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DOLUTEGRAVIR / ABACAVIR/ LAMIVUDINA (TRIUMEQ®) 

 
Es la combinació de tres fàrmacs: Abacavir (600 mg),  Lamivudina (300 mg) i Dolutegravir (50 mg). 
 
Abacavir i Lamivudina son inhibidors de la transcriptasa inversa anàleg 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. 
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. 
Triumeq® 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 
 
Triumeq ® s’administra per adults o adolescents amb un pes superior a 40 kg un comprimit per via oral 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. 
 

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 Triumeq ®. No prengui cap medicament, suplement dietètic o 
producte natural sense consultar abans amb el seu metge o farmacèutic.  
 
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 setmanes de tractament i empitjora al continuar-lo. Si es detecta 
a temps la seva aparició no cal amoïnar-se.  
 
Consulti al seu metge IMMEDIATAMENT 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.  
 
Dolutegravir també pot provocar una reacció de hipersensibilitat. 
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 i Dolutegravir. Si el seu metge suspèn el tractament amb Abacavir i 
Dolutegravir MAI MÉS el podrà tornar a prendre. 
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Si es queda embarassada durant el tractament  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 Abacavir, Lamivudina o Dolultegravir. 
No prendre si està en tractament amb Dofetilina. 
Triumeq® no està recomanat en pacients amb un aclariment de creatinina <50 ml/min ni en pacients amb 
insuficiència hepàtica moderada i greu. 
 

Efectes secundaris 
 
Els més freqüents són: 

 Hipersensibilitat 

 Insomni 

 Diarrea, nàusees 

 Cansament 

 Mal de cap 
 

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

 
Conservació 
 
Mantingui els comprimits en l’envàs original a temperatura ambient i protegides de la llum i la humitat. 
 
 
 


