Servei de Farmàcia
Tel: 972.27.51.30
Horari: dimarts 12h-14h
dimecres 15:30h-17:30h
i divendres 13h-15h

FULLA D’INFORMACIÓ D’EVIPLERA®

EVIPLERA® (emtricitabina 200 mg, rilpivirina 25 mg i
tenofovir disoproxil 245 mg).
Conté lactosa.
Via d’administració: oral
Forma farmacèutica: comprimits
Posologia: 1 comprimit al dia amb aliments (un àpat
equivalent a 400 kcal). Els comprimits s’han d’empassar
sencers, sense mastegar ni triturar, amb un vas d’aigua.

Com conservar aquest medicament?
Guardar a temperatura ambient en un lloc fresc i sec. Conservar en l’envàs original
per protegir-lo de la humitat. Mantenir-lo fora de l’abast dels nens.
Què he de fer si m’oblido de prendre una dosi?
Si es dóna compte dins de les 12 hores següents a l’hora habitual de la presa, prengui
el comprimit juntament amb aliments. Després prengui la següent dosi a l’hora
habitual. Si es dóna compte després de 12 hores, salti aquesta dosi i reprengui la
següent a l’hora habitual. No prengui mai una dosi doble per compensar l’oblidada.
Què he de fer si vomito?
Si vomita abans que hagin transcorregut 4 hores d’haver pres Eviplera®, prengui un
altre coprimit amb aliments. Si vomita passades 4 hores d’haver pres Eviplera®, no
és necessari repetir una altra dosi.
Quins efectes adversos poden aparèixer?
Els més freqüents són:
-

-

Digestius: diarrea i altres alteracions gastrointestinals com nàusees i
vòmits. En cas de diarrea segueixi una dieta astringent (arròs caldós, patata i
pastanaga bullits, poma al forn…). Si persisteix o presenta febre i/o sang junt
amb la diarrea, consulti al seu metge.
Mal de cap i marejos.
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-

Erupcions.
Alteracions del son (insomni, malsons).
Sensació de debilitat

Si aquests efectes adversos o altres que puguin aparèixer el preocupen, continuen o
li causen molèsties importants, consulti amb el seu equip mèdic.
Les anàlisis de sang a part de permetre valorar l’efectivitat del tractament també
poden mostrar alteracions com un augment dels nivells de colesterol i triglicèrids.

Interaccions
EVIPLERA® pot interaccionar amb altres medicaments. Com a conseqüència, els
nivells sanguinis d’EVIPLERA® o d’altres medicaments poden veure’s afectats. Això
pot impedir que els medicaments funcionin correctament o empitjorin els seus
efectes adversos.
Informi al seu metge o farmacèutic si està prenent o ha pres recentment qualsevol
altre medicament (incloent els medicaments adquirits sense recepta), vitamines,
plantes medicinals o suplements dietètics.
En cas d’utilitzar antiàcids (hidròxid d’alumini/magnesi o carbonat càlcic), prengui’l
almenys 2 hores abans o 4 hores després d’EVIPLERA®.
Els antagonistes H2 (ranitidina, famotidina, cimetidina o nizatidina), han de
prendre’s almenys 12 hores abans o 4 hores després d’EVIPLERA®. Aquests
medicaments només poden prendre’s un cop al dia (NO en una pauta de dues dosis
diàries) si està prenent EVIPLERA®.
Per un altre costat, els inhibidors de la bomba de protons (omeprazol, pantoprazol,
lansoprazol, esomeprazol…) estan contraindicats quan s’està en tractament amb
EVIPLERA® ja que disminueixen el seu efecte.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre els medicaments, ens pot telefonar al
972.27.51.30 o escrigui'ns a farmacia@hospiolot.cat

