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’ATRIPLA®

ATRIPLA® (efavirenz 600 mg, emtricitabina 200 mg,
tenofovir disoproxil 245 mg).
Via d’administració: oral
Forma farmacèutica: comprimits
Posologia: 1 comprimit al dia. Per tal de reduir els
efectes adversos, es recomana prendre amb l’estómac
buit i preferiblement abans d’anar a dormir.

Què ha de fer si s’oblida de prendre una dosi?
Si es dóna compte dins de les 12 hores següents a l’hora habitual, prengui el
comprimit el més abans possible i continuï després amb la pauta habitual. Si s’adona
de l’oblit passades més de 12 hores de l’hora habitual, no prengui 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 quan ha passat menys d’1 hora d’haver pres Atripla®, ha de prendre un
altre comprimit. Si vomita més d’1 hora després d’haver pres Atripla®, no és
necessari repetir una altra dosi.
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.
Quins efectes adversos poden aparèixer?
Els efectes adversos més freqüents són:
- Mareig, dificultat per dormir, somnolència, dificultat per concentrar-se o
malsons. Aquests efectes adversos poden aparèixer des del primer o segon dia
de tractament i normalment desapareixen en les primeres dues o quatre
setmanes.
- Erupció cutània, incloent taques o granets vermells o ampolles.
- Diarrea, nàusees, vòmits o flatulència (gasos).
- Debilitat o dolor muscular
- Cansanci
- Picor
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Canvis en el color de la pell (enfosquiment mans i

peus).
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 glucosa i lípids.
Poden aparèixer efectes adversos greus encara que són molt poc freqüents: consulti
immediatament si apareix inflor de la cara, llavis, parpelles; pensaments anormals;
al·lucinacions; espasmes; parla incoherent; pell o ulls groguencs; o una erupció
cutània greu.
Interaccions
ATRIPLA® pot interaccionar amb altres medicaments com anticonceptius hormonals,
diltiazem o medicaments similars (antagonistes del calci), metadona, sertralina,
alguns antibiòtics (rifampicina, claritromicina…), etc. Com a conseqüència, els nivells
sanguinis d’ATRIPLA® o d’altres medicaments poden veure’s afectats. Això pot
impedir que ATRIPLA® o altres medicaments funcionin correctament o augmentin 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).
Està contraindicat prendre ATRIPLA® amb medicaments a base de plantes com els
extractes de Ginkgo biloba i l’herba de Sant Joan o hipèric. És important que consulti
al seu metge o farmacèutic abans de prendre qualsevol preparat de vitamines,
plantes medicinals o suplements dietètics.

Mentre està fent el tractament, encara pot transmetre el virus a terceres persones,
tot i que el tractament redueix el risc.
Les dones en edat fèrtil han d’evitar quedar-se embarassades durant el tractament i
fins a 12 setmanes després. Cal combinar diferents mètodes anticonceptius per evitar
l’embaràs: un mètode de barrera (preservatiu) i anticonceptius hormonals (orals,
implant o injectable).

Per a qualsevol dubte o consulta sobre els medicaments, ens pot telefonar al
972.27.51.30.

