Pentru buna funcţionare a tratamentului împotriva
HIV, trebuie luate întotdeauna medicamentele la timp,
fără a sări peste nici o doză.
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Fiecare doză de medicamente împotriva HIV luată
protejează corpul nostru timp de mai multe ore.

RUMANO

01

LUAREA
MEDICAMENTELOR
LA TIMP

Este esențial să luaţi medicamentele împotriva
HIV la timpul indicat și în cantitățile corecte.
De exemplu, dacă aveți nevoie să luați
medicamente de două ori pe zi, ﬁecare doză va
avea efect aproximativ 12 ore.

02

Trebuie să luați doza următoare înainte ca
efectele dozei anterioare să ﬁ dispărut.
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Dacă luaţi doza cu întârziere, pe parcursul unei
perioade, cantitatea de medicamente va ﬁ
insuﬁcientă. HIV poate infecta celule noi.
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Dacă luați doza la timpul indicat, cantitatea de
medicamente existente în organism va continua să
ﬁe suﬁcientă pentru a menține sub control HIV.

IDEI IMPORTANTE
Este esențială luarea medicamentelor împotriva HIV la timpul indicat
și în cantitățile adecvate.
Luarea tratamentului antiretroviral în mod regulat implică faptul
că va exista suﬁcient medicament în organism, care va menține
infecția controlată.
Dacă nu luați medicamentele după cum vi s-au prescris, se poate
întâmpla ca HIV să ﬁe mai greu de tratat în viitor.

06
NOTE

Ce se va întâmpla dacă nu iau medicamentele la timp?
Dacă pierdeți mai mult de o doză pe lună, există un risc crescut ca tratamentul dumneavoastră să nu mai funcționeze.
Se va mări cantitatea de HIV din organismul dumneavoastră. Acest lucru
va slăbi sistemul dumneavoastră imunitar.
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Unii dintre virușii noi vor ﬁ „rezistenţi“ la medicamentele împotriva HIV.
Altfel spus, medicamentele nu funcționează bine.
Poate ﬁ necesară schimbarea medicamentelor împotriva HIV pe care le
luați Următorul set de medicamente poate să nu ﬁe la fel de ușor de luat
și ar putea avea mai multe efecte adverse.
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