REYATAZ
Hur ska man ta Reyataz?
•

På apoteksetiketten står hur stor dos du ska ta.

•

Reyataz tas en gång dagligen vid samma tid varje dag, oftast
tillsammans med Norvir.

•

Reyataz skall tas tillsammans med mat.

Hur ska Reyataz förvaras?
Förvara Reyataz i rumstemperatur, högst 25ºC.
Vilka läkemedel kan man inte ta med Reyataz?
Det är viktigt att du talar om för din behandlande läkare vilka andra
mediciner du tar även receptfria läkemedel och naturläkemedel samt
vitaminer. Kontakta alltid din läkare då du får nya mediciner
utskrivna.
Du ska till exempel inte ta: Rifadin, Rimactan, Rimactazid, Rimstar
och vissa mediciner mot migrän: Orstanorm, Anervan, eller preparat
som innehåller Johannesört eller Echinacea. Du ska inte på egen
hand påbörja medicinering med Losec, Omeprazol eller andra
liknande mediciner (protonpumpshämmare).
Effekten av p-piller kan påverkas och alternativa
preventivmedel bör övervägas.
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Vilka receptfria preparat kan man ta med Reyataz?
Du kan till exempel ta: Alvedon eller Panodil för att lindra värk och
feber. Dimor, Imodium eller Loperamid kan tas vid diarré och
Zyrlex, Cetirizin eller Acura vid allergi. Om du behöver ta mediciner
mot halsbränna och sur mage går det bra att ta Link, Novalucol,
Novaluzid eller Rennie minst 4 timmar innan eller efter Reyataz.
Vad kan Reyataz ge för biverkningar?
En del personer får biverkningar av Reyataz. Besvären varierar från
person till person.
Exempel på biverkningar är huvudvärk, diarré, illamående,
kräkningar och utslag.

Vad gör man om man:
• Glömt att ta en dos?
Försök komma ihåg att ta Reyataz på rätt tid! Om du
glömmer en dos ska du ta den så snart du kommer på det. Fortsätt
sedan din medicinering som vanligt. Om du helt har glömt en dos
ska du inte dubblera nästa dos för att kompensera för den glömda,
utan ta vanlig dos.
• Tagit dubbel dos?
Fortsätt med din medicinering som vanligt, alltså ta nästa dos som
planerat.
• Kräks?
Om du kräks inom en halvtimme efter att du tagit din dos ska du
ta en ny dos. Om du kräks ofta, kontakta din läkare.

Kan man dricka alkohol när man tar Reyataz?
Små mängder alkohol vid enstaka tillfällen påverkar inte Reyataz.
Tänk dock på att andra mediciner du tar kanske inte kan kombineras
med alkohol.

Vem ska man prata med om man har några frågor?
Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor
om din behandling. Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som
rör läkemedel.

