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Principalele efecte secundare Restricții 
alimentare

Scheme de tratament cu o singură tabletă  
Efavirenz/ 
emtricitabine/ 
tenofovir

Atripla Tableta conține 
600mg efavirenz, 
200mg emtricitabine și 
245mg tenofovir

O tabletă odată pe zi 1 Vezi efavirenz, emtricitabine și tenofovir Se ia pe stomacul 
gol, preferabil 
înainte de culcare

Elvitegravir/ 
cobicistat/ 
emtricitabine/ 
tenofovir

S tribild Tableta conține 
150mg elvitegravir, 
150mg cobicistat, 
200mg emtricitabine și 
245mg tenofovir

O tabletă odată pe zi 1 Comune: Greață, diaree, vise anormale, dureri de cap, oboseală, amețeli, 
insomnie, erupții cutanate, flatulență, somnolență
Rare: Probleme hepatice grave, probleme renale, subțierea oaselor

Se ia în timpul 
mesei

Rilpivirine/ 
emtricitabine/ 
tenofovir

Eviplera Tableta conține
25mg rilpivirine, 
200mg emtricitabine și 
245mg tenofovir

O tabletă odată pe zi 1 Vezi rilpivirine, emtricitabine și tenofovir Se ia în timpul 
mesei

Medicamente combinate în doză fixă
Abacavir/ 
lamivudine

Kivexa Tableta conține 
600mg abacavir și 
300mg lamivudine

O tabletă odată pe zi 1 Vezi abacavir și lamivudine Se ia în timpul 
mesei sau pe 
stomacul gol

Abacavir/ 
lamivudine/ 
zidovudine

Trizivir Tableta conține
300mg abacavir, 
150mg lamivudine și 
300mg zidovudine

O tabletă de două ori pe zi 2 Vezi abacavir, lamivudine și zidovudine Se ia în timpul 
mesei sau pe 
stomacul gol

Emtricitabine/ 
tenofovir

Truvada Tableta conține 
200mg emtricitabine și 
245mg tenofovir

O tabletă odată pe zi 1 Vezi emtricitabine și tenofovir Cel mai bine să se 
ia în timpul mesei, 
dar se poate lua și 
pe stomacul gol

Lamivudine / 
zidovudine

Combivir Tableta conține 
150mg lamivudine 
și 300mg zidovudine

O tabletă de două ori pe zi 2 Vezi lamivudine și zidovudine Se ia în timpul 
mesei sau pe 
stomacul gol

Inhibitori nucleozidici de revers transcriptază (INRT) 
Abacavir Ziagen Tabletă de 300mg 300mg de două ori pe zi 

sau 600mg odată pe zi
2 Comune: Greață, vărsături, diaree, febră, dureri de cap, dureri abdominale, 

oboseală, pierderea poftei de mâncare 
Rare: reacție de hipersensibilitate, acidoză lactică

Se ia în timpul 
mesei sau pe 
stomacul gol

Emtricitabine Emtriva Capsulă de 200mg 200mg odată pe zi 1 Comune: Greață, diaree, dureri de cap, creșterea nivelului creatinei kinaze, 
întunecarea pielii 
Rare: acidoză lactică, leziuni hepatice 

Se ia în timpul 
mesei sau pe 
stomacul gol

Lamivudine Epivir Tablete de 150* și 
300mg 

150mg de două ori pe zi 
sau 300mg odată pe zi

2
1

Comune: Greață, vărsături, diaree, dureri de cap, dureri abdominale, pierderea 
părului, febră, insomnie (tulburări de somn), erupții cutanate, oboseală, dureri 
articulare 
Rare: acidoză lactică, leziuni hepatice

Se ia în timpul 
mesei sau pe 
stomacul gol

Zidovudine Retrovir Capsule de 100 si 
250mg* 

250mg de două ori pe zi 2 Comune: Greață, vărsături, oboseală, dureri de cap, amețeli, slăbiciune, dureri 
musculare, lipsa poftei de mâncare, febră 
Rare: Tulburări hematologice, lipoatrofie, acidoză lactică

Se ia în timpul 
mesei sau pe 
stomacul gol

Inhibitori nucleotidici de revers transcriptază (INtRT)

Tenofovir Viread Tabletă de 245mg 245mg odată pe zi 1 Comune: Greață, vărsături, diaree, flatulență, amețeală, niveluri scăzute de fosfat 
în sânge, stări de slăbiciune, erupții cutanate, dureri de cap, dureri de stomac, 
oboseală, balonare
Rare: Probleme renale, subțierea oaselor

Se ia în timpul mesei

Inhibitori non-nucleozidici de revers transcriptază (INNRT) 

Efavirenz Sustiva 
Stocrin

Tabletă * de 600mg și 
capsulă de 200mg 

600mg odată pe zi 1 sau 3 Comune: Erupții cutanate, amețeli, tulburări de somn, vise anormale, tulburări 
de concentrare, greață, varsaturi, dureri de cap, oboseală, diaree, anxietate, 
depresie, gânduri de sinucidere
Rare: Psihoză, erupții cutanate severe, probleme cu ficatul

Se ia pe stomacul 
gol, preferabil la 
culcare

Etravirine Intelence Tabletă de 100 și 
200mg* 

200mg de două ori pe zi 2 sau 4 Comune: Erupții cutanate, neuropatie periferică
Rare: Reacție alergică severă (Sindromul Stevens-Johnson)

Se ia în timpul 
mesei

Nevirapine Viramune Tabletă de 200mg 200mg odată pe zi pentru două 
săptămâni apoi 200mg de două ori 
pe zi

2 Comune: Toxicitate hepatică, reacții alergice, erupții cutanate, greață dureri de 
cap, oboseală, dureri de stomac, diaree 
Rare: Reacție alergică severă (Sindromul Stevens-Johnson)

Se ia în timpul 
mesei sau pe 
stomacul gol

Nevirapine Viramune 
cu eliberare 
prelungită

Tabletă de 400mg 400mg odată pe zi după o perioadă 
introductivă a nevirapine fără 
eliberare prelungită 

1 Comune: Toxicitate hepatică, reacție alergică, erupții cutanate, greață, dureri de 
cap, dureri de stomac, diaree
Rare: Reacție alergică severă (Sindromul Stevens-Johnson)

Se înghite tot. Se 
ia în timpul mesei 
sau pe stomacul 
gol

Rilpivirine Edurant Tabletă de 25mg 25mg odată pe zi 1 Comune: Insomnie (tulburări de somn), dureri de cap, erupții cutanate, enzime 
crescute ale ficatului, depresie, amețeli, dureri de stomac, vărsături 
Rare: La doze mai mari de 25 mg poate provoca o tulburare a ritmului cardiac

Se ia în timpul 
mesei

Inhibitori de protează (IP)
Atazanavir Reyataz Capsule de 150, 200 și 

300mg* 
300mg cu 100mg ritonavir odată pe zi 2 sau 3 § Comune: Greață, diaree, erupții cutanate, dureri de stomac, dureri de cap, 

insomnie (tulburări de somn), vărsături, icter, lipodistrofie, toxicitate hepatică, 
diabet
Rare: Pietre la rinichi, o funcționare anormală a ficatului, schimbări ale ritmului 
inimii 

Se ia în timpul 
mesei

Darunavir Prezista Tablete de 600mg* și 
800mg 

800mg cu 100mg ritonavir odată pe 
zi sau 600mg cu 100mg ritonavir de 
două ori pe zi 

2 la 4 § Comune: Diaree, greață, erupții cutanate, dureri stomacale, vărsături, dureri de 
cap, lipodistrofie, toxicitate hepatică, diabet, febră 
Rare: Funcționare anormală a ficatului, schimbări ale ritmului inimii

Se ia în timpul 
mesei 

Fosamprenavir Telzir Tabletă de 700mg 700mg cu 100mg ritonavir de două 
ori pe zi

4 § Comune: Creșterea lipidelor, greață, vărsături, diaree, erupții cutanate, dureri 
abdominale, dureri de cap, amețeli, oboseală, furnicături în jurul gurii, schimbări 
în funcționarea ficatului și a pancreasului, lipodistrofie, toxicitate hepatică, diabet
Rare: Erupții cutanate severe, schimbări ale ritmului inimii

Se ia în timpul 
mesei sau pe 
stomacul gol

Lopinavir / 
ritonavir

Kaletra Tableta conține 
200mg lopinavir și 
50mg ritonavir

Două tablete de două ori pe zi sau 
patru tablete odată pe zi

4 Comune: Lipodistrofie, creșterea enzimelor ficatului, greață, vărsături, diaree, 
dureri abdominale, slăbiciune, arsuri la stomac, dureri de cap, lipide crescute, 
toxicitate hepatică, diabet
Rare: Schimbări ale ritmului inimii

Se înghite tot. Se 
ia în timpul mesei 
sau pe stomacul 
gol 

Ritonavir Norvir Tabletă de 100mg Doză întreagă: 600mg de două ori 
pe zi
Pentru stimularea altor IP: 100-200mg 
odată sau de două ori pe zi

12
1 la 4

Comune: (la doză întreagă): Creșterea enzimelor și lipidelor ficatului, greață, 
vărsături, diaree, dureri abdominale, dureri de cap, slăbiciune, amorțeală în jurul 
gurii, gust rău, lipodistrofie, toxicitate hepatică, diabet
Comune: (la doză redusă): Nivelurile de lipide ridicate
Rare: Schimbări ale ritmului inimii 

Se înghite tot. Se 
ia în timpul mesei, 
pentru a evita 
greața

Tipranavir Aptivus Capsulă de 250mg 500mg cu 200mg ritonavir de două 
ori pe zi

8 § Comune: Greață, diaree, vărsături, dureri abdominale, oboseală, dureri de cap, 
febră, anomalii hepatice și toxicitate hepatică, erupții cutanate, lipodistrofie, 
diabet, creșterea lipidelor, flatuență 
Rare: Sângerări la creier, schimbări ale ritmului inimii

Se ia în timpul 
mesei 

Inhibitor de CCR5 
Maraviroc Celsentri Capsule de 150* și 

300mg 
300mg de două ori pe zi sau 150mg 
de două ori pe zi cu _ritonavir stimulat 
cu un inhibitor de protează, exceptând 
tipranavir și fosamprenavir sau
600mg de două ori pe zi cu efavirenz 
sau etravirine fără ritonavir stimulat 
cu un inhibitor de protează

2 la 4 Comune:  Greață, diaree, oboseală, dureri de cap
Rare: Reacție alergică, probleme ale ficatului

Se ia în timpul 
mesei sau pe 
stomacul gol 

Inhibitori de integrază 
Dolutegravir Tivicay Tabletă de 50mg 50mg odată pe zi sau 50mg de două 

ori pe zi dacă este luat cu _efavirenz, 
nevirapine sau tipranavir, sau pentru 
pacienții cunoscuți ca fiind rezistenți la 
inhibitorii de protează

1 sau 2 Comune: greață, diaree, dureri de cap, erupții cutanate,  mâncărimi, vărsături, 
dureri de stomac sau disconfort, insomnie (tulburări de somn), amețeli, vise 
anormale, oboseală, flatulență, creșterea enzimelor hepatice și musculare 
Rare: Reacție alergică, probleme ale ficatului

Se ia în timpul 
mesei sau pe 
stomacul gol

Elvitegravir Vitekta Tabletă de 85, 150mg* 85mg odată pe zi cu atazanavir/
ritonavir sau lopinavir/ritonavir sau 
150mg odată pe zi cu darunavir/
ritonavir sau fosamprenavir/ritonavir

1 Comune: Dureri stomacale, vărsături, erupții cutanate, dureri de cap, diaree, 
greață, oboseală
Rare: Depresie, gănduri suicidale, insomnie, probleme de digestive (dispesie), 
senzație de balonare, flatulență, amețeală, furnicături, somnolență, gust anormal 

Se ia în timpul 
mesei

Raltegravir Isentress Tabletă de 400mg 400mg de două ori pe zi 2 Comune: Dureri de cap, insomnie, (somn cu dificultăți) 
Rare: Erupții cutanate severe, hipertensiune, sete foarte accentuată 

Se ia în timpul 
mesei sau pe 
stomacul gol
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*Formularea / formulările arătate.   § Include tabletă / tablete de ritonavir.
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