
Ontvang de laatste informatie over de volksgezondheid van CDC

Informatie over medicijnen

Uitspreken:Elvitegravir / Cobicistat / Emtricitabine / Tenofovirdisoproxilfumaraat 

Merknaam:Stribild

Andere namen: EVG / COBI / FTC / TDF, EVG / c / TDF / FTC

Geneesmiddelklasse:Combinatie medicijnen

Integrase Strand Transfer Inhibitor (elvitegravir)
Nucleoside reverse transcriptase-remmer (emtricitabine, tenofovir DF) 
Farmacokinetische versterker (cobicistat)

Medicijnafbeelding(en): (Klik om te vergroten)

Wat zijn de belangrijkste dingen om te weten over 
Stribild?

Stribild kan ernstige, levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Deze omvatten een opbouw van

melkzuur in het bloed (lactaatacidose),leverproblemen, nieuwe of verergerende nierproblemen, waaronder 

nierfalen, engeneesmiddelinteracties.

Neem onmiddellijk contact op met uw zorgverzekeraar als u een van de volgende symptomen heeft die 

kunnen wijzen op lactaatacidose:

Zwakte of vermoeidheid

Ongewone spierpijn

Kortademigheid of snelle ademhaling

Maagpijn met misselijkheid en braken
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Koude of blauwe handen en voeten

Duizeligheid of licht gevoel in het hoofd

Snelle of abnormale hartslag

Neem onmiddellijk contact op met uw zorgverzekeraar als u een van de volgende symptomen heeft die op 

leverproblemen kunnen wijzen:

Geel worden van uw huid of het wit van uw ogen (geelzucht)

Donkergekleurde urine

Lichtgekleurde stoelgang

Verlies van eetlust gedurende meerdere dagen of langer

Misselijkheid of braken

Pijn, pijn of gevoeligheid aan de rechterkant van uw maag/buikgebied

jeuk

Als u zowel hiv alshepatitis B-virusinfectie(HBV) en neem Stribild, uw HBV infectiekan erger worden 

(opflakkering) als u stopt met het innemen van Stribild. Stop niet met het innemen van Stribild zonder 

eerst met uw zorgverzekeraar te overleggen.

Neem onmiddellijk contact op met uw zorgverzekeraar als u een van de volgende symptomen heeft die kunnen wijzen op 

een verergering van uw nierprobleem (genaamd:Fanconi-syndroom), die verband kunnen houden met geneesmiddelen 

die tenofovir bevatten:

Botpijn die niet weggaat of erger wordt

Pijn in uw armen, handen, benen of voeten

Gebroken botten

Spierpijn of zwakte

Het gebruik van Stribild met bepaalde geneesmiddelen kan ernstige, levensbedreigende bijwerkingen 

veroorzaken.Vertel uw zorgverzekeraar over alle medicijnen die u gebruikt, inclusief recept- en vrij verkrijgbare 

medicijnen, vitamines en kruidensupplementen.

Tijdens het gebruik van Stribild is het belangrijk om al uw afspraken met uw zorgverzekeraar na te 

komen.

Wat is Stribild?

Stribild is een receptgeneesmiddel dat is goedgekeurd door de VSFood and Drug Administration(FDA) voor de 
behandeling van HIV-infectie bij volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder die ten minste 35 kg wegen en aan 
bepaalde vereisten voldoen, zoals bepaald door een zorgverlener.
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Stribild is een compleet hivbehandelingsregimeen zou moetennietworden gebruikt met andere hiv-geneesmiddelen

Stribild bevat vier verschillende geneesmiddelen: elvitegravir,cobicistat,emtricitabine, en

tenofovirdisoproxilfumaraat.

Voor meer informatie over het gebruik van Stribild bij mensen met hiv, zie deRichtlijnen voor het gebruik van 

antiretrovirale middelen bij volwassenen en adolescenten die leven met hiven deRichtlijnen voor het gebruik van 

antiretrovirale middelen bij pediatrische hiv-infectie.

Hiv-medicijnen kunnen hiv/aids niet genezen, maar het dagelijks innemen van hiv-medicijnen helpt mensen met hiv 

langer en gezonder te leven. Hiv-medicijnen verminderen ook het risico op hivoverdragen. Als u hiv-geneesmiddelen 

gebruikt, moet u deze niet minderen, overslaan of stoppen, tenzij uw zorgverlener u dat zegt.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik Stribild 
inneem?

Vertel uw zorgverlener voordat u Stribild inneemt:

Als u allergisch bent voor een van de hiv-geneesmiddelen in Stribild (elvitegravir,cobicistat,emtricitabine, of 

tenofovirdisoproxilfumaraat) of andere medicijnen.

Als u leverproblemen heeft, waaronder hepatitis B-virusinfectie (HBV).

Als u nierproblemen heeft.

Als u botproblemen heeft.

Als u andere medische aandoeningen heeft.

Als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Stribild mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt 

omdat er tijdens de zwangerschap mogelijk niet genoeg van het geneesmiddel in het lichaam aanwezig is. Praat met uw 

zorgverzekeraar over mogelijke risico's bij het gebruik van Stribild tijdens de zwangerschap. Voor meer informatie over 

het gebruik van Stribild tijdens de zwangerschap, zie de:Aanbevelingen voor het gebruik van antiretrovirale 

geneesmiddelen bij zwangere vrouwen met een hiv-infectie en interventies om perinatale hiv-overdracht in de Verenigde 

Staten te verminderen.

Als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven. Voor vrouwen met hiv in de Verenigde Staten is de 

Richtlijnraadt borstvoeding af. Voordat uw baby wordt geboren, of als u al borstvoeding geeft, moet u met uw 

zorgverlener praten om alternatieve opties voor het voeden van uw baby te bespreken.

Als u gebruik maakt vanhormoon-gebaseerde anticonceptie (zoals pillen, implantaten of vaginale ringen). Uw 

zorgverlener kan u aanraden aanvullende of alternatieve vormen van anticonceptie te gebruiken terwijl u 

Stribild gebruikt. Voor meer informatie over gelijktijdig gebruik van anticonceptie en hiv-medicijnen, bekijk de 

hivinfoInfografiek over hiv en anticonceptie.

Over andere geneesmiddelen op recept en zonder recept, vitamines, voedingssupplementen en kruidenproducten 

(inclusief sint-janskruid) die u gebruikt of van plan bent te gebruiken.Stribild kan invloed hebben op de manier 

waarop andere medicijnen of producten werken, en andere medicijnen of producten kunnen invloed hebben op hoe
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Stribild werkt.Het gebruik van Stribild samen met bepaalde geneesmiddelen of producten kan ernstige, levensbedreigende 

bijwerkingen veroorzaken.

Hoe moet ik Stribild gebruiken?

Stribild wordt geleverd in tabletvorm. Elke pil bevat:

150 mg elvitegravir

150 mgcobicistat

200 mgemtricitabine

300 mgtenofovirdisoproxilfumaraat

Neem Stribild volgens de instructies van uw zorgverzekeraar.

Neem Stribild via de mond en met voedsel in. Gebruik Stribild niet samen met andere hiv-geneesmiddelen.

Als u tijdens de behandeling met Stribild een geneesmiddel tegen indigestie (antacidum) moet innemen dat aluminium en 

magnesiumhydroxide of calciumcarbonaat bevat, moet u dit ten minste 2 uur vóór of na het innemen van Stribild innemen.

Als u te veel Stribild heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw zorgverzekeraar of het plaatselijke antigifcentrum 

(1-800-222-1222), of ga naar de dichtstbijzijnde eerstehulpafdeling van het ziekenhuis.

Voor meer informatie over het innemen van Stribild, zie deFDA-medicijnlabel.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Als je een mistdosisvan Stribild, neem dan de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Maar als het bijna tijd is voor uw 

volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en neem uw volgende dosis gewoon op het normale tijdstip in. Neem 

geen twee doses tegelijk om een   vergeten dosis in te halen.

Welke bijwerkingen kan Stribild veroorzaken?

Stribild kan bijwerkingen veroorzaken. Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn, zoals hierboven vermeld. Veel 

bijwerkingen van hiv-medicatie, zoals misselijkheid of af en toe duizeligheid, zijn beheersbaar. Zie de hivinfo-factsheet op: 

HIV-medicijnen en bijwerkingenvoor meer informatie.

Andere mogelijke bijwerkingen van Stribild zijn onder meer:

Botproblemen, waaronder botpijn, soening of dunner worden (osteopenie), wat kan leiden tot 

fracturen.

Wijzigingen in uwimmuunsysteem(genaamdimmuunreconstitutie inflammatoir syndroomof IRIS). IRIS is 

een aandoening die soms optreedt wanneer het immuunsysteem zich weer begint te herstellen
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behandeling met een hiv-medicijn. Naarmate het immuunsysteem sterker wordt, kan het een verhoogde 

respons hebben op een eerder verborgen infectie.

Vertel het uw zorgverzekeraar als u een bijwerking heeft die u hindert of die niet weggaat.

Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen van Stribild. Voor meer informatie over mogelijke bijwerkingen van 

Stribild, lees de:medicijn etiketofbijsluiter:of praat met uw zorgverzekeraar of apotheker.

U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) ofonline.

Hoe moet Stribild worden bewaard?

Bewaar Stribild bij kamertemperatuur, 68 ° F tot 77 ° F (20 ° C tot 25 ° C).

Bewaar Stribild in de container waarin het is geleverd en houd de container goed gesloten. Als de container een klein 

pakje droogmiddel heeft (een droogmiddel genoemd), verwijder dit dan niet. Het droogmiddel beschermt het 

geneesmiddel tegen vocht.

Gebruik Stribild niet als de originele verzegeling over de opening van de container verbroken is of ontbreekt.

Gooi Stribild weg die niet meer nodig is of is verlopen (verouderd). VolgenFDA-richtlijnenover hoe u ongebruikt 

geneesmiddel veilig kunt weggooien.

Houd Stribild en alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

Waar kan ik meer informatie vinden over Stribild?

Voor meer informatie over het gebruik van Stribild bij mensen met hiv, zie deRichtlijnen voor het gebruik van 

antiretrovirale middelen bij volwassenen en adolescenten die leven met hiven deRichtlijnen voor het gebruik van 

antiretrovirale middelen bij pediatrische hiv-infectie.

Deze samenvatting van het geneesmiddel voor de patiëntversie is gebaseerd op de volgende FDA-label(s):

Tablet. Het gedeelte Patiëntenadvies op het etiket bevat informatie voor mensen die Stribild gebruiken.

Stribild-gerelateerde onderzoeksstudies, vanClinicalTrials.gov.

Een lijst vanFDA-goedgekeurde hiv-medicijnen, van HIVinfo.

Fabrikantinformatie:

Gilead Sciences, Inc.
Hoofdnummer: 800-445-3235 
Patiëntenhulp: 800-226-2056

Laatst beoordeeld: 8 oktober 2021
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Afdrukken

Patiëntversie:HTML

FDA-label: tabletPDF
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