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Дарунавир
произнася се като (da roon' a veer)

защо е предписано това лекарство?

Дарунавир се използва с фармакокинетичен бустер (лекарство, което увеличава количеството на други лекарства в 

тялото), като ритонавир (Norvir) или кобицистат (Tybost), и други лекарства за лечение на инфекция с човешки 

имунодефицитен вирус (HIV) при възрастни и деца 3 на възраст и повече. Дарунавир е в клас лекарства, наречени 

протеазни инхибитори. Действа като намалява количеството на ХИВ в кръвта. Въпреки че дарунавир не лекува ХИВ, той 

може да намали шансовете ви за развитие на синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН) и свързани с ХИВ 

заболявания като сериозни инфекции или рак. Приемането на тези лекарства заедно с практикуването на безопасен секс 

и извършването на други промени в начина на живот може да намали риска от предаване на ХИВ вируса на други хора.

как трябва да се използва това лекарство?

Дарунавир се предлага като таблетка и перорална суспензия (течна), за да се приема през устата. Обикновено се приема с храна 

и с ритонавир веднъж или два пъти дневно или с храна и с кобицистат веднъж дневно. Приемайте дарунавир приблизително по 

едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или 

фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте дарунавир точно както е указано. Не приемайте повече или по-

малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Не приемайте дарунавир без ритонавир или кобицистат.

Поглъщайте таблетките/капсулите цели; не ги цепете, дъвчете или смачквайте.

Разклатете добре суспензията непосредствено преди всяка употреба, за да смесите лекарството равномерно. Използвайте 

спринцовката за перорално дозиране, предоставена с лекарството, за да изтеглите точното количество суспензия от 

бутилката. Можете да поглъщате суспензията направо от спринцовката. Измийте спринцовката с вода и я оставете да изсъхне 

добре след употреба.

Дарунавир контролира ХИВ, но не го лекува. Дарунавир също не лекува HIV инфекцията самостоятелно и винаги трябва да 

се прилага с пълен режим. Важно е всички лекарства, предписани от Вашия лекар за лечение на ХИВ инфекция, да се 

приемат заедно, така че лекарствата да продължат да действат за контрол на инфекцията. Продължете да приемате 

дарунавир, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на дарунавир, без да говорите с Вашия лекар. Ако спрете да 

приемате дарунавир или пропуснете дози, състоянието Ви може да стане по-трудно за лечение. Когато доставките Ви на 

дарунавир започне да се изчерпват, вземете повече от Вашия лекар или фармацевт.
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Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Дарунавир също понякога се използва за предотвратяване на инфекция при здравни работници или други хора, които са били 

случайно изложени на ХИВ. Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на това лекарство за Вашето състояние.

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете дарунавир,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към дарунавир, сулфатни лекарства, други лекарства 
или някоя от съставките на дарунавир таблетки или суспензия. Попитайте вашия фармацевт за списък на 
съставките или ако не сте сигурни дали лекарството, към което сте алергични, е сулфа.

уведомете Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства: алфузозин (Uroxatral); цизаприд 
(Пропулсид) (не се предлага в САЩ); дронедарон (Multaq); елбасвир/гразопревир (Zepatier); ерготаминови 
лекарства като дихидроерготамин (DHE 45, Migranal), ерготамин (Ergomar, в Cafergot, в Migergot) и 
метилергоновин (Methergine); ломитапид (Juxtapid); ловастатин (Mevacor, в Advicor); луразидон (Latuda), 
мидазолам (приложен през устата); пимозид (Орап); ранолазин (Ranexa); рифампин (Rifadin, Rimactane, in 
Rifamate, in Rifater); силденафил (само марка Revatio, използвана за белодробни заболявания); симвастатин 
(Zocor, във Виторин); жълт кантарион; или триазолам (Halcion). Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не 
приемате дарунавир. Също така, ако имате бъбречно или чернодробно заболяване и приемате колхицин 
(Colcrys, Mitigare, в Col-Probenecid),

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, витамини и хранителни добавки, отпускани с рецепта и без рецепта, приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: 

антикоагуланти („разредители на кръвта“) като апиксабан (Eliquis), ривароксабан (Xarelto) и варфарин (Coumadin, Jantoven); противогъбични средства като итраконазол (Onmel, Sporanox), кетоконазол (Nizoral), позаконазол 

(Noxafil) и вориконазол (Vfend); артеметер/лумефантрин (Coartem); бета блокери като карведилол (Coreg), метопролол (Lopressor, Toprol XL, в Dutoprol, в Lopressor HCT) и тимолол (Betimol, Istalol, в Combigan, в Cosopt, други); 

бетаметазон; боцепревир (вече не се предлага в САЩ; Victrelis); бозентан (Tracleer); будезонид (Entocort, Pulmicort, Uceris, други); бупренорфин (Belbuca, Buprenex, Butrans, в Suboxone, други); бупренорфин/налоксон (Bunavail, 

Suboxone, Zubsolv); буспирон; блокери на калциевите канали като амлодипин (Norvasc, в Caduet), дилтиазем (Cardizem CD, Cartia, XT, Diltzac, други), фелодипин (Plendil), никардипин (Cardene), нифедипин (Adalat CC, Afebitab CR, 

Procardia), и верапамил (Calan, Covera, Verelan, в Tarka); някои лекарства за химиотерапия като дазатиниб (Sprycel), нилотиниб (Tasigna), винбластин и винкристин (Marqibo Kit); лекарства за понижаване на холестерола 

(статини) като аторвастатин (Lipitor, в Caduet), правастатин (Pravachol) и розувастатин (Crestor); циклезонид (Alvesco); кларитромицин (Biaxin, в Prevpac); някои лекарства за депресия като амитриптилин, дезипрамин 

(Norpramin), имипрамин, нортриптилин, пароксетин (Brisdelle, Paxil, Pexeva), сертралин (Zoloft) и тразодон; дексаметазон; диазепам (Диастат, Валиум); естазолам; фентанил (Abstral, Duragesic, Subsys); флутиказон (Flonase, 

Flovent, in Advair); някои лекарства за хепатит С вирус (HCV), като глекапревир/пибрентасвир (Mavyret) и симепревир (вече не се предлага в САЩ; Olysio); други лекарства за ХИВ, включително индинавир (Crixivan), лопинавир/

ритонавир (Kaletra), маравирок (Selzentry) и саквинавир (Invirase); хормонални (естрогенни) контрацептиви (хапчета за контрол на раждаемостта, пластири, пръстени, импланти или инжекции); лекарства за неравномерен 

сърдечен ритъм, включително амиодарон (Nexterone, Pacerone), бепридил (вече не се предлага в САЩ), дигоксин (Lanoxin), дизопирамид (Norpace), флекаинид, лидокаин (Xylocaine), мексилетин, пропафенон (Rythmol) и Nu 

хинидин (in quinidine ); Subsys); флутиказон (Flonase, Flovent, in Advair); някои лекарства за хепатит С вирус (HCV), като глекапревир/пибрентасвир (Mavyret) и симепревир (вече не се предлага в САЩ; Olysio); други лекарства за 

ХИВ, включително индинавир (Crixivan), лопинавир/ритонавир (Kaletra), маравирок (Selzentry) и саквинавир (Invirase); хормонални (естрогенни) контрацептиви (хапчета за контрол на раждаемостта, пластири, пръстени, 

импланти или инжекции); лекарства за неравномерен сърдечен ритъм, включително амиодарон (Nexterone, Pacerone), бепридил (вече не се предлага в САЩ), дигоксин (Lanoxin), дизопирамид (Norpace), флекаинид, лидокаин 

(Xylocaine), мексилетин, пропафенон (Rythmol) и Nu хинидин (in quinidine ); Subsys); флутиказон (Flonase, Flovent, in Advair); някои лекарства за хепатит С вирус (HCV), като глекапревир/пибрентасвир (Mavyret) и симепревир (вече 

не се предлага в САЩ; Olysio); други лекарства за ХИВ, включително индинавир (Crixivan), лопинавир/ритонавир (Kaletra), маравирок (Selzentry) и саквинавир (Invirase); хормонални (естрогенни) контрацептиви (хапчета за 

контрол на раждаемостта, пластири, пръстени, импланти или инжекции); лекарства за неравномерен сърдечен ритъм, включително амиодарон (Nexterone, Pacerone), бепридил (вече не се предлага в САЩ), дигоксин (Lanoxin), 

дизопирамид (Norpace), флекаинид, лидокаин (Xylocaine), мексилетин, пропафенон (Rythmol) и Nu хинидин (in quinidine ); някои лекарства за хепатит С вирус (HCV), като глекапревир/пибрентасвир (Mavyret) и симепревир (вече 

не се предлага в САЩ; Olysio); други лекарства за ХИВ, включително индинавир (Crixivan), лопинавир/ритонавир (Kaletra), маравирок (Selzentry) и саквинавир (Invirase); хормонални (естрогенни) контрацептиви (хапчета за 

контрол на раждаемостта, пластири, пръстени, импланти или инжекции); лекарства за неравномерен сърдечен ритъм, включително амиодарон (Nexterone, Pacerone), бепридил (вече не се предлага в САЩ), дигоксин (Lanoxin), 

дизопирамид (Norpace), флекаинид, лидокаин (Xylocaine), мексилетин, пропафенон (Rythmol) и Nu хинидин (in quinidine ); някои лекарства за хепатит С вирус (HCV), като глекапревир/пибрентасвир (Mavyret) и симепревир (вече 

не се предлага в САЩ; Olysio); други лекарства за ХИВ, включително индинавир (Crixivan), лопинавир/ритонавир (Kaletra), маравирок (Selzentry) и саквинавир (Invirase); хормонални (естрогенни) контрацептиви (хапчета за 

контрол на раждаемостта, пластири, пръстени, импланти или инжекции); лекарства за неравномерен сърдечен ритъм, включително амиодарон (Nexterone, Pacerone), бепридил (вече не се предлага в САЩ), дигоксин (Lanoxin), 

дизопирамид (Norpace), флекаинид, лидокаин (Xylocaine), мексилетин, пропафенон (Rythmol) и Nu хинидин (in quinidine ); хормонални (естрогенни) контрацептиви (хапчета за контрол на раждаемостта, пластири, пръстени, 

импланти или инжекции); лекарства за неравномерен сърдечен ритъм, включително амиодарон (Nexterone, Pacerone), бепридил (вече не се предлага в САЩ), дигоксин (Lanoxin), дизопирамид (Norpace), флекаинид, лидокаин (Xylocaine), мексилетин, пропафенон (Rythmol) и Nu хинидин (in quinidine ); хормонални (естрогенни) контрацептиви (хапчета за контрол на раждаемостта, пластири, пръстени, импланти или инжекции); лекарства за неравномерен сърдечен ритъм, включително амиодарон (Nexterone, Pacerone), бепридил (вече не се предлага в САЩ), дигоксин (Lanoxin), дизопирамид (Norpace), флекаинид, лидокаин (Xylocaine), мексилетин, пропафенон (Rythmol) и Nu хинидин (in quinidine );
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някои лекарства за гърчове като карбамазепин (Carbatrol, Equetro, Tegretol, други), клоназепам (Klonopin), 
фенобарбитал и фенитоин (Dilantin, Phenytek); някои лекарства, които потискат имунната система, като 
циклоспорин (Gengraf, Neoral, Sandimmune), еверолимус (Afinitor, Zortress), сиролимус (Rapamune) и 
такролимус (Astagraf XL, Prograf); метадон (Долофин, Метадоза); метилпреднизолон; мометазон (Асманекс); 
омепразол (Prilosec); оксикодон (Xtampza); някои инхибитори на фосфодиестераза (PDE-5 инхибитори), 
използвани за еректилна дисфункция, като аванафил (Stendra), силденафил (Viagra), тадалафил (Cialis) и 
варденафил (Levitra, Staxyn); перфеназин; преднизон (Rayos); кветиапин (Seroquel); рифабутин (микобутин); 
рифапентин (Прифтин); рисперидон (Risperdal); салметерол (Serevent, in Advair); тадалафил (Adcirca); 
тиоридазин; тикагрелор (Брилинта); трамадол (Conzip); триамцинолон (Nasacort); и золпидем (Ambien, Edluar, 
Intermezzo). Много други лекарства също могат да взаимодействат с дарунавир, така че не забравяйте да 
кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък. 
Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно 
за странични ефекти.

ако приемате диданозин (Videx), вземете го 1 час преди или 2 часа след приема на дарунавир.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали диабет или висока кръвна захар; хемофилия (нарушение на 

кървенето, при което кръвта не се съсирва правилно); хепатит (подуване на черния дроб, причинено от вирус), цироза 

(заболяване, което причинява белези на чернодробната тъкан) или всяко друго чернодробно заболяване; или инфекция, 

която не изчезва или която идва и си отива, като цитомегаловирус (CMV; вирусна инфекция, която може да причини 

симптоми при пациенти със слаба имунна система), заболяване на Mycobacterium avium complex (MAC; бактериална 

инфекция, която може да причини сериозни симптоми при хора със СПИН), пневмония или туберкулоза (ТБ; вид 

белодробна инфекция).

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
приемате дарунавир, обадете се на Вашия лекар. Не кърмете, ако сте заразени с ХИВ или приемате дарунавир.

трябва да знаете, че дарунавир може да намали ефективността на хормоналните контрацептиви (хапчета за контрол на 

раждаемостта, пластири, пръстени, инжекции или импланти). Говорете с Вашия лекар за нехормонален контрол на раждаемостта, 

като например бариерен метод (устройство, което блокира навлизането на спермата в матката, като презерватив или диафрагма), 

за да предотвратите бременност, докато приемате това лекарство. Помолете Вашия лекар да Ви помогне да изберете метод за 

контрол на раждаемостта, който ще работи за Вас.

трябва да знаете, че телесните ви мазнини могат да се увеличат или да се преместят в различни области на тялото ви, като гърдите, 

горната част на гърба, шията, гърдите и областта на стомаха. Може да се случи и загуба на мазнини от краката, ръцете и лицето.

трябва да знаете, че може да получите хипергликемия (повишаване на кръвната Ви захар), докато приемате 
това лекарство, дори ако все още нямате диабет. Уведомете незабавно Вашия лекар, ако имате някой от 
следните симптоми, докато приемате дарунавир: силна жажда, често уриниране, силен глад, замъглено зрение 
или слабост. Много е важно да се обадите на Вашия лекар веднага щом имате някой от тези симптоми, тъй като 
високата кръвна захар, която не се лекува, може да причини сериозно състояние, наречено кетоацидоза. 
Кетоацидозата може да стане животозастрашаваща, ако не се лекува на ранен етап. Симптомите на 
кетоацидозата включват: сухота в устата, гадене и повръщане, задух, дъх, който мирише на плодове и 
намалено съзнание.

трябва да знаете, че докато приемате лекарства за лечение на ХИВ инфекция, имунната ви система може да стане 
по-силна и да започне да се бори с други инфекции, които вече са били в тялото ви. Това може да ви накара да 
развиете симптоми на тези инфекции. Ако имате нови или влошаващи се симптоми по всяко време по време на 
лечението с дарунавир, не забравяйте да уведомите Вашия лекар.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Говорете с Вашия лекар относно яденето на грейпфрут и пиенето на сок от грейпфрут, докато приемате това лекарство.
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какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Важно е да приемате кобицистат и всички други лекарства, предписани от Вашия лекар за лечение на ХИВ 

лекарства, всеки ден и по редовен график. Пропуснатите дози може да накарат лекарствата да не работят добре 

при лечението на инфекцията. Не спирайте никое от тези лекарства, без да говорите с Вашия лекар.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Дарунавир може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезва:

главоболие

диария

повръщане

стомашни болки

запек

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, спрете 
приема на дарунавир и незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска 
помощ:

обрив

лющене или образуване на мехури на кожата

рани в устата

червени, подути, сърбящи или сълзени очи

мускулни или ставни болки

треска

подуване, чувствителност, зачервяване или други признаци на инфекция

гадене

изключителна умора

загуба на апетит

болка в горната дясна част на стомаха

пожълтяване на кожата или очите

бледи или тъмни изпражнения

Дарунавир може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате 

това лекарство.
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Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 
(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени изследвания, за да се увери, че 

е безопасно за Вас да приемате дарунавир и да провери реакцията на тялото Ви към дарунавир.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Prezista®

Последна редакция - 15.01.2022 г
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