavisi, HIV tedavisi sırasında başka durumların gelişmesine neden 
olabilir.

Enfeksiyon ve iltihap belirtileri

Eski enfeksiyonlar alevlenebilir

İlerlemiş HIV enfeksiyonu (AIDS) olan kişilerin bağışıklık sistemleri zayıftır ve ciddi enfeksiyonlar geliştirme 
olasılıkları daha yüksektir (fırsatçı enfeksiyonlar). Bu tür enfeksiyonlar "sessiz" olabilir ve tedaviye 
başlamadan önce zayıf bağışıklık sistemi tarafından tespit edilmemiş olabilir. Tedaviye başladıktan sonra 
bağışıklık sistemi güçlenir ve enfeksiyon veya iltihaplanma semptomlarına neden olabilen enfeksiyonlara 
saldırabilir. Belirtiler genellikle şunları içerir:ateş, artı aşağıdakilerden bazıları:

-
-
-

Nadir durumlarda, bağışıklık sistemi güçlendikçe sağlıklı vücut dokularına da saldırabilir.
(otoimmün bozukluklar). Otoimmün bozuklukların semptomları, HIV enfeksiyonunuzu tedavi etmek için ilaç 
almaya başladıktan aylar sonra gelişebilir. Belirtiler şunları içerebilir:

-
-
-

baş ağrısı

karın ağrısı
nefes almada zorluk

çarpıntı (hızlı veya düzensiz kalp atışı) veya titreme 
hiperaktivitesi (aşırı huzursuzluk ve hareket)
ellerde ve ayaklarda başlayan ve vücudun gövdesine doğru ilerleyen güçsüzlük.

Herhangi bir enfeksiyon belirtisi alırsanızve iltihaplanma veya yukarıdaki belirtilerden herhangi birini fark ederseniz:

hemen doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuzun tavsiyesi olmadan enfeksiyon için başka ilaçlar 
almayın.

Kemiklerinizle ilgili sorunlarınız olabilir

HIV için kombinasyon tedavisi alan bazı kişiler, HIV adı verilen bir durum geliştirir.osteonekroz. Bu 
durumda, kemiğe kan akışının azalması nedeniyle kemik dokusunun bir kısmı ölür. İnsanların bu durumu 
alma olasılığı daha yüksek olabilir:
-
-
-
-
-

Uzun süredir kombinasyon tedavisi alıyorlarsa
Kortikosteroid adı verilen iltihap önleyici ilaçlar da alıyorlarsa 
Alkol alıyorlarsa
Bağışıklık sistemleri çok zayıfsa, 
fazla kiloluysa.

Osteonekroz belirtileri şunları içerir:

-
-
-
Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz:

doktoruna söyle.

eklemlerde sertlik
ağrılar ve ağrılar (özellikle kalça, diz veya omuzda) hareket 
etmede zorluk.
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Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan Sarı Kart Şeması Web Sitesi aracılığıyla da 
bildirebilirsiniz:www.mhra.gov.uk/sarı kart veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Sarı Kartı 
arayın.Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı 
olabilirsiniz.

5. Abacavir/Lamivudin Acı bakla nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Bu ilacı karton üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra almayınız. Son kullanma tarihi, o ayın son 
gününü ifade eder.

25'in altında saklayınÖC.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Abacavir/Lamivudin Lupin'in içeriği nedir?
Her bir Abacavir/Lamivudin Acı bakla film kaplı tabletteki etkin maddeler, 600 mg abakavir 
ve 300 mg lamivudine eşdeğer abakavir hidroklorürdür.

Diğer bileşenler, tabletin çekirdeğindeki mikrokristal selüloz, krospovidon (Tip A), povidon 
(K-30), demir oksit sarısı (E172) ve magnezyum stearattır. Tablet kaplaması hipromelloz HPMC 
2910-3mPas, hipromelloz HPMC 2910-6mPas, titanyum dioksit (E171), makrogol 400, polisorbat 
80 ve gün batımı sarısı alüminyum lake (E110) içerir.

Abacavir/Lamivudin Acı bakla neye benziyor ve paketin içeriği
Abakavir/Lamivudin Acı bakla turuncu renkli, kapsül şeklinde, bikonveks, 20,6 mm x 9.1 film kaplı 
tabletlerdir, bir yüzünde '300' ve diğer yüzünde “600” yazısı vardır.

Abakavir/Lamivudin Acı bakla, 30, 60 veya 90 film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda veya 60 veya 90 
film kaplı tablet içeren çoklu blister ambalajlarda sağlanır.
Şişelerde 30 film kaplı tabletbir aktif karbon poşeti veya bir aşişedeki nemi kontrol etmek 
için aktif karbon poşeti ve oksijen emici.

Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

Ruhsat Sahibi ve Üretici

Lupin Healthcare (Birleşik Krallık) Limited

The Urban Building, 2. kat 3-9 
Albert Street, Slough, Berkshire 
SL1 2BE, Birleşik Krallık

Bu broşür en son Mart 2021'de revize edilmiştir.
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