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DOLUTEGRAVIR (TIVICAY®) 
 
Es un medicament que conte dolutegravir, indicat per el tractament de la infecció per VIH. 
 
Dolutegravir es un inhibidors de la integrasa. Bloqueja un enzim anomenat integrasa, implicat en una fase de la 
reproducció del VIH. Quan aquest enzim es bloqueja  el virus no es reprodueix normalment, frenant així la 
propagació de la infecció. 
 
Tivivay® en combinació amb altres medicaments antiretrovirals manté la quantitat de VIH en la sang a nivells 
baixos. No cura la infecció per el VIH ni el SIDA , però si pot frenar el deteriorament del sistema immunitari i 
l’aparició de infeccions i malalties associades al SIDA. 
 
Posologia 
 
Tivivay® s’administra un comprimit de 50 mg al dia; si està prenent altres medicaments (efavirenz, nevirapina, 
tipranavir/ritonavir o rifampicina) o presenta resistència al inhibidors de la integrasa  la dosi es de 1 comprimit 
dos cops al dia. 
 
Els comprimits es prenen sencers, no es recomana mastegar, triturar o partir els comprimits. 
 
Administrar amb un got d’aigua. Es poden prendre amb o sense aliments. 
En el cas de presentar resistència als inhibidors de la integrasa  cal administrar amb aliments. 
 

Que fer si s’oblida  de prendre una dosis? 

 
L’ha de prendre lo abans possible sempre i quan la següent dosis no sigui abans de 4 hores.  Si la següent toma es 
abans de 4 h, no prendre la dosi oblidada i seguir amb la pauta de dosificació habitual. No dobli mai la dosis.  
 
En cas de qualsevol dubte pregunti al seu metge o farmacèutic. 

 
Precaucions 
 
Alguns medicaments poden interferir en l’efecte de Tivivay®. No prengui cap medicament, suplement dietètic o 
producte natural sense consultar abans amb el seu metge o farmacèutic.  
 
Si es queda embarassada durant el tractament ha de avisar immediatament al seu metge. Evitar la lactància 
materna durant el tractament.  
 
Dolutegravir pot provocar mareig, si es troba marejat eviti activitats perilloses com conduir o utilitzar màquines. 
 
 

Contraindicacions 
 
Pacients amb hipersensibilitat a Dolultegravir. 
No prendre si està en tractament amb Dofetilina. 
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Efectes secundaris 
 
Els més freqüents son: 

 Diarrea 

 Nàusees 

 Mal de cap 
 

Consulti al seu metge o farmacèutic si apareixen  aquest o altres efectes. 

 
Presentacions 

 
Tivicay® 50 mg comprimits 

 
 
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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