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FULL D’INFORMACIÓ DE TIVICAY® 
 

 

 

TIVICAY®  (Dolutegravir 50 mg)  
 
Via d’administració: oral 
Forma farmacèutica: comprimits  
 
Posologia: segons prescripció mèdica. Els comprimits 
s’han d’empassar sencers, sense mastegar ni triturar, amb 
un vas d’aigua. Es poden prendre AMB o SENSE aliments. 

 

 

Com conservar aquest medicament? 
  
Guardar a temperatura ambient en un lloc fresc i sec. Conservar a l’envàs original per 
protegir-lo de la llum i la humitat. Mantenir fora de l’abast dels nens.  
 
Què he de fer si m’oblido de prendre una dosis? 
 
Pot recuperar la dosis perduda fins a 4 hores abans de la següent dosis habitual. Si 
falta menys de 4 hores per prendre la següent dosis, esperi a prendre la següent dosis 
a l’hora habitual. No prengui mai una dosis doble per compensar l’oblidada. 
 
Quins efectes adversos poden aparèixer? 
 
Els efectes adversos més freqüents, que no significa que apareguin a tots els pacients, 
són: 

 
- Molèsties gastrointestinals: nàusea, vòmits, diarrea i dolor abdominal. En cas 

de diarrea segueixi una dieta astringent (arròs caldós, patata i pastanaga 
bullides, poma al for...). Si segueix o presenta febre i/o sang juntament amb 
la diarrea, consulti al seu metge. 

- Mal de cap i marejos 
- Alteracions del son (insomni, malsons) 
- Sensació de debilitat, cansament 
- Trastorns del fetge: posis en contacte amb el seu metge si refereix algun dels 

símptomes de trastorns del fetge indicats a continuació: engroguiment de la 
pell o de l’escleròtica (la part blanca) dels ulls (icterícia), orina de color fosc, 
femtes de color clar, sensibilitat anormal amb la palpació del costat dret a sota 
de les costelles. 
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- Reacció d’hipersensibilitat o reacció al·lèrgica: normalment apareix a las 
primeres setmanes de tractament. Consulti immediatament si nota qualsevol 
dels següents símptomes: febre, erupció cutània, envermelliment i/o picors, 
nàusees i còmits, diarrea o dolor abdominal, cansament, malestar general, 
respiració entretallada, dolor de gola o tos. 

 
Si aquests efectes adversos o d’altres que poden aparèixer li preocupen, continuen o 
li causen molèsties importants, consulti amb el seu equip mèdic.  
 
Interaccions 
 
TIVICAY® pot interaccionar amb altres medicaments. Com a conseqüència, els nivells 
sanguinis de TIVICAY® o d’altres medicaments poden veure’s afectats. Això pot impedir 
que els medicaments funcionin correctament o empitjorin els seus efectes adversos.  
 
Si pren antiàcids com Almax®, ferro, calci o complexos vitamínics ha de prendre’ls 6 
hores abans o 2 hores després de TIVICAY®. No prengui suc de pomelo o herba de Sant 
Joan durant el tractament.  
 
Informi al seu metge o farmacèutic si està prenent o a pres recentment qualsevol altre 
medicament (incloent els medicaments adquirits sense recepta), vitamines, plantes 
medicinals o suplements dietètics.  
 
 
Precaució 
 
Comuniqui al seu metge, si vostè és una dona, si està embarassada o pensa quedar-
s’hi. Només hauria d’utilitzar TIVICAY® durant l’embaràs si el benefici esperat justifica 
el risc potencial per al fetus. S’ha d’evitar la lactància durant el tractament amb 
TIVICAY®. 
 
TIVICAY® pot causar mareig, si se sent marejat eviti conduir o manejar maquinària 
pesada. 
 
 
 

Per qualsevol dubte o consulta sobre medicaments, ens pot trucar al 
972.27.51.30 o escriure’ns a farmacia@hospiolot.cat  

  
 


