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Didanozină
pronunțat ca (vopsea dan' oh seen)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Didanozina poate provoca pancreatită gravă sau care pune viața în pericol (umflarea pancreasului). Spuneți 

medicului dumneavoastră dacă beți sau ați băut vreodată cantități mari de băuturi alcoolice și dacă aveți sau ați avut 

vreodată pancreatită, pancreas sau boli de rinichi. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat 

medicului dumneavoastră: dureri de stomac sau umflare, greață, vărsături sau febră.

Didanozina poate provoca leziuni ale ficatului care pun viața în pericol și o afecțiune care poate pune viața în pericol numită 

acidoză lactică (acumulare de acid lactic în sânge). Riscul de a dezvolta acidoză lactică poate fi mai mare dacă sunteți femeie, 

dacă sunteți supraponderal sau dacă ați fost tratat cu medicamente pentru HIV pentru o lungă perioadă de timp. Spuneți 

medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală hepatică. Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați 

stavudină (Zerit). Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați didanozină dacă luați acest medicament. Dacă 

aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră sau primiți tratament medical de 

urgență: dificultăți de respirație; respirație rapidă; modificări ale bătăilor inimii; greaţă; vărsături; pierderea poftei de 

mâncare; pierdere în greutate; diaree; durere în partea dreaptă sus a stomacului; sângerare sau vânătăi neobișnuite; 

îngălbenirea pielii sau a ochilor; urină de culoare închisă; mișcările intestinale de culoare deschisă; oboseală extremă; mâini 

și picioare reci sau de culoare albastră; sau dureri musculare.

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la didanozină.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua didanozină.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa de informații pentru pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) 

atunci când începeți tratamentul cu didanozină și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție 

informațiile și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți 

vizita site-ul web al Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/

ucm085729.htm]) sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de medicamente.
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de ce este prescris acest medicament?

Didanozina este utilizată împreună cu alte medicamente pentru a trata infecția cu virusul imunodeficienței umane 

(HIV). Didanozina face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori nucleozidici de revers transcriptază 

(NRTI). Acționează prin scăderea cantității de HIV din sânge. Deși didanozina nu vindecă HIV, poate scădea 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 modificări ale stilului de 

viață poate scădea riscul de transmitere (răspândire) virusului HIV către alte persoane.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Didanozina vine sub formă de capsule cu eliberare prelungită (cu acțiune prelungită) și ca soluție orală (lichid) pentru administrare 

pe cale orală. Soluția orală se ia de obicei o dată sau de două ori pe zi cu 30 de minute înainte de masă sau cu 2 ore după masă. 

Capsulele cu eliberare prelungită se iau de obicei o dată pe zi, pe stomacul gol. Luați didanozină 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 didanozină exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați-

l mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Dacă utilizați capsule cu eliberare prelungită, înghițiți-le întregi; nu le despicați, mestecați, zdrobiți, rupeți sau 

dizolvați. Spuneți medicului dumneavoastră dacă nu puteți înghiți întregi capsulele cu eliberare prelungită.

Dacă luați soluția orală, trebuie să o agitați bine înainte de fiecare utilizare pentru a amesteca medicamentul în mod uniform. 

Utilizați o lingură sau o cană pentru măsurarea dozei pentru a măsura cantitatea corectă de lichid pentru fiecare doză, nu o 

lingură obișnuită de uz casnic.

Didanozina controlează infecția cu HIV, dar nu o vindecă. Continuați să luați didanozină chiar dacă vă simțiți bine. Nu 

încetați să luați didanozină fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Dacă omiteți doze sau încetați să luați didanozină, 

starea dumneavoastră poate deveni mai dificil de tratat.

există utilizări pentru acest medicament

Didanozina este, de asemenea, uneori utilizată împreună cu alte medicamente pentru a ajuta la prevenirea infecției la lucrătorii din domeniul 

sănătății sau la alte persoane care au fost expuse accidental la HIV. Discutați cu medicul dumneavoastră despre posibilele riscuri ale 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 didanozină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la didanozină, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele din capsulele de didanozină sau soluția orală. Întrebați-vă farmacistul sau consultați Ghidul de medicamente pentru o 

listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați alopurinol (Aloprim, Lopurin, Zyloprim) sau ribavirină (Copegus, 
Rebetol, Virazole). Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați didanozină dacă luați unul sau ambele 
dintre aceste medicamente.
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spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care 

le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre medicamentele enumerate în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT și următoarele: antiacide care 

conțin aluminiu sau magneziu (Maalox, Mylanta, altele): antifungice precum itraconazol (Sporanox) și ketoconazol; atazanvir (Reyataz); antibiotice cum ar fi ciprofloxacin (Cipro), 

gatifloxacin (Tequin), moxifloxacin (Avelox), ofloxacin (Floxin), pentamidină (Nebupent, Pentam), sulfametoxazol și trimetoprim (Bactrim, Septra) și tetraciclină (Sumycin); 

cabazitaxel (Jevtana); dapsonă (Aczone); delavirdină (Rescriptor); docetaxel (Taxotere); ganciclovir (Cytovene); hidroxiuree (Droxia, Hydrea); indinavir (Crixivan); metadonă 

(dolofină, metadoză); nelfinavir (Viracept); paclitaxel (Abraxane, Taxol); pentamidină (Nebupent, Pentam); ranitidină (Zantac); ritonavir (Norvir); sulfametoxazol și trimetoprim 

(Bactrim, Septra). tenofovir (Viread); tipranavir (Aptivus); valganciclovir (Valcyte); sau vincristină (Marqibo). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele 

de medicamente, să modifice momentul în care vă luați medicamentele sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa și 

cu didanozina, 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, să modifice momentul în care vă luați medicamentele sau să vă monitorizeze cu atenție pentru 

efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa și cu didanozina, 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, să modifice momentul în care vă 

luați medicamentele sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa și cu didanozina, 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.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată neuropatie periferică (amorțeală, furnicături, arsuri sau 
senzație de durere în mâini sau picioare, sau scăderea capacității de a simți temperatura sau atingere în mâini sau picioare) 
sau boli de rinichi.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți 
gravidă în timp ce luați didanozină, sunați la medicul dumneavoastră. Nu trebuie să alăptați dacă sunteți infectat cu HIV 
sau dacă luați didanozină.

trebuie să știți că didanozina poate provoca reacții adverse care trebuie tratate imediat înainte ca acestea să 
devină grave. Copiii care iau didanozină ar putea să nu vă poată spune despre efectele secundare pe care le 
resimt. Dacă administrați didanozină unui copil, întrebați medicul copilului cum vă puteți da seama dacă copilul 
are aceste reacții adverse grave.

trebuie să știți că este posibil să aveți o pierdere de grăsime corporală de pe față, picioare, brațe și fese. Discutați cu medicul 

dumneavoastră dacă observați această schimbare.

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 se agravează după începerea tratamentului cu didanozină, 

asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

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.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Didanozina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă acest simptom este 
sever sau nu dispare:

durere de cap
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Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome sau cele 
menționate în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, sunați imediat medicul dumneavoastră:

urticarie

eczemă

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire

amorțeală, furnicături, arsuri sau durere în mâini sau picioare

se modifică vederea

dificultate în a vedea culorile clar

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

luați acest medicament.

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

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse 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 capsulele de didanozină în recipientul în care au venit, bine închise și la îndemâna copiilor. 
Păstrați-le la temperatura camerei și departe de excesul de căldură și umiditate (nu în baie). Păstrați 
soluția orală de didanozină la frigider, închis ermetic și aruncați orice medicament neutilizat după 30 de 
zile.

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,
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a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezit, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

diaree

amorțeală, furnicături, arsuri sau durere în mâini sau picioare

greaţă

vărsături

pierderea poftei de mâncare

dureri de stomac

umflarea stomacului

dureri musculare sau articulare

oboseală extremă

slăbiciune

ameţeală

amețeli

bătăi rapide, lente sau neregulate ale inimii

respirație profundă sau rapidă

dificultăți de respirație

urină galben închis sau maro

sângerări sau vânătăi neobișnuite

vărsături cu o substanță care are sânge sau care arată ca zaț de cafea

scaune întunecate

îngălbenirea pielii sau a ochilor

senzație de frig

febră

simptome asemănătoare gripei

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

despre reumplerea rețetei.

Păstrați o cantitate de didanozină la îndemână. Nu așteptați până când rămâneți fără medicamente pentru a vă 

completa rețeta.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a691006.html 5/6



14.04.22, ora 13:50 Didanozină: MedlinePlus informații despre medicamente

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

medicală (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

Videx®EC

Videx®

numele lor

ddI

dideoxiinozină
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