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RILPIVIRINA (EDURANT®) 

 
Es un medicament que conté el principi actiu: rilpivirina 25 mg . 

Rilpivirina és un nou inhibidor de la transcriptasa inversa del VIH-1 no anàleg dels nucleòtids  amb estructura 

diarilpirimidínica. 

Actua bloquejant l’activitat de la transcriptasa inversa, un enzim produït per el VIH que li permet infectar a les 

cèl·lules i fabricar més virus. 

 

Edurant® en combinació amb altres fàrmacs 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. 

 

Com s’ha de prendre? 
 
Edurant®  s’administra per via oral un comprimit al dia amb un àpat, s’ha d’empassar sencer amb un got d’aigua. 
 
Cal prendre el medicament diàriament, a la mateixa hora i no saltar-se cap dosis. 

 
Que fer si s’oblida una dosi? 
 
Prengui-la lo abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que la oblidada. Prengui’l amb un àpat. 
No prengui mai una dosi doble per compensar l’oblit. 
 
Si vomita dins de les 4 hores següents a l’administració d’ Edurant®  s’ho ha de tornar a prendre. Si vomita 
després de 4 hores de prendre Edurant®   no el torni a prendre fins la següent dosi pauta de forma regular.  
 
En cas de qualsevol dubte pregunta al seu metge o farmacèutic. 

 
 
Precaucions 

 
Si té hipersensibilitat a rilpivirina. 
 
Es recomanen mesures anticonceptives eficaces  durant el tractament. 
 
 Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge. 
 
Evitar l’ alletament durant el tractament 
 
S’ha notificat en algún pacient episodis  de cansament, mareig i somnolencia durant el tractament  amb Edurant® 
cal tenir-ho en compte si el pacient  a de  conducir o manipular maquinaria. 
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Interaccions amb altres medicaments 
 
Alguns medicaments poden interferir amb l’efecte de ®. No prengui  
cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic. 
 
No es recomana el tractament amb Eviplera® i antiepilèptics, inhibidors de la bomba de protons, adefovir , 
didanosina i herba de Sant Joan. 

 
 
Efectes secundaris 
 
Els més freqüents son: 

nàusees, mal de cap, insomni,  hiperlipèmia i hiperglicemia. 

 

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d’aquest efectes adversos. 

 
Presentacions comercials 

 
Edurant®  25 mg mg comprimit recobert amb pel·lícula. 
Conté lactosa com excipient. 

 
 
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/ 
https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html 
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