
 

 

ID 3171 – Gener 2021 

DANUVIR 800 mg /COBICISTAT 150 mg/EMTRICITABINA 200 mg/TENOFOVIR 
ALAFENAMIDA 10 mg (Symtuza®) 

 
Conté 4 principis actius: 
Darunavir és un inhibidor de la proteasa.  
El cobicistat potencia els efectes del darunavir al prolongar el seu temps d’acció en l’organisme.  
Emtricitabina i Tenofovir alafenamida que són medicaments inhibidors de la transcriptasa inversa 
 
Al bloquejar aquests enzims el virus no es reprodueix de forma normal i es frena la propagació de la infecció. 
A l’administrar Symtuza® , es redueix la quantitat de VIH en sang i es manté a nivells baixos. Symtuza® 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? 
  
La dosis recomanada en adults és 1 comprimit un cop al dia amb aliments (estómac ple). El comprimit s’han de 
prendre sencer  amb aigua, llet o beguda nutricional.  
 
Prengui Symtuza® al voltant de la mateixa hora tots els dies. 
 
 

Que fer si s’oblida una dosi? 

 
Si es dona compte en menys de 12 hores després de l’hora a la que normalment el pren, prengui el comprimit 
immediatament amb algun aliment. Després continuï amb la següent dosi a l’hora habitual. 
Si es dona compte a les 12 hores o més després de l’hora a la que el pren normalment Symtuza®, no prengui la  
dosis oblidada y prengui després la  dosis següent a l’hora habitual. 
No prengui mai una dosi doble per compensar l’oblit. 
 
Precaucions 

 
Symtuza® esta contraindicat en pacients amb insuficiència hepàtica greu. 
No prengui Symtuza® si és al·lèrgic a algun dels seus components. 
Utilitzar Symtuza® amb precaució en pacients amb al·lèrgia a les sulfamides. 
 
Les dones en edat fèrtil han d’utilitzar un mètode anticonceptiu no hormonal eficaç durant el tractament. Si es 
quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge. 
Evitar l’ alletament durant el tractament, a més el nen pot infectar-se amb l’VIH a través de la llet materna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Interaccions amb altres medicaments 
 
No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o 
farmacèutic. 
 
No combini Symtuza® amb: Alfuzosina, amiodarona, dronedarona, quinidina, ranolazina, carbamazepina, 
fenobarbital,fenitoïna, colchicina si té problemes de fetge o ronyó, rifampicina, pimozina, quetiapina, lurasidona, 
alcaloides ergotamínics com ergotamina, dihidroergotamina, ergometrina i metilergonovina, Hipèric o herba de 
Sant Joan, lovastatina, simastatins i lomitapida, triazolam o midazolam oral, sildenafilo, avanafilo, ticagrelor. 
 
Altres medicaments poden afectar/ ser afectats per  Symtuza. CONSULTI-HO. 
 
 

Efectes secundaris 
 
Entre els efectes adversos més freqüents associats a Symtuza® trobem: 
mal de cap, trastorns gastrointestinals  
(vòmits, diarrea), reacció de hipersensibilitat, anorèxia,  augment dels nivells de colesterol, triglicèrids  i glucosa 
en sang i possible augment de sagnat en pacients hemofílics. 
 
Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d’aquest efectes adversos. Inclòs si es tracta d’algun no 
descrit en el prospecte. 

 

Conservació 
 
Mantingui els comprimits en l’envàs original ben tancat, 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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