
Abacavir/Lamivudine Lupine 600 mg/300 mg filmomhulde tabletten
abacavir/lamivudine

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet je het nog een keer lezen.

- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan hen schaden, zelfs als hun 

ziekteverschijnselen dezelfde zijn als die van u.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in 

deze bijsluiter worden vermeld. Zie rubriek 4.

-

BELANGRIJK — Overgevoeligheidsreacties
Abacavir/Lamivudine Lupine bevat abacavir(dat ook een werkzame stof is in geneesmiddelen zoals:
Trizivir, TriumeqenZiagen). Sommige mensen die abacavir gebruiken, kunnen een
overgevoeligheidsreactie(een ernstige allergische reactie), die levensbedreigend kan zijn als ze abacavir-
bevattende producten blijven gebruiken.
U moet zorgvuldig alle informatie lezen onder 'Overgevoeligheidsreacties' in het deelvenster in 
rubriek 4.

De verpakking met abacavir/lamivudine lupine bevat eenWaarschuwingskaart, om u en het medisch personeel te herinneren 

aan overgevoeligheid voor abacavir.Bewaar deze kaart altijd bij u.

Wat staat er in deze bijsluiter?

1. Wat is Abacavir/Lamivudine Lupine Sandoz en waarvoor wordt het gebruikt?

2. Wat u moet weten voordat u Abacavir/Lamivudine Lupine inneemt?
3. Hoe neemt u Abacavir/Lamivudine Lupine in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Abacavir/Lamivudine Lupine?
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

1. Wat is Abacavir/Lamivudine Lupine Sandoz en waarvoor wordt het gebruikt?

Abacavir/Lamivudine Lupine wordt gebruikt voor de behandeling van een hiv-infectie (humaan immunodeficiëntievirus) bij 

volwassenen, adolescenten en kinderen die ten minste 25 kg wegen..

Abacavir/Lamivudine Lupine bevat twee actieve ingrediënten die worden gebruikt voor de behandeling van hiv-
infectie: abacavir en lamivudine. Deze behoren tot een groep antiretrovirale geneesmiddelen dienucleoside 
analoge reverse transcriptase remmers (NRTI's).

Abacavir/Lamivudine Lupine geneest de hiv-infectie niet volledig; het vermindert de hoeveelheid virus in je 
lichaam en houdt het op een laag niveau. Het verhoogt ook het aantal CD4-cellen in uw bloed. CD4-cellen zijn 
een soort witte bloedcellen die belangrijk zijn om uw lichaam te helpen infecties te bestrijden.

Niet iedereen reageert op behandeling metAbacavir/Lamivudine Lupineop dezelfde manier. Uw arts zal de 
effectiviteit van uw behandeling controleren.

2. Wat u moet weten voordat u Abacavir/Lamivudine Lupine inneemt?
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Neem Abacavir/Lamivudine Lupine niet in:

- als je bentallergisch(overgevoelig)aan abacavir (of een ander geneesmiddel dat abacavir bevat - (bijv Trizivir, 
TriumeqofZiagen), lamivudine of een van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in rubriek 
6)
Lees zorgvuldig alle informatie over overgevoeligheidsreacties in rubriek 4.
Raadpleeg uw artsals u denkt dat dit op u van toepassing is.Gebruik Abacavir/Lamivudine Lupine 
niet.

Wees extra voorzichtig met Abacavir/Lamivudine Lupine

Sommige mensen die abacavir/lamivudine of andere combinatiebehandelingen voor hiv gebruiken, lopen meer risico op ernstige 

bijwerkingen. U moet zich bewust zijn van de extra risico's:

-
-

als je matig hebtof ernstige leverziekte
als je ooit hebt gehadleverziekte, inclusief hepatitis B of C (als u een hepatitis B-infectie heeft, stop dan niet 
met Abacavir/Lamivudine Lupine Sandoz zonder advies van uw arts, aangezien uw hepatitis terug kan 
komen)

als je serieus bentovergewicht(vooral als u een vrouw 
bent) als u eennierprobleem

-
-
Neem contact op met uw arts als een van deze punten op u van toepassing is voordat u Abacavir/Lamivudine Lupine gebruikt.Het 

kan zijn dat u extra controles nodig heeft, inclusief bloedonderzoek, terwijl u uw geneesmiddel inneemt.Zie hoofdstuk 4 voor meer 

informatie.

Overgevoeligheidsreacties op abacavir

Zelfs patiënten die het HLA-B*5701-gen niet hebben, kunnen zich nog steeds ontwikkeleneen overgevoeligheidsreactie(een 

ernstige allergische reactie).

Lees zorgvuldig alle informatie over overgevoeligheidsreacties in rubriek 4 van deze bijsluiter.

Risico op een hartaanval

Het kan niet worden uitgesloten dat abacavir het risico op een hartaanval kan verhogen.

Vertel het uw artsals u hartproblemen heeft, als u rookt of andere ziekten heeft die uw risico op 
hartaandoeningen kunnen verhogen, zoals hoge bloeddruk of diabetes. Stop niet met het innemen 
van Abacavir/Lamivudine Lupine, tenzij uw arts u dit adviseert.

Let op belangrijke symptomen
Sommige mensen die geneesmiddelen voor hiv-infectie gebruiken, ontwikkelen andere aandoeningen, die ernstig 

kunnen zijn. U moet op de hoogte zijn van belangrijke tekenen en symptomen waar u op moet letten als u Abacavir/

Lamivudine Lupine gebruikt.

Lees de informatie 'Andere mogelijke bijwerkingen van combinatietherapie voor HIV' in rubriek 4 
van deze bijsluiter.

Bescherm andere mensen

HIV-infectie wordt verspreid door seksueel contact met iemand die de infectie heeft, of door overdracht van geïnfecteerd bloed 

(bijvoorbeeld door injectienaalden te delen). U kunt nog steeds hiv doorgeven als u dit geneesmiddel gebruikt, hoewel het risico 

wordt verlaagd door effectieve antiretrovirale therapie. Bespreek met uw arts de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om te 

voorkomen dat u andere mensen besmet.

Andere geneesmiddelen en Abacavir/Lamivudine Lupine

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, of als u recentelijk iets heeft gebruikt, 

inclusief kruidengeneesmiddelen of andere geneesmiddelen die u zonder recept heeft gekocht.
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Vertel het uw arts of apotheker als u een nieuw geneesmiddel gaat gebruiken terwijl u Abacavir/
Lamivudine Lupine gebruikt.

Deze geneesmiddelen mogen niet worden gebruikt met Abacavir/Lamivudine Lupine:

-
-

Emtricitabine, te behandelenHIV-infectie

andere geneesmiddelen die lamivudine bevatten, gebruikt voor de behandeling vanHIV-infectieofhepatitis B-

infectie

hoge doses vantrimethoprim/sulfamethoxazol, een antibioticum 

cladribine, gebruikt voor de behandeling vanhaarcelleukemie

Vertel het uw artsals u met een van deze middelen wordt behandeld.

-
-

Sommige geneesmiddelen hebben een wisselwerking met Abacavir/Lamivudine 

Lupine Waaronder:

-fenytoïne, voor de behandelingepilepsie.

Vertel het uw artsals u fenytoïne gebruikt. Uw arts moet u mogelijk controleren terwijl u 
Abacavir/Lamivudine Lupine gebruikt.

- methadon,gebruikt als eenheroïne vervangen.Abacavir verhoogt de snelheid waarmee methadon uit het lichaam 

wordt verwijderd. Als u methadon gebruikt, wordt u gecontroleerd op eventuele ontwenningsverschijnselen. Uw 

methadondosis moet mogelijk worden gewijzigd.

Vertel het uw artsals u methadon gebruikt.

-geneesmiddelen (meestal vloeistoffen) die sorbitol en andere suikeralcoholen bevatten (zoals xylitol, mannitol, lactitol of 

maltitol), indien regelmatig ingenomen.

Vertel het uw arts of apothekerals u een van deze middelen gebruikt.

• Riociguat, voor de behandelinghoge bloeddruk in de bloedvaten(de longslagaders) die bloed van het hart 
naar de longen vervoeren. Het kan zijn dat uw arts uw dosis riociguat moet verlagen, omdat abacavir de 
bloedspiegels van riociguat kan verhogen.

Zwangerschap

Abacavir/Lamivudine Lupine wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap. Abacavir/lamivudine en soortgelijke 

geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken bij ongeboren baby's.

Als u tijdens uw zwangerschap Abacavir/Lamivudine Lupine Sandoz heeft gebruikt, kan uw arts u vragen om regelmatig 
bloedonderzoek en andere diagnostische tests om de ontwikkeling van uw kind te volgen. Bij kinderen van wie de 
moeder NRTI's heeft gebruikt tijdens de zwangerschap, waren de voordelen van de bescherming tegen HIV groter dan 
het risico op bijwerkingen.

Borstvoeding
Vrouwen die hiv-positief zijn, mogen geen borstvoeding geven, omdat een HIV-infectie via de moedermelk op de baby kan 

worden overgedragen. Een kleine hoeveelheid van de ingrediënten van Abacavir/Lamivudine Lupine kan ook in uw moedermelk 

terechtkomen.

Als u borstvoeding geeft of overweegt borstvoeding te geven:
Praat onmiddellijk met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Abacavir/Lamivudine Lupine kan bijwerkingen veroorzaken die uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen kunnen 

beïnvloeden.
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Praat met uw artsover uw vermogen om auto te rijden of machines te bedienen terwijl u Abacavir/
Lamivudine Lupine gebruikt.

Belangrijke informatie over enkele van de andere bestanddelen van Abacavir/Lamivudine Lupine Abacavir/
Lamivudine Lupine bevat de kleurstof zonnegeel (E110), dit kan bij sommige mensen allergische reacties 
veroorzaken.

3. Hoe neemt u Abacavir/Lamivudine Lupine in?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Raadpleeg bij 
twijfel uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosis Abacavir/Lamivudine Lupine voor volwassenen, adolescenten en kinderen die 25 kg of 
meer wegen, is eenmaal daags één tablet.

Slik de tabletten heel door, met wat water. Abacavir/Lamivudine Lupine kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Blijf regelmatig in contact met uw arts
Abacavir/Lamivudine Lupine helpt uw   toestand onder controle te houden. U moet het elke dag blijven gebruiken om te 

voorkomen dat uw ziekte erger wordt. U kunt nog steeds andere infecties en ziekten krijgen die verband houden met een hiv-

infectie.

Houd contact met uw arts en stop niet met het innemen van Abacavir/Lamivudine Lupine 
zonder het advies van uw arts.

Wat u moet doen als u meer van Abacavir/Lamivudine Lupine heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u per ongeluk te veel abacavir/lamivudine lupine heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts of apotheker, of neem contact op 

met de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor verder advies.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Abacavir/Lamivudine Lupine in te nemen?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Ga dan verder met uw behandeling zoals 

voorheen. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

Het is belangrijk dat u Abacavir/Lamivudine Lupine regelmatig inneemt, want als u het met onregelmatige tussenpozen 

inneemt, is de kans groter dat u een overgevoeligheidsreactie krijgt.

Als u bent gestopt met het innemen van Abacavir/Lamivudine Lupine

Als u om welke reden dan ook bent gestopt met het gebruik van Abacavir/Lamivudine Lupine Sandoz, vooral omdat u 

denkt dat u bijwerkingen krijgt of omdat u een andere ziekte heeft:

Praat met uw arts voordat u het opnieuw gaat gebruiken. Uw arts zal controleren of uw 
symptomen verband hielden met een overgevoeligheidsreactie. Als de dokter denkt dat ze verwant 
zijn,u wordt verteld dat u nooit meer Abacavir/Lamivudine Lupine mag gebruiken, of een 
ander geneesmiddel dat abacavir bevat (bijv. Trizivir, Triumeq of Ziagen). Het is belangrijk dat u 
dit advies opvolgt.

Als uw arts u adviseert om opnieuw te beginnen met het innemen van Abacavir/Lamivudine Lupine Sandoz, kan u worden gevraagd uw 

eerste doses in te nemen op een plaats waar u gemakkelijk toegang heeft tot medische zorg als u die nodig heeft.

4. Mogelijke bijwerkingen
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Tijdens hiv-therapie kan er sprake zijn van een toename van het gewicht en van de bloedlipiden- en 
glucosespiegels. Dit hangt deels samen met herstelde gezondheid en levensstijl, en in het geval van 
bloedlipiden soms met de hiv-medicijnen zelf. Uw arts zal op deze veranderingen testen.

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u voor hiv wordt behandeld, kan het moeilijk zijn om te bepalen of een symptoom een   bijwerking is van Abacavir/

Lamivudine Lupine Sandoz of andere geneesmiddelen die u gebruikt, of een effect van de hiv-ziekte zelf. Het is dus erg 

belangrijk om met uw arts te praten over eventuele veranderingen in uw gezondheid.

Zelfs patiënten die het HLA-B*5701-gen niet hebben, kunnen zich nog steeds ontwikkeleneen 
overgevoeligheidsreactie(een ernstige allergische reactie), beschreven in deze bijsluiter in het panel met 
de titel 'Overgevoeligheidsreacties'.

Het is erg belangrijk dat u de informatie over deze ernstige reactie leest en 
begrijpt.

Evenals de hieronder vermelde bijwerkingen van Abacavir/Lamivudine Lupinekunnen tijdens 
combinatietherapie voor hiv andere aandoeningen ontstaan.

Het is belangrijk om de informatie verderop in deze rubriek onder 'Andere mogelijke bijwerkingen van 

combinatietherapie voor hiv' te lezen.

Overgevoeligheidsreacties
Abacavir/Lamivudine Lupinebevatabacavir(dat ook een werkzame stof is in geneesmiddelen zoals:Trizivir, 
TriumeqenZiagen). Abacavir kan een ernstige allergische reactie veroorzaken die bekend staat als een 
overgevoeligheidsreactie. Deze overgevoeligheidsreacties zijn vaker waargenomen bij mensen die 
geneesmiddelen gebruiken die abacavir bevatten.

Wie krijgt deze reacties?
Iedereen die Abacavir/Lamivudine Lupine gebruikt, kan een overgevoeligheidsreactie op abacavir ontwikkelen, die 

levensbedreigend kan zijn als hij doorgaat met het innemen van Abacavir/Lamivudine Lupine.

U heeft meer kans om deze reactie te ontwikkelen als u een gen heeft genaamdHLA-B*5701(maar u kunt een 
reactie krijgen, zelfs als u dit gen niet heeft). U had op dit gen moeten worden getest voordat Abacavir/
Lamivudine Lupine aan u werd voorgeschreven.Als u weet dat u dit gen heeft, vertel dit dan aan uw arts 
voordat u Abacavir/Lamivudine Lupine inneemt.

Ongeveer 3 tot 4 op elke 100 patiënten die in een klinische studie met abacavir werden behandeld en die het HLA-

B*5701-gen niet hadden, ontwikkelden een overgevoeligheidsreactie.

Wat zijn de symptomen? De meest 

voorkomende symptomen zijn:

-koorts(hoge temperatuur) enhuiduitslag.

Andere veel voorkomende symptomen zijn:

- misselijkheid (zich ziek voelen), braken (ziek zijn), diarree, buikpijn (buikpijn), ernstige 
vermoeidheid.

Andere symptomen zijn onder meer:

Pijn in de gewrichten of spieren, zwelling van de nek, kortademigheid, keelpijn, hoesten, af en toe 
hoofdpijn, ontsteking van het oog(conjunctivitis), mondzweren, lage bloeddruk, tintelingen of
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gevoelloosheid van de handen of voeten.

Wanneer vinden deze reacties plaats?

Overgevoeligheidsreacties kunnen op elk moment tijdens de behandeling met abacavir/lamivudine lupine optreden, maar zijn 

waarschijnlijker tijdens de eerste 6 weken van de behandeling.

Neem onmiddellijk contact op met uw 

arts:

2
als u huiduitslag krijgt, OF
als u symptomen krijgt van ten minste 2 van de volgende groepen:

⁻
⁻
⁻
⁻

koorts

kortademigheid, keelpijn of hoesten misselijkheid of 
braken, diarree of buikpijn ernstige vermoeidheid of 
pijn, of algemeen ziek voelen.

Uw arts kan u adviseren te stoppen met het gebruik van Abacavir/Lamivudine Lupine.

Als u bent gestopt met het innemen van Abacavir/Lamivudine Lupine.

Als u bent gestopt met het innemen van Abacavir/Lamivudine Lupine Sandoz vanwege een overgevoeligheidsreactie,u 

mag NOOIT MEER Abacavir/Lamivudine Lupine gebruiken, of een ander geneesmiddel dat abacavir bevat (bijv. 

Trizivir, Triumeq of Ziagen). Als u dat wel doet, kan uw bloeddruk binnen enkele uren gevaarlijk laag worden, wat de 

dood tot gevolg kan hebben.

Als u om welke reden dan ook bent gestopt met het gebruik van Abacavir/Lamivudine Lupine Sandoz, vooral omdat u 

denkt dat u bijwerkingen krijgt of omdat u een andere ziekte heeft:

Praat met uw arts voordat u opnieuw begint. Uw arts zal controleren of uw symptomen verband hielden met 
een overgevoeligheidsreactie. Als de dokter denkt dat ze dat waren,u krijgt dan te horen dat u nooit meer 
Abacavir/Lamivudine Lupine mag gebruiken, of een ander geneesmiddel dat abacavir bevat (bijv. Trizivir, 
Triumeq of Ziagen). Het is belangrijk dat u dit advies opvolgt.

Af en toe hebben zich overgevoeligheidsreacties ontwikkeld bij mensen die weer producten zijn gaan gebruiken die abacavir 

bevatten, maar die slechts één symptoom op de waarschuwingskaart hadden voordat ze ermee stopten.

In zeer zeldzame gevallen hebben patiënten die in het verleden geneesmiddelen hebben gebruikt die abacavir bevatten, zonder 

symptomen van overgevoeligheid, een overgevoeligheidsreactie ontwikkeld wanneer ze deze geneesmiddelen opnieuw 

beginnen te gebruiken.

Als uw arts u adviseert om opnieuw te beginnen met het innemen van Abacavir/Lamivudine Lupine Sandoz, kan u worden gevraagd uw 

eerste doses in te nemen op een plaats waar u gemakkelijk toegang heeft tot medische zorg als u die nodig heeft.

Als u overgevoelig bent voor abacavir/lamivudine, dient u al uw ongebruikte tabletten Abacavir/Lamivudine 

Lupine in te leveren voor veilige verwijdering.Vraag uw arts of apotheker om advies.

De verpakking met abacavir/lamivudine lupine bevat eenWaarschuwingskaart, om u en medisch personeel te 
herinneren aan overgevoeligheidsreacties.Deze kaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie, houd deze 
altijd bij u.

Vaak voorkomende bijwerkingen
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Deze kunnen van invloed zijn optot 1 op 10mensen:

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

overgevoeligheidsreactie 

hoofdpijn

ziek zijn (braken) ziek 
voelen (misselijkheid) 
diarree
maagpijn
verlies van eetlust

vermoeidheid, gebrek aan energie 

koorts (hoge temperatuur) algemeen 

gevoel van onwel zijn slaapproblemen 

(slapeloosheid) spierpijn en ongemak 

gewrichtspijn

hoesten

geïrriteerde of loopneus 

huiduitslag

haaruitval.

Soms voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen van invloed zijn optot 1 op 100mensen en kan blijken uit bloedonderzoeken:

-
-
-

een laag aantal rode bloedcellen (Bloedarmoede) of een laag aantal witte bloedcellen (neutropenie) 

een verhoging van het niveau van leverenzymen

een afname van het aantal cellen dat betrokken is bij de bloedstolling (trombocytopenie).

Zeldzame bijwerkingen

Deze kunnen van invloed zijn optot 1 op 1000mensen:

-
-
-

leveraandoeningen, zoals geelzucht, vergrote lever of leververvetting, ontsteking (hepatitis) 

ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) afbraak van spierweefsel.

Zeldzame bijwerkingen die kunnen blijken uit bloedonderzoeken zijn:

- toename van een enzym genaamdamylase.

Zeer zeldzame bijwerkingen

Deze kunnen van invloed zijn optot 1 op 10.000mensen:

-
-
-

gevoelloosheid, tintelend gevoel in de huid (pinnen en naalden) 

gevoel van zwakte in de ledematen

huiduitslag, die blaren kan vormen en eruitziet als kleine doelwitten (donkere vlekken in het midden omgeven door een 

bleker gebied, met een donkere ring rond de rand)(erythema multiforme)

een wijdverbreide uitslag met blaren en vervelling van de huid, vooral rond de mond, neus, ogen en 

geslachtsdelen(Stevens-Johnson-syndroom), en een ernstigere vorm die huidschilfers veroorzaakt in meer dan 

30% van het lichaamsoppervlak(toxische epidermale necrolyse). lactaatacidose (te veel melkzuur in het bloed)

-

-

Als u een van deze symptomen opmerkt, neem dan dringend contact op met een arts.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen die kunnen blijken uit bloedonderzoeken zijn:
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- een falen van het beenmerg om nieuwe rode bloedcellen aan te maken (pure rode-cel-aplasie).

Als u bijwerkingen krijgt

Vertel het uw arts of apothekerals een van de bijwerkingen ernstig of lastig wordt, of als er bij u een 
bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter staat.

Andere mogelijke bijwerkingen van combinatietherapie voor HIV

Combinatietherapie zoals abacavir/lamivudine kan andere aandoeningen veroorzaken tijdens de hiv-
behandeling.

Symptomen van infectie en ontsteking

Oude infecties kunnen oplaaien

Mensen met een gevorderde hiv-infectie (aids) hebben een zwak immuunsysteem en hebben meer kans op het 

ontwikkelen van ernstige infecties (opportunistische infecties). Dergelijke infecties waren mogelijk "stil" en werden niet 

gedetecteerd door het zwakke immuunsysteem voordat de behandeling werd gestart. Na het starten van de behandeling 

wordt het immuunsysteem sterker en kan het de infecties aanvallen, die symptomen van infectie of ontsteking kunnen 

veroorzaken. Symptomen omvatten meestal:koorts, plus enkele van de volgende:

-
-
-

In zeldzame gevallen, als het immuunsysteem sterker wordt, kan het ook gezond lichaamsweefsel aanvallen

(auto-immuunziekten). De symptomen van auto-immuunziekten kunnen zich vele maanden nadat u bent begonnen met het innemen van 

medicijnen voor de behandeling van uw hiv-infectie, ontwikkelen. Symptomen kunnen zijn:

-
-
-

hoofdpijn

maagpijn
moeite met ademhalen

hartkloppingen (snelle of onregelmatige hartslag) of tremor 

hyperactiviteit (overmatige rusteloosheid en beweging)

zwakte die begint in de handen en voeten en zich opwaarts beweegt naar de romp van het lichaam.

Als u symptomen van infectie krijgten ontsteking of als u een van de bovenstaande symptomen opmerkt:
Vertel het uw arts onmiddellijk. Gebruik geen andere geneesmiddelen tegen de infectie zonder het 
advies van uw arts.

U kunt problemen hebben met uw botten

Sommige mensen die combinatietherapie voor hiv gebruiken, ontwikkelen een aandoening dieosteonecrose. Bij deze aandoening 

sterven delen van het botweefsel af door een verminderde bloedtoevoer naar het bot. Mensen hebben meer kans om deze 

aandoening te krijgen:

-
-
-
-
-

als ze al lange tijd combinatietherapie gebruiken
als ze ook ontstekingsremmende geneesmiddelen gebruiken die corticosteroïden worden 

genoemd als ze alcohol drinken

als hun immuunsysteem erg zwak is 
als ze te zwaar zijn.

Tekenen van osteonecrose zijn onder meer:

-
-
-
Als u een van deze symptomen opmerkt:

Vertel het uw arts.

stijfheid in de gewrichten

pijntjes (vooral in de heup, knie of schouder) moeite 
met bewegen.
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Melding van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen 
die niet in deze bijsluiter worden vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via de Yellow Card Scheme-
website:www.mhra.gov.uk/yellowcard of zoek naar MHRA Yellow Card in de Google Play of Apple App Store.Door 
bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Abacavir/Lamivudine Lupine?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag 

van die maand.

Bewaren onder 25OC.

Geneesmiddelen niet weggooien via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met 

geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Welke stoffen zitten er in Abacavir/Lamivudine Lupine?

De werkzame stoffen in elke Abacavir/Lamivudine Lupine filmomhulde tablet zijn 
abacavirhydrochloride, overeenkomend met 600 mg abacavir en 300 mg lamivudine.

De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, crospovidon (Type A), povidon (K-30), 
geel ijzeroxide (E172) en magnesiumstearaat in de kern van de tablet. De tabletomhulling bevat 
hypromellose HPMC 2910-3mPas, hypromellose HPMC 2910-6mPas, titaniumdioxide (E171), 
macrogol 400, polysorbaat 80 en zonnegeel aluminiumlak (E110).

Hoe ziet abacavir/lamivudine lupine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Abacavir/Lamivudine Lupine zijn oranjekleurige, capsulevormige, biconvexe, 20,6 mm x 9,1 filmomhulde 
tabletten, met de inscriptie '300' aan de ene kant en '600' aan de andere kant.

Abacavir/Lamivudine Lupine wordt geleverd in blisterverpakkingen met 30, 60 of 90 filmomhulde tabletten of 

meervoudige blisterverpakkingen met 60 of 90 filmomhulde tabletten.

30 filmomhulde tabletten in flessenmet een zakje met actieve kool of een aGeactiveerd koolstofzakje en 
zuurstofabsorbeerder om het vocht in de fles te regelen.

Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Lupine Healthcare (VK) Limited
The Urban Building, 2nd floor 3-9 
Albert Street, Slough, Berkshire SL1 
2BE, Verenigd Koninkrijk

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in maart 2021.
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