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ATAZANAVIR (REYATAZ®) 
 
 
Conté el princi actiu Atazanavir. 
Atazanavir és un inhibidor de la proteasa, es a dir bloqueja un enzim anomenat proteasa que participa en la 
reproducció del  VIH. 
Al bloquejar aquest enzim el virus no es reprodueix de forma normal i es frena la propagació de la infecció. 
 
A l’administrar Reyataz® en combinació amb altres fàrmacs antiretrovirals, es redueix la quantitat de VIH en sang i 
es manté a nivells baixos. Reyataz® 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? 
 
Les càpsules s’han de prendre senceres, no es poden obrir, mastegar o trencar  i amb un got d’aigua o un altra 
beguda. 
S’han de prendre amb aliments. 
 
Que 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 

 
Si vostè pren Reyataz junt amb: 

 Ritonavir (Norvir®) els ha de prendre junts. 

 Didanosina (Videx®), ha de prendre la Didanosina 2 hores abans o una hora després que Atazanavir 
(Reyataz®) 

 Tenofovir (Viread®) els ha de prendre amb aliments. 
 
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. 
 
 
Interaccions amb altres medicaments 

 
Alguns medicaments poden interferir amb l’efecte de Reyataz®. No prengui cap altre medicament, suplement 
dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic. 

 
Presentacions comercials 
 
Existeixen dos presentacions en el nostre centre: 
Reyataz 200 mg càpsules 
Reyataz 300 mg càpsules 
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Efectes secundaris 
 
Entre els efectes adversos més freqüents associats a Reyataz® trobem: 
cansament,malestar, mal de cap, trastorns gastrointestinals (nàusees, vòmits, diarrea, dolor abdominal) i 
reaccions de hipersensibilitat. 
 
Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d’aquest 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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