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TENOFOVIR EFG 

 
Que es la Hepatitis B? 
 
Es una inflamació del fetge produïda per la infecció d’un virus.  

 
Per què s’ha de tractar la Hepatitis B? 

 
Perquè el virus esta actiu i si no es tracta va deteriorant el fetge de manera progressiva i hi ha risc de 
desenvolupar una cirrosis hepàtica, descompensació hepàtica i risc de càncer de fetge. 

 
Què busquem amb el tractament?        
 
L’objectiu principal és controlar el virus, així es detindrà el deteriorament progressiu del fetge. Amb aquest fet 
pretenem no només prolongar la seva vida sinó millorar i mantenir la seva qualitat de vida, es a dir que es trobis 
bé. 

 

 
Quin es el tractament? 
 
Es tracta amb els anàlegs de nucleòsids/nucleòtids:  
 
Tenofovir 245 mg 1 comprimit al dia amb els àpats. Es pot dissoldre en 100 ml d’aigua, suc de taronja o raïm i 
prendre la suspensió resultant ràpidament 

 
Quan de temps dura el tractament? 
 
La duració del tractament dependrà de cada pacient, del resultat de les analítiques de seguiment. 

 
Que fer si s’oblida de prendre una dosi? 
 
Cal que la prengui lo abans possible sempre que no hagin passat mes de dotze hores de quan l’havia de prendre. 
No prengui mai una dosi doble per compensar. 

 
 
El tractament pot produir efectes adversos? 

 
Tots els medicaments poden produir efectes secundaris. 
 
Tenofovir pot produir diarrea, nàusees, vòmits, flatulència, mareig, mal de cap, cansament i disminució del fosfat 
a la sang. 
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Observacions: 

 
Les dones en edat fèrtil han de utilitzar un mètode anticonceptiu eficaç durant el tractament. Si es queda 
embarassada cal informar ràpidament al seu metge. No donar el pit durant el tractament 

 
Recordi: 

 
Prengui el medicament com li ha indicat el seu metge. 
El tractament és personal i no l’ha de utilitzar un altra persona. 
Informi al seu metge o farmacèutic si esta prenen altres medicaments. 
Mantingui el medicament fora l’abast dels nens. 
No utilitzi el medicament un cop superada la data de caducitat (darrer dia del mes indicat en l’envàs) 

 
Conservació 
 
Mantenir a temperatura ambient (no superior a 30ºC) i si es possible dins de l’envàs original 

 

Hepatitis B i alcohol 
 
Es molt important que els pacients amb hepatitis B No prenguin alcohol, per no augmentar la lesió del fetge. 

 

IMPORTANT:  

 
Abans de començar el tractament es imprescindible que estigui convençut de que és necessari, que entengui 
perquè i com ho ha de fer i que se senti capaç de portar-lo a terme correctament. 
 

Si vol saber més pot consultar...  
 
https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html 
 
http://www.cdc.gov/spanish/az/h.html 
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