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Darunavir
uttalas som (da roon' a veer)

hur är denna medicin utskriven?

Darunavir används tillsammans med en farmakokinetisk booster (ett läkemedel som ökar mängden andra 
läkemedel i kroppen) såsom ritonavir (Norvir) eller kobicistat (Tybost) och andra läkemedel för att behandla 
infektion med humant immunbristvirus (HIV) hos vuxna och barn 3 år och äldre. Darunavir ingår i en klass av 
läkemedel som kallas proteashämmare. Det fungerar genom att minska mängden hiv i blodet. Även om 
darunavir inte botar HIV, kan det minska din chans att utveckla förvärvat immunbristsyndrom (AIDS) och HIV-
relaterade sjukdomar som allvarliga infektioner eller cancer. Att ta dessa mediciner tillsammans med att utöva 
säkrare sex och göra andra livsstilsförändringar kan minska risken för att överföra HIV-viruset till andra 
människor.

hur ska detta läkemedel användas?

Darunavir kommer som en tablett och oral suspension (vätska) att ta genom munnen. Det tas vanligtvis med mat 
och med ritonavir en eller två gånger om dagen eller med mat och med kobicistat en gång om dagen. Ta darunavir 
vid ungefär samma tid(er) varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller 
apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta darunavir exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller 
mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Ta inte darunavir utan ritonavir eller kobicistat.

Svälj tabletterna/kapslarna hela; dela, tugga eller krossa dem inte.

Skaka suspensionen väl före varje användning för att blanda läkemedlet jämnt. Använd den orala 
doseringssprutan som följde med medicinen för att dra upp rätt mängd suspension från flaskan. Du kan 
svälja suspensionen direkt från sprutan. Tvätta sprutan med vatten och låt den torka ordentligt efter 
användning.

Darunavir kontrollerar HIV men botar det inte. Darunavir behandlar inte heller enbart HIV-infektion och måste 
alltid ges med en komplett regim. Det är viktigt att alla mediciner som din läkare ordinerat för att behandla 
HIV-infektion tas tillsammans så att medicinerna fortsätter att fungera för att kontrollera infektionen. Fortsätt 
att ta darunavir även om du mår bra. Sluta inte ta darunavir utan att tala med din läkare. Om du slutar ta 
darunavir eller hoppar över doser kan ditt tillstånd bli svårare att behandla. När din tillgång på darunavir börjar 
ta slut, få mer från din läkare eller apotekspersonal.
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Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

Darunavir används också ibland för att förhindra infektion hos vårdpersonal eller andra personer som av misstag 
exponerats för hiv. Tala med din läkare om riskerna med att använda denna medicin för ditt tillstånd.

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar darunavir,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot darunavir, sulfamediciner, andra läkemedel eller 
något av innehållsämnena i darunavir tabletter eller suspension. Fråga din apotekspersonal om en lista över 
ingredienserna eller om du är osäker på om ett läkemedel du är allergisk mot är ett sulfamedicin.

tala om för din läkare om du tar någon av följande mediciner: alfuzosin (Uroxatral); cisaprid (Propulsid) 
(ej tillgängligt i USA); dronedaron (Multaq); elbasvir/grazoprevir (Zepatier); mediciner av ergottyp 
såsom dihydroergotamin (DHE 45, Migranal), ergotamin (Ergomar, i Cafergot, i Migergot) och 
metylergonovin (Methergine); lomitapid (Juxtapid); lovastatin (Mevacor, i Advicor); lurasidon (Latuda), 
midazolam (ges via munnen); pimozid (Orap); ranolazin (Ranexa); rifampin (Rifadin, Rimactane, i 
Rifamate, i Rifater); sildenafil (endast märket Revatio som används för lungsjukdomar); simvastatin 
(Zocor, i Vytorin); Johannesört; eller triazolam (Halcion). Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig 
att inte ta darunavir. Dessutom, om du har njur- eller leversjukdom och tar kolchicin (Colcrys, Mitigare, 
i Col-Probenecid),

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och kosttillskott du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: antikoagulantia ('blodförtunnare') såsom 

apixaban (Eliquis), rivaroxaban (Xarelto) och warfarin (Coumadin, Jantoven); antimykotika såsom itrakonazol (Onmel, Sporanox), ketokonazol (Nizoral), posakonazol (Noxafil) och vorikonazol (Vfend); artemeter/lumefantrin (Coartem); 

betablockerare såsom karvedilol (Coreg), metoprolol (Lopressor, Toprol XL, i Dutoprol, i Lopressor HCT) och timolol (Betimol, Istalol, i Combigan, i Cosopt, andra); betametason; boceprevir (inte längre tillgängligt i USA; Victrelis); bosentan 

(Tracleer); budesonid (Entocort, Pulmicort, Uceris, andra); buprenorfin (Belbuca, Buprenex, Butrans, i Suboxone, andra); buprenorfin/naloxon (Bunavail, Suboxone, Zubsolv); buspiron; kalciumkanalblockerare som amlodipin (Norvasc, i 

Caduet), diltiazem (Cardizem CD, Cartia, XT, Diltzac, andra), felodipin (Plendil), nikardipin (Cardene), nifedipin (Adalat CC, Afebitab CR, Procardia) och verapamil (Calan, Covera, Verelan, i Tarka); vissa kemoterapimediciner såsom dasatinib 

(Sprycel), nilotinib (Tasigna), vinblastin och vinkristin (Marqibo Kit); kolesterolsänkande mediciner (statiner) såsom atorvastatin (Lipitor, i Caduet), pravastatin (Pravachol) och rosuvastatin (Crestor); ciclesonid (Alvesco); klaritromycin (Biaxin, i 

Prevpac); vissa mediciner för depression såsom amitriptylin, desipramin (Norpramin), imipramin, nortriptylin, paroxetin (Brisdelle, Paxil, Pexeva), sertralin (Zoloft) och trazodon; dexametason; diazepam (Diastat, Valium); estazolam; fentanyl 

(Abstral, Duragesic, Subsys); flutikason (Flonase, Flovent, i Advair); vissa mediciner mot hepatit C-virus (HCV) såsom glecaprevir/pibrentasvir (Mavyret) och simeprevir (ej längre tillgängligt i USA; Olysio); andra mediciner för HIV inklusive 

indinavir (Crixivan), lopinavir/ritonavir (Kaletra), maraviroc (Selzentry) och saquinavir (Invirase); hormonella (östrogen) preventivmedel (p-piller, plåster, ringar, implantat eller injektioner); mediciner för oregelbunden hjärtrytm inklusive 

amiodaron (Nexterone, Pacerone), bepridil (ej längre tillgänglig i USA), digoxin (Lanoxin), disopyramid (Norpace), flekainid, lidokain (xylokain), mexiletin, propafenon (Rythmol) och kinexidin (i Nudex) ); Subsys); flutikason (Flonase, Flovent, i 

Advair); vissa mediciner mot hepatit C-virus (HCV) såsom glecaprevir/pibrentasvir (Mavyret) och simeprevir (ej längre tillgängligt i USA; Olysio); andra mediciner för HIV inklusive indinavir (Crixivan), lopinavir/ritonavir (Kaletra), maraviroc 

(Selzentry) och saquinavir (Invirase); hormonella (östrogen) preventivmedel (p-piller, plåster, ringar, implantat eller injektioner); mediciner för oregelbunden hjärtrytm inklusive amiodaron (Nexterone, Pacerone), bepridil (ej längre tillgänglig i 

USA), digoxin (Lanoxin), disopyramid (Norpace), flekainid, lidokain (xylokain), mexiletin, propafenon (Rythmol) och kinexidin (i Nudex) ); Subsys); flutikason (Flonase, Flovent, i Advair); vissa läkemedel mot hepatit C-virus (HCV) såsom 

glecaprevir/pibrentasvir (Mavyret) och simeprevir (ej längre tillgängligt i USA; Olysio); andra mediciner för HIV inklusive indinavir (Crixivan), lopinavir/ritonavir (Kaletra), maraviroc (Selzentry) och saquinavir (Invirase); hormonella (östrogen) 

preventivmedel (p-piller, plåster, ringar, implantat eller injektioner); mediciner för oregelbunden hjärtrytm inklusive amiodaron (Nexterone, Pacerone), bepridil (ej längre tillgänglig i USA), digoxin (Lanoxin), disopyramid (Norpace), flekainid, 

lidokain (xylokain), mexiletin, propafenon (Rythmol) och kinexidin (i Nudex) ); vissa mediciner mot hepatit C-virus (HCV) såsom glecaprevir/pibrentasvir (Mavyret) och simeprevir (ej längre tillgängligt i USA; Olysio); andra mediciner för HIV 

inklusive indinavir (Crixivan), lopinavir/ritonavir (Kaletra), maraviroc (Selzentry) och saquinavir (Invirase); hormonella (östrogen) preventivmedel (p-piller, plåster, ringar, implantat eller injektioner); mediciner för oregelbunden hjärtrytm 

inklusive amiodaron (Nexterone, Pacerone), bepridil (ej längre tillgänglig i USA), digoxin (Lanoxin), disopyramid (Norpace), flekainid, lidokain (xylokain), mexiletin, propafenon (Rythmol) och kinexidin (i Nudex) ); vissa mediciner mot hepatit C-

virus (HCV) såsom glecaprevir/pibrentasvir (Mavyret) och simeprevir (ej längre tillgängligt i USA; Olysio); andra mediciner för HIV inklusive indinavir (Crixivan), lopinavir/ritonavir (Kaletra), maraviroc (Selzentry) och saquinavir (Invirase); 

hormonella (östrogen) preventivmedel (p-piller, plåster, ringar, implantat eller injektioner); mediciner för oregelbunden hjärtrytm inklusive amiodaron (Nexterone, Pacerone), bepridil (ej längre tillgänglig i USA), digoxin (Lanoxin), 

disopyramid (Norpace), flekainid, lidokain (xylokain), mexiletin, propafenon (Rythmol) och kinexidin (i Nudex) ); hormonella (östrogen) preventivmedel (p-piller, plåster, ringar, implantat eller injektioner); mediciner för oregelbunden 

hjärtrytm inklusive amiodaron (Nexterone, Pacerone), bepridil (ej längre tillgänglig i USA), digoxin (Lanoxin), disopyramid (Norpace), flekainid, lidokain (xylokain), mexiletin, propafenon (Rythmol) och kinexidin (i Nudex) ); hormonella 

(östrogen) preventivmedel (p-piller, plåster, ringar, implantat eller injektioner); mediciner för oregelbunden hjärtrytm inklusive amiodaron (Nexterone, Pacerone), bepridil (ej längre tillgänglig i USA), digoxin (Lanoxin), disopyramid (Norpace), 

flekainid, lidokain (xylokain), mexiletin, propafenon (Rythmol) och kinexidin (i Nudex) );
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vissa mediciner mot anfall såsom karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol, andra), klonazepam 
(Klonopin), fenobarbital och fenytoin (Dilantin, Phenytek); vissa mediciner som dämpar 
immunsystemet såsom ciklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune), everolimus (Afinitor, Zortress), 
sirolimus (Rapamune) och takrolimus (Astagraf XL, Prograf); metadon (dolofin, metados); 
metylprednisolon; mometason (Asmanex); omeprazol (Prilosec); oxikodon (Xtampza); vissa 
fosfodiesterashämmare (PDE-5-hämmare) som används för erektil dysfunktion såsom avanafil 
(Stendra), sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) och vardenafil (Levitra, Staxyn); perfenazin; prednison 
(Rayos); quetiapin (Seroquel); rifabutin (Mycobutin); rifapentin (Priftin); risperidon (Risperdal); 
salmeterol (Serevent, i Advair); tadalafil (Adcirca); tioridazin; ticagrelor (Brilinta); tramadol (Conzip); 
triamcinolon (Nasacort); och zolpidem (Ambien, Edluar, Intermezzo). Många andra mediciner kan 
också interagera med darunavir, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de 
som inte finns på den här listan. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller 
övervaka dig noggrant för biverkningar.

om du tar didanosin (Videx), ta det 1 timme före eller 2 timmar efter att du tagit darunavir.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft diabetes eller högt blodsocker; hemofili 
(blödningsstörning där blodet inte koagulerar ordentligt); hepatit (svullnad av levern orsakad av ett virus), 
cirros (en sjukdom som orsakar ärrbildning i levervävnad) eller någon annan leversjukdom; eller en infektion 
som inte försvinner eller som kommer och går såsom cytomegalovirus (CMV; en virusinfektion som kan orsaka 
symtom hos patienter med svagt immunsystem), mycobacterium avium complex disease (MAC; en 
bakterieinfektion som kan orsaka allvarliga symtom i personer med AIDS), lunginflammation eller tuberkulos 
(TB; en typ av lunginfektion).

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du 
tar darunavir, kontakta din läkare. Amma inte om du är infekterad med HIV eller tar darunavir.

du bör veta att darunavir kan minska effekten av hormonella preventivmedel (p-piller, plåster, ringar, 
injektioner eller implantat). Tala med din läkare om en icke-hormonell preventivmedel såsom en 
barriärmetod (anordning som blockerar spermier från att komma in i livmodern, såsom en kondom eller 
ett diafragma) för att förhindra graviditet medan du tar denna medicin. Be din läkare hjälpa dig att välja 
en preventivmetod som fungerar för dig.

du bör veta att ditt kroppsfett kan öka eller flytta till olika delar av din kropp som dina bröst, övre delen av 
ryggen, nacken, bröstet och magområdet. Förlust av fett från ben, armar och ansikte kan också inträffa.

du bör veta att du kan uppleva hyperglykemi (ökningar i ditt blodsocker) medan du tar denna 
medicin, även om du inte redan har diabetes. Tala om för din läkare omedelbart om du har något av 
följande symtom när du tar darunavir: extrem törst, frekvent urinering, extrem hunger, dimsyn eller 
svaghet. Det är mycket viktigt att du ringer din läkare så snart du har något av dessa symtom, 
eftersom högt blodsocker som inte behandlas kan orsaka ett allvarligt tillstånd som kallas ketoacidos. 
Ketoacidos kan bli livshotande om den inte behandlas i ett tidigt skede. Symtom på ketoacidos 
inkluderar: muntorrhet, illamående och kräkningar, andnöd, andedräkt som luktar fruktigt och 
minskat medvetande.

du bör veta att medan du tar mediciner för att behandla HIV-infektion, kan ditt immunförsvar bli 
starkare och börja bekämpa andra infektioner som redan fanns i din kropp. Detta kan få dig att utveckla 
symtom på dessa infektioner. Om du har nya eller förvärrade symtom när som helst under din 
behandling med darunavir, var noga med att berätta för din läkare.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Tala med din läkare om att äta grapefrukt och dricka grapefruktjuice medan du tar detta läkemedel.
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hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den 

missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

Det är viktigt att du tar kobicistat, och alla andra mediciner som din läkare ordinerat för att behandla HIV-medicin, 

varje dag och på ett regelbundet schema. Missade doser kan göra att medicinerna inte fungerar lika bra för att 

behandla infektionen. Sluta inte med någon av dessa mediciner utan att prata med din läkare.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Darunavir kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

huvudvärk

diarre

kräkningar

magont

förstoppning

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, sluta 
ta darunavir och ring din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

utslag

hud som skalar eller får blåsor

munsår

röda, svullna, kliande eller tårade ögon

muskel- eller ledvärk

feber

svullnad, ömhet, rodnad eller andra tecken på infektion

illamående

extrem trötthet

aptitlöshet

smärta i övre högra delen av magen

gulfärgning av huden eller ögonen

blek eller mörk avföring

Darunavir kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar 
denna medicin.
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Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan 
äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din 
medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala 
sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för 
säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har 
tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa tester för att vara säker på att det är 

säkert för dig att ta darunavir och för att kontrollera din kropps svar på darunavir.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista bör du ta med 
dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Prezista®
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Lär dig hur du citerar den här sidan
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