
 

 

ID 3188 – Gener 2021 

EMTRICITABINA/ TENOFOVIR DISOPROXIL EFG 

 
Es un medicament que conte dos principis actius: Emtricitabina 200 mg i Tenofovir disoproxil 245 mg, indicats per 
el tractament de la infecció per VIH. 
 
El disopropil de tenofovir és un profàrmac del tenofovir, es a dir que es converteix en el principi actiu tenofovir en 
l’organisme. 
 
Emtricitabina  i Tenofovir son inhibidors de la transcriptasa inversa anàleg dels nucleòsids . Els dos principis actius 
bloquegen l’activitat de la transcriptasa inversa, un enzim produït per el VIH que li permet infectar a les cèl·lules i 
fabricar més virus. 
Emtricitabina/ Tenofovir disoproxil  en combinació amb un o més 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 

 
Emtricitabina/ Tenofovir disoproxil  s’administra un comprimit  un cop al dia. 
 
 Els comprimits es prenen sencers amb un got d’aigua i després d’un àpat (amb l’estomac ple). 
 
Si té dificultat per empassar comprimits els pot desfer en una mica d’aigua o suc de taronja o raïm i prendre’l 
ràpidament. 

 
 
Que fer si s’oblida  de prendre una dosis? 

 
L’ha de prendre lo abans possible. Si han passat més de dotze hores esperi a la següent toma i no dobli mai la 
dosis.  
 
Si vomita no s’ho torni a prendre. 
 
En cas de qualsevol dubte pregunti al seu metge o farmacèutic. 
 
Precaucions 
 
Alguns medicaments poden interferir en l’efecte de Emtricitabina/ Tenofovir disoproxil. No prengui cap 
medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar abans amb el seu metge o farmacèutic.  

 
Contraindicacions 

 
Pacients amb: 

- Insuficiència renal greu (ClCr < 30 ml/min) 
- Hipersensibilitat a emtricitabina i /o tenofovir 
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Efectes secundaris 

 
Els més freqüents son: 

 Al·lèrgia 

 Disminució de La quantitat de fosfat en sang, 

 Augment de la glucosa (sucre), dels triglicèrids i de la bilirubina en sang 

 Insomni, malsons, mal de cap i mareig 

 Trastorns gastrointestinals (diarrea, vòmits, nàusees i dolor abdominal) 

 Trastorns de la pell (erupcions, picor, hiperpigmentació) 
 

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

 
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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