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Darunavir
pronunțat ca (da roon' a veer)

de ce este prescris acest medicament?

Darunavir este utilizat împreună cu un rapel farmacocinetic (un medicament care crește cantitatea de alte 
medicamente din organism) cum ar fi ritonavir (Norvir) sau cobicistat (Tybost) și alte medicamente pentru tratarea 
infecției cu virusul imunodeficienței umane (HIV) la adulți și copii 3 ani și peste. Darunavir face parte dintr-o clasă de 
medicamente numite inhibitori de protează. Acționează prin scăderea cantității de HIV din sânge. Deși darunavirul 
nu vindecă HIV, vă poate reduce șansele de a dezvolta sindromul imunodeficienței dobândite (SIDA) și boli legate de 
HIV, cum ar fi infecții grave sau cancer. Luarea acestor medicamente împreună cu practicarea sexului mai sigur și 
efectuarea altor schimbări în stilul de viață poate scădea riscul de transmitere a virusului HIV către alte persoane.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Darunavir se prezintă sub formă de tablete și suspensie orală (lichid) pentru administrare pe cale orală. De obicei, se ia cu 

alimente și cu ritonavir o dată sau de două ori pe zi sau cu alimente și cu cobicistat o dată pe zi. Luați darunavir aproximativ la 

aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați darunavir exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau 

mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Nu luați darunavir fără ritonavir sau cobicistat.

Înghițiți comprimatele/capsulele întregi; nu le despicați, mestecați sau zdrobiți.

Agitați bine suspensia chiar înainte de fiecare utilizare pentru a amesteca medicamentul în mod uniform. 
Utilizați seringa de dozare orală livrată cu medicamentul pentru a retrage cantitatea potrivită de suspensie 
din flacon. Puteți înghiți suspensia direct din seringă. Spălați seringa cu apă și lăsați-o să se usuce bine după 
utilizare.

Darunavir controlează HIV, dar nu îl vindecă. Darunavir, de asemenea, nu tratează singur infecția cu HIV și trebuie întotdeauna administrat 

cu un regim complet. Este important ca toate medicamentele prescrise de medicul dumneavoastră pentru a trata infecția cu HIV să fie 

luate împreună, astfel încât medicamentele să continue să funcționeze pentru a controla infecția. Continuați să luați darunavir chiar dacă 

vă simțiți bine. Nu încetați să luați darunavir fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Dacă încetați să luați darunavir sau săriți peste 

doze, starea dumneavoastră poate deveni mai dificil de tratat. Când aprovizionarea dumneavoastră de darunavir începe să se epuizeze, 

obțineți mai mult de la medicul dumneavoastră sau farmacistul.
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Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Darunavir este, de asemenea, uneori utilizat pentru a preveni infecția la lucrătorii din domeniul sănătății sau la alte persoane care au fost 

expuse accidental la HIV. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua darunavir,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la darunavir, medicamente cu sulfa, orice alte medicamente 

sau oricare dintre ingredientele comprimatelor sau suspensiei de darunavir. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a 

ingredientelor sau dacă nu sunteți sigur dacă un medicament la care sunteți alergic este un medicament sulfa.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați oricare dintre următoarele medicamente: alfuzosin (Uroxatral); 
cisapridă (Propulsid) (nu este disponibilă în SUA); dronedarona (Multaq); elbasvir/grazoprevir (Zepatier); 
medicamente de tip ergot, cum ar fi dihidroergotamina (DHE 45, Migranal), ergotamina (Ergomar, în 
Cafergot, în Migergot) și metilergonovină (Methergine); lomitapide (Juxtapid); lovastatin (Mevacor, în 
Advicor); lurasidonă (Latuda), midazolam (administrat pe cale orală); pimozidă (Orap); ranolazină (Ranexa); 
rifampin (Rifadin, Rimactane, în Rifamate, în Rifater); sildenafil (numai marca Revatio utilizată pentru boli 
pulmonare); simvastatină (Zocor, în Vytorin); Sunătoare; sau triazolam (Halcion). Medicul dumneavoastră vă 
va spune probabil să nu luați darunavir. De asemenea, dacă aveți boli ale rinichilor sau ficatului și luați 
colchicină (Colcrys, Mitigare, în Col-Probenecid),

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine și suplimente nutritive luați sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: 

anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar fi apixaban (Eliquis), rivaroxaban (Xarelto) și warfarină (Coumadin, Jantoven); antifungice cum ar fi itraconazol (Onmel, Sporanox), ketoconazol (Nizoral), posaconazol (Noxafil) și voriconazol 

(Vfend); artemeter/lumefantrină (Coartem); beta-blocante precum carvedilol (Coreg), metoprolol (Lopressor, Toprol XL, în Dutoprol, în Lopressor HCT) și timolol (Betimol, Istalol, în Combigan, în Cosopt, altele); betametazonă; boceprevir (nu 

mai este disponibil în SUA; Victrelis); bosentan (Tracleer); budesonid (Entocort, Pulmicort, Uceris, altele); buprenorfină (Belbuca, Buprenex, Butrans, în Suboxone, alții); buprenorfină/naloxonă (Bunavail, Suboxone, Zubsolv); buspirona; 

blocante ale canalelor de calciu, cum ar fi amlodipina (Norvasc, în Caduet), diltiazem (Cardizem CD, Cartia, XT, Diltzac, altele), felodipină (Plendil), nicardipină (Cardene), nifedipină (Adalat CC, Afebitab CR, Procardia) și verapamil (Calan, 

Covera, Verelan, în Tarka); anumite medicamente pentru chimioterapie, cum ar fi dasatinib (Sprycel), nilotinib (Tasigna), vinblastină și vincristină (kit Marqibo); medicamente pentru scăderea colesterolului (statine), cum ar fi atorvastatina 

(Lipitor, în Caduet), pravastatina (Pravachol) și rosuvastatina (Crestor); ciclesonid (Alvesco); claritromicină (Biaxin, în Prevpac); anumite medicamente pentru depresie, cum ar fi amitriptilina, desipramina (Norpramin), imipramina, nortriptilina, 

paroxetina (Brisdelle, Paxil, Pexeva), sertralina (Zoloft) și trazodona; dexametazonă; diazepam (Diastat, Valium); estazolam; fentanil (Abstral, Duragesic, Subsys); fluticazonă (Flonase, Flovent, în Advair); anumite medicamente pentru virusul 

hepatitei C (VHC), cum ar fi glecaprevir/pibrentasvir (Mavyret) și simeprevir (nu mai sunt disponibile în SUA; Olysio); alte medicamente pentru HIV, inclusiv indinavir (Crixivan), lopinavir/ritonavir (Kaletra), maraviroc (Selzentry) și saquinavir 

(Invirase); contraceptive hormonale (estrogeni) (pilule contraceptive, plasturi, inele, implanturi sau injecții); medicamente pentru bătăile neregulate ale inimii, inclusiv amiodarona (Nexterone, Pacerone), bepridil (nu mai este disponibil în 

SUA), digoxină (Lanoxin), disopiramidă (Norpace), flecainidă, lidocaină (Xylocaine), mexiletină, propafenonă (Rythmol) și chinidină (în Nuedexta). ); Subsys); fluticazonă (Flonase, Flovent, în Advair); anumite medicamente pentru virusul 

hepatitei C (VHC), cum ar fi glecaprevir/pibrentasvir (Mavyret) și simeprevir (nu mai sunt disponibile în SUA; Olysio); alte medicamente pentru HIV, inclusiv indinavir (Crixivan), lopinavir/ritonavir (Kaletra), maraviroc (Selzentry) și saquinavir 

(Invirase); contraceptive hormonale (estrogeni) (pilule contraceptive, plasturi, inele, implanturi sau injecții); medicamente pentru bătăile neregulate ale inimii, inclusiv amiodarona (Nexterone, Pacerone), bepridil (nu mai este disponibil în 

SUA), digoxină (Lanoxin), disopiramidă (Norpace), flecainidă, lidocaină (Xylocaine), mexiletină, propafenonă (Rythmol) și chinidină (în Nuedexta). ); Subsys); fluticazonă (Flonase, Flovent, în Advair); anumite medicamente pentru virusul 

hepatitei C (VHC), cum ar fi glecaprevir/pibrentasvir (Mavyret) și simeprevir (nu mai sunt disponibile în SUA; Olysio); alte medicamente pentru HIV, inclusiv indinavir (Crixivan), lopinavir/ritonavir (Kaletra), maraviroc (Selzentry) și saquinavir 

(Invirase); contraceptive hormonale (estrogeni) (pilule contraceptive, plasturi, inele, implanturi sau injecții); medicamente pentru bătăile neregulate ale inimii, inclusiv amiodarona (Nexterone, Pacerone), bepridil (nu mai este disponibil în 

SUA), digoxină (Lanoxin), disopiramidă (Norpace), flecainidă, lidocaină (Xylocaine), mexiletină, propafenonă (Rythmol) și chinidină (în Nuedexta). ); anumite medicamente pentru virusul hepatitei C (VHC), cum ar fi glecaprevir/pibrentasvir 

(Mavyret) și simeprevir (nu mai sunt disponibile în SUA; Olysio); alte medicamente pentru HIV, inclusiv indinavir (Crixivan), lopinavir/ritonavir (Kaletra), maraviroc (Selzentry) și saquinavir (Invirase); contraceptive hormonale (estrogeni) (pilule 

contraceptive, plasturi, inele, implanturi sau injecții); medicamente pentru bătăile neregulate ale inimii, inclusiv amiodarona (Nexterone, Pacerone), bepridil (nu mai este disponibil în SUA), digoxină (Lanoxin), disopiramidă (Norpace), 

flecainidă, lidocaină (Xylocaine), mexiletină, propafenonă (Rythmol) și chinidină (în Nuedexta). ); anumite medicamente pentru virusul hepatitei C (VHC), cum ar fi glecaprevir/pibrentasvir (Mavyret) și simeprevir (nu mai sunt disponibile în 

SUA; Olysio); alte medicamente pentru HIV, inclusiv indinavir (Crixivan), lopinavir/ritonavir (Kaletra), maraviroc (Selzentry) și saquinavir (Invirase); contraceptive hormonale (estrogeni) (pilule contraceptive, plasturi, inele, implanturi sau 

injecții); medicamente pentru bătăile neregulate ale inimii, inclusiv amiodarona (Nexterone, Pacerone), bepridil (nu mai este disponibil în SUA), digoxină (Lanoxin), disopiramidă (Norpace), flecainidă, lidocaină (Xylocaine), mexiletină, 

propafenonă (Rythmol) și chinidină (în Nuedexta). ); contraceptive hormonale (estrogeni) (pilule contraceptive, plasturi, inele, implanturi sau injecții); medicamente pentru bătăile neregulate ale inimii, inclusiv amiodarona (Nexterone, 

Pacerone), bepridil (nu mai este disponibil în SUA), digoxină (Lanoxin), disopiramidă (Norpace), flecainidă, lidocaină (Xylocaine), mexiletină, propafenonă (Rythmol) și chinidină (în Nuedexta). ); contraceptive hormonale (estrogeni) (pilule 

contraceptive, plasturi, inele, implanturi sau injecții); medicamente pentru bătăile neregulate ale inimii, inclusiv amiodarona (Nexterone, Pacerone), bepridil (nu mai este disponibil în SUA), digoxină (Lanoxin), disopiramidă (Norpace), flecainidă, lidocaină (Xylocaine), mexiletină, propafenonă (Rythmol) și chinidină (în Nuedexta). );

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607042.html 2/6



14.04.22, ora 16:01 Darunavir: MedlinePlus informații despre medicamente

anumite medicamente pentru convulsii, cum ar fi carbamazepina (Carbatrol, Equetro, Tegretol, altele), 
clonazepam (Klonopin), fenobarbital și fenitoină (Dilantin, Phenytek); anumite medicamente care suprimă 
sistemul imunitar, cum ar fi ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune), everolimus (Afinitor, Zortress), 
sirolimus (Rapamune) și tacrolimus (Astagraf XL, Prograf); metadonă (dolofină, metadoză); metilprednisolon; 
mometazonă (Asmanex); omeprazol (Prilosec); oxicodonă (Xtampza); anumiți inhibitori de fosfodiesterază 
(inhibitori PDE-5) utilizați pentru disfuncția erectilă, cum ar fi avanafil (Stendra), sildenafil (Viagra), tadalafil 
(Cialis) și vardenafil (Levitra, Staxyn); perfenazină; prednison (Rayos); quetiapină (Seroquel); rifabutină 
(Mycobutin); rifapentină (Priftin); risperidonă (Risperdal); salmeterol (Serevent, în Advair); tadalafil (Adcirca); 
tioridazină; ticagrelor (Brilinta); tramadol (Conzip); triamcinolon (Nasacort); și zolpidem (Ambien, Edluar, 
Intermezzo). Multe alte medicamente pot interacționa, de asemenea, cu darunavir, așa că asigurați-vă că 
spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu 
apar pe această listă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente 
sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

dacă luați didanozină (Videx), luați-o cu 1 oră înainte sau la 2 ore după ce luați darunavir.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată diabet sau glicemie crescută; hemofilie 
(tulburare de sângerare în care sângele nu se coagulează corespunzător); hepatită (umflarea ficatului cauzată 
de un virus), ciroză (o boală care provoacă cicatrizarea țesutului hepatic) sau orice altă boală hepatică; sau o 
infecție care nu dispare sau care vine și dispare, cum ar fi citomegalovirusul (CMV; o infecție virală care poate 
provoca simptome la pacienții cu sistem imunitar slab), boala complexă cu mycobacterium avium (MAC; o 
infecție bacteriană care poate provoca simptome grave în persoane cu SIDA), pneumonie sau tuberculoză (TB; 
un tip de infecție pulmonară).

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți 
gravidă în timp ce luați darunavir, adresați-vă medicului dumneavoastră. Nu alăptați dacă sunteți infectat cu HIV sau 
luați darunavir.

trebuie să știți că darunavirul poate scădea eficacitatea contraceptivelor hormonale (pilule contraceptive, plasturi, inele, 
injecții sau implanturi). Discutați cu medicul dumneavoastră despre un control al nașterii non-hormonal, cum ar fi o metodă 
de barieră (dispozitiv care blochează intrarea spermatozoizilor în uter, cum ar fi un prezervativ sau o diafragmă) pentru a 
preveni sarcina în timp ce luați acest medicament. Adresați-vă medicului dumneavoastră să vă ajute să alegeți o metodă de 
control al nașterii care vă va funcționa.

trebuie să știți că grăsimea corporală poate crește sau se poate muta în diferite zone ale corpului, cum ar fi sânii, partea 
superioară a spatelui, gâtul, pieptul și zona stomacului. De asemenea, se poate produce pierderea de grăsime de la picioare, 
brațe și față.

trebuie să știți că este posibil să aveți hiperglicemie (creșteri ale zahărului din sânge) în timp ce luați acest 
medicament, chiar dacă nu aveți deja diabet. Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre 
următoarele simptome în timp ce luați darunavir: sete extremă, urinare frecventă, foame extremă, vedere 
încețoșată sau slăbiciune. Este foarte important să vă adresați medicului dumneavoastră de îndată ce aveți 
oricare dintre aceste simptome, deoarece glicemia crescută care nu este tratată poate provoca o afecțiune gravă 
numită cetoacidoză. Cetoacidoza poate pune viața în pericol dacă nu este tratată într-un stadiu incipient. 
Simptomele cetoacidozei includ: gură uscată, greață și vărsături, dificultăți de respirație, respirație care miroase 
fructat și scăderea stării de conștiență.

trebuie să știți că, în timp ce luați medicamente pentru tratarea infecției cu HIV, sistemul dumneavoastră imunitar poate deveni 

mai puternic și poate începe să lupte împotriva altor infecții care erau deja în corpul dumneavoastră. Acest lucru vă poate 

determina să dezvoltați simptome ale acestor infecții. Dacă aveți simptome noi sau care se agravează în orice moment în timpul 

tratamentului cu darunavir, asigurați-vă că îi spuneți medicului dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Discutați cu medicul dumneavoastră despre consumul de grepfrut și despre consumul de suc de grepfrut în timp ce luați acest medicament.
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ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 

peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Este important să luați cobicistat și toate celelalte medicamente prescrise de medicul dumneavoastră pentru a trata 

medicamentele pentru HIV, în fiecare zi și la un program regulat. Dozele ratate pot face ca medicamentele să nu funcționeze la 

fel de bine în tratarea infecției. Nu întrerupeți niciunul dintre aceste medicamente fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Darunavir poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome 

este severe sau nu dispare:

durere de cap

diaree

vărsături

dureri de stomac

constipație

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă prezentați oricare dintre aceste simptome, încetați să luați 
darunavir și sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

eczemă

piele descuamată sau formată de vezicule

afte bucale

ochi roșii, umflați, mâncărimi sau lacrimați

dureri musculare sau articulare

febră

umflare, sensibilitate, roșeață sau alte semne de infecție

greaţă

oboseală extremă

pierderea poftei de mâncare

durere în partea dreaptă sus a stomacului

îngălbenirea pielii sau a ochilor

scaune palide sau închise la culoare

Darunavir poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.
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Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport programului online de 

raportare a evenimentelor adverse MedWatch al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va prescrie anumite teste pentru a se asigura că 

este sigur să luați darunavir și pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la darunavir.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Prezista®

Ultima revizuire - 15.01.2022
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