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VELPATASVIR/ SOFOSBUVIR/ VOXILAPREVIR (VOSEVI®) 
 
Vosevi®  conté tres fàrmacs: Sofosbuvir, Velpatasvir i Voxilaprevir. Està indicat en l’Hepatitis C. Es una inflamació 
del fetge produïda per la infecció d’un virus 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. 

 
Com l’ha de prendre? 
 
El Velpatasvir + Sofosbuvir + Voxilaprevir (Vosevi®) es un comprimit diari que s’administra amb aliments. Es 
recomana prendre sencer, per el seu sabor amarg. 
 
Es recomana que begui abundants líquids durant el tractament. 

 
Que fer si s’oblida de prendre una dosi de Vosevi® ? 

 
L’ha de prendre tan aviat com sigui possible. 

Si es dóna compte en el termini de 18 hores des del moment en que pren Vosevi® habitualment s´ha de prendre 

el comprimit el més aviat possible i la dosis següent la pren a  l'hora habitual. Si s'adona després de 18 hores o 

més des del moment en que s´ha pres Vosevi® habitualment, esperar i prendre la següent dosi a l'hora habitual.  

 

No dobli mai la dosi. 

 
Precaucions 
 
Si té hipersensibilitat a Sofosbuvir, Velpatasvir , Voxilaprevir o lactosa. 
En cas de insuficiència renal greu. 
 
Tractament concomitant amb amiodarona. 
 
 Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge. 
Evitar l’ alletament durant el tractament. 

 
 
Interaccions amb altres medicaments 

 
Alguns medicaments poden interferir amb l’efecte del seu tractament . No prengui cap altre medicament, 
suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic. 
 
Està contraindicada l’administració concomitant amb rosuvastatina inhibidors de la HMG-Co A reductasa 
dabigatran, herba de Sant Joan, rifampicina, carbamazepina, fenitoína, rifabutina, rifapentina entre d’altres. 
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Efectes adversos 

 

Pot provocar: 

 Mal de cap 

 Nàusees 

 Diarrea 
 
Davant qualsevol efecte advers no descrit en aquest document, que cregui que pot estar relacionat amb la 
medicació, cal comunicar-ho al seu metge. Es recomana No prendre alcohol per no augmentar la lesió del fetge 

 

Conservació 

 
Vosevi® es conserva a Tª ambient i protegit de la llum. 

 
 
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). 

 
 
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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