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ABACAVIR / LAMIVUDINA 600 / 300 mg comprimits EFG 
 
Abacavir i Lamivudina són dos antivirals inhibidors de la transcriptasa inversa anàlegs dels nucleòsids (ITIAN). 
Actuen bloquejant l’activitat de la transcriptasa, un enzim produït per el VIH que li permet infectar les cèl·lules de 
l’organisme i produir més virus. 
 
 Abacavir/Lamivudina al bloquejar aquest enzim i administrat en combinació amb altres fàrmacs antiretrovirals, 
redueix la quantitat de VIH en sang i la manté a nivells indetectables. Abacavir/Lamivudina no cura la infecció per 
VIH ni la SIDA, però si pot retardar el deteriorament del sistema immunitari i l’aparició de infeccions i malalties 
associades a la SIDA. 

 

Com s’ha de prendre? 
 
Els comprimits s’han de prendre sencers i amb un got d’aigua. 
Es podem prendre amb o sense aliments. Si té problemes gastrointestinals pot prendre’l amb aliments. 
 

Què fer si s’oblida una dosi?  
 
Prengui-la lo abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que la oblidada. 
No prengui mai una dosi doble per compensar l’oblit. 

 
Precaucions 
 
Reacció d’ hipersensibilitat a Abacavir: aquest medicament pot provocar una reacció de hipersensibilitat o reacció 
al·lèrgica greu per la seva salut. Quan apareix, acostuma a fer-ho en les primeres sis setmanes de tractament i 
empitjora al continuar-lo. Si es detecta a temps la seva aparició no cal amoïnar-se. 

 
Consulti al seu metge INMEDIATAMENT si nota qualsevol dels següents símptomes: febre, erupció cutània, 
envermelliment i/o picors, nàusees,  vòmits, diarrea o dolor abdominal, cansament, malestar general, dificultat 
per respirar, mal de coll o tos. 
 
El seu metge valorarà si aquest símptomes es deuen a la reacció de hipersensibilitat o a altres causes i si cal 
suspendre o no el tractament amb Abacavir. Si el seu metge suspèn el tractament amb Abacavir, MAI MES el 
podrà tornar a prendre. 
 
Cal prendre Abacavir/Lamivudina de forma regular per evitar el risc de reaccions de hipersensibilitat. L’envàs del 
medicament conté una targeta informativa sobre aquesta reacció que sempre ha portar a sobre. 
 
Si per qualsevol motiu ha deixat de prendre Abacavir/Lamivudina és important que es posi en contacte amb el 
seu metge abans de reiniciar el tractament. 
 
Les dones en edat fèrtil han d’utilitzar un mètode anticonceptiu eficaç durant el tractament. Si es quedés 
embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge. 
 
Evitar l’alletament durant el tractament. 
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Interaccions amb altres medicaments  
 
Alguns medicaments poden interferir amb l’efecte de Abacavir/Lamivudina. No prengui cap altre medicament, 
suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.  

 
Efectes secundaris  
 
Entre els efectes adversos més freqüents associats a Abacavir/Lamivudina trobem: cansament, malestar, mal de 
cap, trastorns gastrointestinals (nàusees, vòmits, diarrea, dolor abdominal) i reaccions de hipersensibilitat.  
 

Consulti al metge o farmacèutic si presenta algun d’aquests efectes adversos.  
 
Conservació 
 
Mantingui els comprimits en l’envàs original a temperatura ambient i protegides de la llum i la humitat. 
Mantenir fora de l’abast dels nens. 

 
Caducitat  
 
No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l’envàs. 

 
 
Si vol saber més pot consultar...  
 
http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/ 
 
http://www.gtt-vih.org/ 
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