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infovihtal #05 Lista de medicamente

Marcheaza medicamentele anti-HIV care le iei in actualitate.

Aptivus® (tipranavir) Prezista® (darunavir)

Atripla® (efavirenz+tenofovir+FTC) Retrovir® (zidovudina, AZT)

Celsentri® (maraviroc) Reyataz® (atazanavir)

Combivir® (AZT+3TC) Sustiva® (efavirenz)

Crixivan® (indinavir) Stribild® (elvitegravir+cobicistat+tenofovir+FTC)

Edurant® (rilpivirina) Telzir® (fosamprenavir)

Efavirenz generic Trizivir® (AZT+3TC+abacavir)

Emtriva® (emtricitabina, FTC) Truvada® (tenofovir+FTC)

Epivir® (lamivudina, 3TC) Tybost® (cobicistat)

Eviplera® (rilpivirina+tenofovir+FTC) Videx® (didanosina, ddl)

Fuzeon® (T-20, enfuvirtida) Viracept® (nelfinavir)

Intelence® (etravirina) Viramune® (nevirapina)

Invirase® (saquinavir) Viramune® eliberare prelungită (nevirapina)

Isentress® (raltegravir) Viread® (tenofovir)

Kaletra® (lopinavir+ritonavir) Vitekta® (elvitegravir)

Kivexa® (abacavir+3TC) Zerit® (estavudina, d4T)

Lamivudina generic Ziagen® (abacavir)

Nevirapina generic Zidovudina generic

Norvir® (ritonavir)

Această fişă e necesară pentru menţinerea unui registru la zi cu privinţă la medicamentele luate. Poate fi folosit pentru 
notarea oricărui tratament luat, atât în cazul că ar fi cu prescriere medicală cât şi dacă e pe propria răspundere. Dacă 
prezinţi acest rezum farmaciştilor/elor şi medicilor de fiecare dată când te vizitezi se vor putea evita interacţiuni nocive 
sănătăţii tale.

A se nota suplimentele sau terapiile alternative, de ex. L-carnitină, 
anabolice esteroide:
Numele medicamentului Frecvenţa Cantitatea

  

Notează medicamentele luate cu regularitate, de ex.Septrin, 
metadonă, anticonceptive orale:
Numele medicamentului Frecvenţa Cantitatea

  

Atentiune: Se recomandă a nu se consuma Hiperice (Iarba lui Sfântul Ioan) în cazul în care se face tratament cu antiretrovirale.

A se nota toate medicamentele care sunt luate fără reţetă medicală:
Numele medicamentului Frecvenţa Cantitatea

Rezumă aici substanţele luate, cum ar fi droguri recreative sau 
altele asemănătoare.
Poţi folosi un cod care să-l cunoşti doar tu (şi medicul tău).

Numele Frecvenţa Cantitatea


