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

FULLA D’INFORMACIÓ DE STRIBILD®

STRIBILD® (Elvitegravir 150 mg, cobicistat 150 mg,
emtricitabina 200 mg i tenofovir disoproxil 245 mg).
Conté lactosa.
Via d’administració: oral
Forma farmacèutica: comprimits
Posologia: 1 comprimit al dia amb aliments. Els
comprimits han d’empassar-se sencers, sense mastegar ni
triturar, amb un vas d’aigua.

Què ha de fer si s’oblida de prendre una dosi?
Si es dóna compte dins de les 18 hores següents a l’hora habitual, prengui el
comprimit juntament amb aliments. Després prengui la següent dosi tal com ho fa
normalment. Si s’adona passades 18 hores, no prengui aquella dosi i prengui la
següent a l’hora habitual. No dobli mai la dosi per compensar l’oblidada.
Què ha de fer si vomita?
Si vomita menys d’1 hora després de prendre Stribild®, ha de prendre un altre
comprimit. Passat aquest temps, no és necessari repetir la dosi.
Com conservar aquest medicament?
Ha de conservar-se a temperatura ambient en un lloc fresc i sec. Mantingui’l fora de
l’abast dels nens.
Quins efectes adversos poden aparèixer?
Els més freqüents són:
- Digestius: diarrea, nàusees i/o vòmits. En cas de diarrea segueixi una dieta
astringent (arròs, patata i pastanaga bullides, pomes al forn…). Si persisteix o
té febre i/o sang a part de la diarrea, consulti al seu metge o farmacèutic.
- Mal de cap i marejos. Pot prendre paracetamol.
- Erupcions cutànies i fotosensibilitat. S’aconsella una bona hidratació de la
pell mitjançant l’aplicació diària de cremes hidratants i protectors solars en
cas d’exposició al sol.
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Alteracions del son (insomni, malsons). Si apareixen, eviti consumir cafè o te
o altres begudes estimulants per la tarda/nit i intenti anar a dormir sempre a
la mateixa hora.

Si aquests efectes adversos o d’altres que poguessin aparèixer el preocupen,
continuen o li causen molèsties importants consulti al seu equip mèdic.
Interaccions
STRIBILD® pot interaccionar amb altres medicaments. Com a conseqüència, els
nivells sanguinis de STRIBILD® o d’altres medicaments poden veure’s afectats. Això
pot impedir que el tractament funcioni correctament o empitjorin els efectes
adversos.
Informi al seu metge o farmacèutic si està prenent o ha pres recentment qualsevol
altre medicament. Això inclou els medicaments adquirits sense recepta i plantes
medicinals.
També està contraindicat el suc d’aranja (però no altres cítrics) perquè poden
augmentar els efectes adversos.

Per qualsevol altre dubte o consulta sobre els medicaments que pren, ens pot
trucar al 972.27.51.30.

