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Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt 
som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for 
informasjon om bivirkningsrapportering. 
 
1. LEGEMIDLETS NAVN 
 
Vitekta 85 mg filmdrasjerte tabletter 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 
 
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 85 mg elvitegravir. 
 
Hjelpestoff med kjent effekt: Hver tablett inneholder 6,2 mg laktose (som monohydrat). 
 
For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 
 
 
3. LEGEMIDDELFORM 
 
Tablett, filmdrasjert (tablett). 
 
Grønn, femkantet, filmdrasjert tablett, med målene 8,9 mm x 8,7 mm, som er stemplet med “GSI” på 
den ene siden og “85” på den andre siden av tabletten. 
 
 
4. KLINISKE OPPLYSNINGER 
 
4.1 Indikasjoner 
 
Vitekta administrert samtidig med en ritonavirforsterket proteasehemmer og med andre antiretrovirale 
midler, er indisert for behandling av infeksjon med humant immunsviktvirus-1 (HIV-1) hos voksne 
som er smittet med HIV-1 uten kjente mutasjoner forbundet med resistens mot elvitegravir (se 
pkt. 4.2 og 5.1). 
 
4.2 Dosering og administrasjonsmåte 
 
Behandlingen bør iverksettes av lege med erfaring fra behandling av HIV-infeksjon. 
 
Dosering 
Vitekta må administreres i kombinasjon med en ritonavirforsterket proteasehemmer. 
 
Preparatomtalen til den ritonavirforsterket proteasehemmeren som administreres samtidig, bør 
konsulteres. 
 
Den anbefalte dosen av Vitekta er én 85 mg tablett eller én 150 mg tablett, peroralt, én gang daglig 
med mat. Dosevalget av Vitekta avhenger av den samtidig administrerte proteasehemmeren (se 
tabell 1 og pkt. 4.4 og 4.5). For bruk av tabletten på 150 mg, se preparatomtalen for Vitekta 150 mg 
tabletter. 
 
Vitekta bør administreres én gang daglig som følger: 
- enten én gang daglig på samme tidspunkt som en daglig dose med ritonavirforsterket 

proteasehemmer 
- eller sammen med den første dosen av to daglige doser med ritonavirforsterket proteasehemmer. 
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Tabell 1: Anbefalte doseringsregimer 
 
Dose med Vitekta Dose med samtidig administrert ritonavirforsterket proteasehemmer 

85 mg én gang daglig 
atazanavir 300 mg og ritonavir 100 mg én gang daglig 

lopinavir 400 mg og ritonavir 100 mg to ganger daglig 

150 mg én gang daglig 
darunavir 600 mg og ritonavir 100 mg to ganger daglig 

fosamprenavir 700 mg og ritonavir 100 mg to ganger daglig 

 
Det foreligger ikke data for anbefalt bruk av Vitekta med andre doseringsfrekvenser eller 
HIV-1-proteasehemmere enn de som er presentert i tabell 1. 
 
Glemt dose 
Dersom pasienten glemmer en dose med Vitekta og det er mindre enn 18 timer etter tidspunktet den 
normalt tas, skal pasienten ta Vitekta med mat så snart som mulig og fortsette med den normale 
doseringsplanen. Dersom en pasient glemmer en dose med Vitekta, det har gått mer enn 18 timer og 
det snart er tid for neste dose, skal pasienten ikke ta den glemte dosen og bare fortsette med den 
vanlige doseringsplanen. 
 
Dersom pasienten kaster opp innen 1 time etter at Vitekta er tatt, skal en ny tablett tas. 
 
Spesielle populasjoner 
 
Eldre 
Ingen data er tilgjengelig for å kunne gi en doseanbefaling for pasienter eldre enn 65 år (se pkt. 5.2). 
 
Nedsatt nyrefunksjon 
Det er ikke nødvendig å justere dosen av Vitekta hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon (se pkt. 5.2).  
 
Nedsatt leverfunksjon 
Det er ikke nødvendig med en dosejustering av Vitekta hos pasienter med lett (Child-Pugh Class A) 
eller moderat (Child-Pugh Class B) nedsatt leverfunksjon. Elvitegravir har ikke vært studert hos 
pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh Class C) (se pkt. 4.4 og 5.2). 
 
Pediatrisk populasjon  
Sikkerhet og effekt av elvitegravir hos barn i alderen 0 til under 18 år har ennå ikke blitt fastslått (se 
pkt. 5.1). Det finnes ingen tilgjengelige data. 
 
Administrasjonsmåte 
Vitekta skal tas oralt én gang daglig, samtidig med mat (se pkt. 5.2). Den filmdrasjerte tabletten skal 
ikke tygges eller knuses. 
 
4.3 Kontraindikasjoner 
 
Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. 
 
Samtidig administrering av følgende legemidler på grunn av risikoen for virologisk svikt og mulig 
resistensutvikling (se pkt. 4.5): 
• antikonvulsiva: karbamazepin, fenobarbital, fenytoin 
• antimykobakterielle midler: rifampicin 
• naturlegemidler: johannesurt (Hypericum perforatum) 
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4.4 Advarsler og forsiktighetsregler 
 
Generelt 
Selv om effektiv viral suppresjon med antiretroviral behandling har vist å redusere risikoen for 
seksuell overføring av HIV-infeksjon betraktelig, kan en gjenværende risiko ikke utelukkes. 
Forholdsregler for å forhindre overføring bør tas i henhold til nasjonale retningslinjer. 
 
Bruk av Vitekta sammen med andre HIV-1-proteasehemmere eller doseringsfrekvenser enn de som er 
presentert i tabell 1, kan føre til utilstrekkelig eller forhøyet plasmanivå av elvitegravir og/eller de 
samtidig administrerte legemidlene. 
 
Resistens 
Virus som er resistente mot elvitegravir viser i de fleste tilfeller en kryssresistens mot 
integrasetrådoverføringshemmeren (integrase strand transfer inhibitor, INSTI) raltegravir (se 
pkt. 5.1). 
 
Elvitegravir har en relativt lav genetisk barriere mot resistens. Når det er mulig, bør derfor Vitekta 
administreres med en fullstendig aktiv ritonavirforsterket proteasehemmer og et annet fullstendig 
aktivt antiretroviralt middel for å minimere potensialet for virologisk svikt og resistensutvikling (se 
pkt. 5.1). 
 
Samtidig administrering av andre legemidler 
Elvitegravir metaboliseres hovedsakelig av CYP3A. Samtidig administrering av Vitekta med kraftige 
induktorer av CYP3A (inkludert johannesurt [Hypericum perforatum], rifampicin, karbamazepin, 
fenobarbital og fenytoin) er kontraindisert (se pkt. 4.3 og 4.5). Samtidig administrering av Vitekta med 
moderate induktorer av CYP3A (inkludert, men ikke begrenset til, efavirenz og bosentan) anbefales 
ikke (se pkt. 4.5). 
 
På grunn av behovet for samtidig administrering av Vitekta med en ritonavirforsterket 
proteasehemmer, bør foreskrivere konsultere preparatomtalene til den samtidig administrerte 
proteasehemmeren og ritonavir for en beskrivelse av kontraindiserte legemidler og andre signifikante 
legemiddelinteraksjoner som kan forårsake mulige livstruende bivirkninger eller tap av terapeutisk 
effekt og mulig resistensutvikling. 
 
Det er påvist at atazanavir/ritonavir og lopinavir/ritonavir signifikant øker plasmakonsentrasjonen av 
elvitegravir (se pkt. 4.5). Ved bruk i kombinasjon med atazanavir/ritonavir og lopinavir/ritonavir, bør 
dosen av Vitekta reduseres fra 150 mg én gang daglig til 85 mg én gang daglig (se pkt. 4.2). 
 
Samtidig administrering av Vitekta og relaterte virkestoffer: Vitekta må kun brukes i kombinasjon 
med en ritonavirforsterket proteasehemmer. Vitekta bør ikke brukes med en proteasehemmer 
forsterket av et annet virkestoff da doseringsanbefalinger for slike kombinasjoner ikke er etablert. 
Forsterking av elvitegravir med et annet virkestoff enn ritonavir kan føre til ikke-optimal 
plasmakonsentrasjon av elvitegravir og/eller at proteasehemmeren fører til tap av terapeutisk effekt og 
mulig resistensutvikling. 
 
Vitekta bør ikke brukes i kombinasjon med produkter som inneholder elvitegravir eller andre 
farmakokinetisk forsterkende midler enn ritonavir. 
 
Krav til bruk av prevensjon 
Kvinnelige pasienter som kan bli gravide bør bruke enten et hormonelt prevensjonsmiddel som 
inneholder minst 30 µg etinyløstradiol og som inneholder norgestimat som progestagen eller de bør 
bruke en alternativ pålitelig prevensjonsmåte (se pkt. 4.5 og 4.6). Samtidig administrering av 
elvitegravir og oralt prevensjonsmiddel som inneholder andre progestagener enn norgestimat er ikke 
studert og bør derfor unngås. 
 
Pasienter som bruker østrogener som hormonerstatningsbehandling, bør overvåkes klinisk for tegn på 
østrogenmangel (se pkt. 4.5). 
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Opportunistiske infeksjoner 
Pasienter som får Vitekta eller annen antiretroviral terapi, kan fortsette å utvikle opportunistiske 
infeksjoner og andre komplikasjoner forbundet med HIV-infeksjon, og bør derfor holdes under nøye 
klinisk observasjon av lege som har erfaring fra behandling av pasienter med HIV-relaterte lidelser. 
 
Pasienter som samtidig er infisert med HIV og hepatitt B- eller C-virus 
Pasienter med kronisk hepatitt B- eller hepatitt C-infeksjon som samtidig behandles med 
antiretrovirale legemidler, har økt risiko for å oppleve alvorlige og potensielt dødelige, hepatiske 
bivirkninger. 
 
Legene må følge gjeldende retningslinjer for behandling av HIV for optimal håndtering av 
HIV-infeksjon hos pasienter som samtidig er infisert med hepatitt B-virus (HBV). 
 
Leversykdommer  
Elvitegravir er ikke studert hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh Class C). Det 
er ikke nødvendig med dosejustering av Vitekta hos pasienter med lett (Child-Pugh Class A) eller 
moderat (Child-Pugh Class B) nedsatt leverfunksjon (se pkt. 4.2 og 5.2). 
 
Pasienter som tidligere har hatt leverdysfunksjon, inkl. kronisk aktiv hepatitt, har økt frekvens av 
leverfunksjonsforstyrrelser under antiretroviral kombinasjonsterapi (CART) og bør overvåkes i 
samsvar med vanlig praksis. Hvis det viser seg at leversykdommen forverres hos slike pasienter, må 
man vurdere å avbryte eller avslutte behandlingen. 
 
Vekt og metabolske parametre 
Vektøkning og en økning i lipid- og glukosenivåene i blodet kan forekomme under antiretroviral 
behandling. Slike endringer kan være forbundet med både kontroll av sykdommen og livsstil. For 
lipider er det i noen tilfeller bevis for at det er en effekt av behandlingen, mens for vektøkning er det 
ingen sterke bevis som relaterer dette til noen spesiell behandling. For monitorering av lipidnivåer og 
glukose i blodet, vises det til etablerte retningslinjer for HIV behandling. Lipidforstyrrelser skal 
behandles slik det anses klinisk hensiktsmessig. 
 
Immunreaktiveringssyndrom  
Hos HIV-infiserte pasienter med alvorlig immunsvikt ved oppstart av CART, kan en inflammatorisk 
reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener oppstå og medføre alvorlige 
kliniske tilstander, eller forverrelse av symptomer. Slike reaksjoner har særlig vært sett i løpet av de 
første ukene eller månedene etter oppstart av CART. Relevante eksempler er cytomegalovirus-retinitt, 
generaliserte og/eller fokale mykobakterieinfeksjoner og Pneumocystis jirovecii-pneumonier. Ethvert 
symptom på inflammasjon bør utredes og om nødvendig bør behandling startes. 
 
Autoimmune sykdommer (som Graves sykdom) har også vært rapportert i forbindelse med immun 
reaktivering. Tidspunktet for når disse hendelsene inntreffer er imidlertid mer variabelt, og slike 
reaksjoner kan oppstå flere måneder etter behandlingsstart. 
 
Osteonekrose  
Selv om det anses å være flere etiologiske faktorer (inkludert kortikosteroidbruk, alkoholbruk, alvorlig 
immunsuppresjon, høyere kroppsmasseindeks (BMI)), er osteonekrose rapportert i særlig grad hos 
pasienter med fremskreden HIV-sykdom og/eller langtidseksponering overfor antiretroviral 
kombinasjonsterapi (CART). Pasienter bør rådes til å kontakte lege hvis de opplever leddverk og 
smerte, leddstivhet eller bevegelsesproblemer. 
 
Hjelpestoffer 
Vitekta inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en 
spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glukose-galaktose 
malabsorpsjon, bør derfor ikke ta dette legemidlet. 
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4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon 
 
Interaksjonsstudier har kun blitt utført hos voksne. 
 
Interaksjon med induktorer av CYP3A 
Elvitegravir metaboliseres hovedsakelig av CYP3A (se pkt. 5.2). Legemidler som er kraftige (gir 
> 5 gangers økning i substratclearance) eller moderate (gir 2-5 gangers økning i substratclearance) 
induktorer av CYP3A, forventes å redusere plasmakonsentrasjonen av elvitegravir. 
 
Samtidig bruk er kontraindisert 
Samtidig administrering av Vitekta med legemidler som er kraftige induktorer av CYP3A, er 
kontraindisert, da den forventede reduksjonen av plasmakonsentrasjonen av elvitegravir kan føre til 
tap av terapeutisk effekt og mulig resistensutvikling mot elvitegravir (se pkt. 4.3). 
 
Samtidig bruk er ikke anbefalt 
Samtidig administrering av Vitekta med legemidler som er moderate induktorer av CYP3A (inkludert, 
men ikke begrenset til, efavirenz og bosentan), anbefales ikke, da den forventede reduksjonen av 
plasmakonsentrasjonen av elvitegravir kan føre til tap av terapeutisk effekt og mulig resistensutvikling 
mot elvitegravir (se pkt. 4.4). 
 
Interaksjoner som krever dosejustering av Vitekta 
Elvitegravir gjennomgår oksidativ metabolisme forårsaket av CYP3A (hovedsakelig), og 
glukuronidering forårsaket av UGT1A1/3-enzymer (i mindre grad). Samtidig administrering av 
Vitekta med legemidler som er kraftige hemmere av UGT1A1/3 kan føre til økt plasmakonsentrasjon 
av elvitegravir og det kan være nødvendig å modifisere dosen. For eksempel er det påvist at 
atazanavir/ritonavir og lopinavir/ritonavir (kraftige UGT1A1/3-hemmere) signifikant øker 
plasmakonsentrasjonen av elvitegravir (se tabell 2). I henhold til dette bør dosen av Vitekta, ved bruk i 
kombinasjon med atazanavir/ritonavir og lopinavir/ritonavir, reduseres fra 150 mg én gang daglig til 
85 mg én gang daglig (se pkt. 4.2 og 4.4). 
 
Andre interaksjoner 
Elvitegravir er en beskjeden induktor og kan ha potensiale for å indusere CYP2C9 og/eller induserbare 
UGT-enzymer. Som sådan kan elvitegravir redusere plasmakonsentrasjonen av CYP2C9-substrater 
(som warfarin) eller UGT (som etinyløstradiol). I tillegg har in vitro-studier vist at elvitegravir er en 
svak til beskjeden induktor av CYP1A2-, CYP2C19- og CYP3A-enzymer. Elvitegravir ville også ha 
potensiale for å være en svak til beskjeden induktor av CYP2B6- og CYP2C8-enzymer ettersom disse 
enzymene reguleres på en lignende måte som CYP2C0 og CYP3A. Kliniske data har imidlertid vist at 
det ikke er noen klinisk relevante endringer i eksponeringen for metadon (som hovedsakelig 
metaboliseres av CYP2B6 og CYP2C19) etter samtidig administrering med forsterket elvitegravir 
kontra administrering av kun metadon (se tabell 2). 
 
Elvitegravir er et substrat for OATP1B1 og OATP1B3, og en hemmer av OATP1B3 in vitro. In vivo-
relevansen av disse interaksjonene er ikke klar. 
 
Interaksjoner mellom elvitegravir og legemidler som potensielt administreres samtidig er inkludert i 
tabell 2 nedenfor (økning er vist ved ”↑”, reduksjon ved ”↓”, ingen endring ved ”↔”). Disse 
interaksjonene er basert enten på legemiddelinteraksjonsstudier eller forutsette interaksjoner på grunn 
av det forventede omfanget av interaksjonen og potensialet for alvorlige bivirkninger eller tap av 
terapeutisk effekt. 
 
Der interaksjoner ble studert, ble virkningen på Vitekta fastslått ved å sammenligne 
farmakokinetikken til forsterket elvitegravir (ved bruk av enten ritonavir eller kobicistat som 
farmakokinetisk forsterker) i fravær av og ved tilstedeværelse av det samtidig administrerte 
legemidlet. Det ble ikke studert noen interaksjoner ved bruk av ikke-forsterket elvitegravir. Bortsett 
fra når annet er angitt i tabell 2, var dosen av forsterket elvitegravir eller samtidig administrerte 
legemidler de samme ved administrering alene eller i kombinasjon. De farmakokinetiske parametrene 
til proteasehemmeren angitt i tabell 2 ble vurdert ved tilstedeværelse av ritonavir. 
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Selv om det muligens ikke finnes noen faktiske eller forutsette interaksjoner mellom et legemiddel og 
elvitegravir, kan det finnes interaksjoner mellom et legemiddel og ritonavir og/eller proteasehemmeren 
som administreres samtidig med elvitegravir. Foreskrivende lege skal alltid konsultere 
preparatomtalen for ritonavir eller proteasehemmeren. 
 
Tabell 2: Interaksjoner mellom elvitegravir og andre legemidler 
 

Legemidler inndelt etter 
terapeutisk område 

Effekter på nivået av 
legemidler 

Gjennomsnittlig prosentvis 
endring i AUC, Cmax, Cmin

 

Anbefaling ved samtidig 
administrering med 

ritonavirforsterket elvitegravir 

ANTIRETROVIRALE MIDLER 
HIV-proteasehemmere 
Atazanavir (300 mg én gang 
daglig) 
Elvitegravir (200 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Atazanavir/ritonavir er påvist å 
signifikant øke 
plasmakonsentrasjonen av 
elvitegravir 
 
Elvitegravir: 
AUC: ↑ 100 % 
Cmax: ↑ 85 % 
Cmin: ↑ 188 % 
 
Atazanavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 35 % 

Ved bruk i kombinasjon med 
atazanavir, bør dosen med Vitekta 
være 85 mg én gang daglig. Ved bruk 
i kombinasjon med Vitekta, er den 
anbefalte dosen atazanavir 300 mg 
med ritonavir 100 mg én gang daglig. 
 
Det finnes ikke tilgjengelige data for å 
gi doseringsanbefalinger for samtidig 
administrering med andre doser med 
atazanavir (se pkt. 4.2). 

Atazanavir (300 mg én gang 
daglig) 
Elvitegravir (85 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔* 
Cmax: ↔* 
Cmin: ↑ 38 %* 
 
Atazanavir: 
AUC: ↔** 
Cmax: ↔** 
Cmin: ↔** 
 
*sammenlignet med 
elvitegravir/ritonavir 
150/100 mg én gang daglig. 
 
**sammenlignet med 
atazanavir/ritonavir 300/100 mg 
én gang daglig. 

Darunavir (600 mg to ganger 
daglig) 
Elvitegravir (125 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg to ganger 
daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Darunavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 17 % 

Ved bruk i kombinasjon med 
darunavir, bør dosen med Vitekta 
være 150 mg én gang daglig. 
 
Det finnes ikke tilgjengelige data for å 
gi doseringsanbefalinger for samtidig 
administrering med andre doser med 
darunavir (se pkt. 4.2). Utgå
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Legemidler inndelt etter 
terapeutisk område 

Effekter på nivået av 
legemidler 

Gjennomsnittlig prosentvis 
endring i AUC, Cmax, Cmin

 

Anbefaling ved samtidig 
administrering med 

ritonavirforsterket elvitegravir 

Fosamprenavir (700 mg to ganger 
daglig) 
Elvitegravir (125 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg to ganger 
daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Fosamprenavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Ved bruk i kombinasjon med 
fosamprenavir, bør dosen med Vitekta 
være 150 mg én gang daglig. 
 
Det finnes ikke tilgjengelige data for å 
gi doseringsanbefalinger for samtidig 
administrering med andre doser med 
fosamprenavir (se pkt. 4.2). 

Lopinavir/Ritonavir (400/100 mg 
to ganger daglig) 
Elvitegravir (125 mg én gang 
daglig) 

Lopinavir/Ritonavir er påvist å 
signifikant øke 
plasmakonsentrasjonen av 
elvitegravir. 
 
Elvitegravir: 
AUC: ↑ 75 % 
Cmax: ↑ 52 % 
Cmin: ↑ 138 % 
 
Lopinavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 8 % 

Ved bruk i kombinasjon med 
lopinavir/ritonavir, bør dosen med 
Vitekta være 85 mg én gang daglig. 
 
Det finnes ikke tilgjengelige data for å 
gi doseringsanbefalinger for samtidig 
administrering med andre doser med 
lopinavir/ritonavir (se pkt. 4.2). 

Tipranavir (500 mg to ganger 
daglig) 
Elvitegravir (200 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (200 mg to ganger 
daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Tipranavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 11 % 

På grunn av utilstrekkelige kliniske 
data anbefales ikke kombinasjonen av 
elvitegravir med tipranavir (se 
pkt. 4.2). 

NRTIer 
Didanosin (400 mg én gang 
daglig) 
Elvitegravir (200 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Didanosin: 
AUC: ↓ 14 % 
Cmax: ↓ 16 % 

Ettersom didanosin administreres på 
tom mage bør didanosin administreres 
minst én time før eller to timer etter 
Vitekta (som administreres sammen 
med mat). Klinisk overvåking 
anbefales. 

Zidovudin (300 mg to ganger 
daglig) 
Elvitegravir (200 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Zidovudin: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med 
zidovudin. 

Stavudin (40 mg én gang daglig) 
Elvitegravir (200 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Stavudin: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med stavudin. 
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Legemidler inndelt etter 
terapeutisk område 

Effekter på nivået av 
legemidler 

Gjennomsnittlig prosentvis 
endring i AUC, Cmax, Cmin

 

Anbefaling ved samtidig 
administrering med 

ritonavirforsterket elvitegravir 

Abakavir (600 mg én gang daglig) 
Elvitegravir (200 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Abakavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med abakavir. 

Tenofovirdisoproksilfumarat 
(300 mg én gang daglig) 
Emtricitabin (200 mg én gang 
daglig) 
Elvitegravir (50 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med 
tenofovirdisoproksilfumarat eller med 
emtricitabin. 

NNRTIer 
Efavirenz Interaksjonen er ikke undersøkt 

med elvitegravir. 
 
Samtidig administrering av 
efavirenz og elvitegravir er 
forventet å redusere 
plasmakonsentrasjonen av 
elvitegravir, noe som kan føre til 
tap av terapeutisk effekt og 
mulig resistensutvikling. 

Samtidig administrering anbefales 
ikke (se pkt. 4.4). 

Etravirin (200 mg to ganger 
daglig) 
Elvitegravir (150 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Etravirin: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med etravirin. 

Nevirapin Interaksjonen er ikke undersøkt 
med elvitegravir. 
 
Samtidig administrering av 
nevirapin og elvitegravir er 
forventet å redusere 
plasmakonsentrasjonen av 
elvitegravir, noe som kan føre til 
tap av terapeutisk effekt og 
mulig resistensutvikling. 

Samtidig administrering anbefales 
ikke (se pkt. 4.4). 
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Legemidler inndelt etter 
terapeutisk område 

Effekter på nivået av 
legemidler 

Gjennomsnittlig prosentvis 
endring i AUC, Cmax, Cmin

 

Anbefaling ved samtidig 
administrering med 

ritonavirforsterket elvitegravir 

Rilpivirin Interaksjonen er ikke undersøkt 
med elvitegravir. 

Samtidig administrering av 
elvitegravir og rilpivirin er ikke 
forventet å endre 
plasmakonsentrasjonen av 
elvitegravir, det er derfor ikke 
nødvendig med dosejustering av 
Vitekta. 

CCR5-antagonister 
Maraviroc (150 mg to ganger 
daglig) 
Elvitegravir (150 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Maraviroc:§ 
AUC: ↑ 186 % 
Cmax: ↑ 115 % 
Cmin: ↑ 323 % 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med 
maraviroc. 
 
§På grunn av at ritonavir hemmer 
CYP3A, økes eksponeringen for 
maraviroc signifikant. 

ANTACIDA 
Antacidasuspensjon med 
magnesium/aluminium (20 ml 
enkeltdose) 
Elvitegravir (50 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir (antacidasuspensjon 
gitt ± 4 timer etter 
administrering av elvitegravir): 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Elvitegravir (samtidig 
administrering av antacida): 
AUC: ↓ 45 % 
Cmax: ↓ 47 % 
Cmin: ↓ 41 % 

Plasmakonsentrasjonen av elvitegravir 
er lavere med antacida på grunn av 
lokal kompleksering i 
gastrointestinaltraktus, og ikke på 
grunn av endring i gastrisk pH. Det 
anbefales et opphold på minst 4 timer 
mellom administrering av Vitekta og 
antacida. 

NÆRINGSTILSKUDD 
Multivitamintilskudd Interaksjonen er ikke undersøkt 

med elvitegravir. 
Da effekten av kationisk 
kompleksering av elvitegravir ikke 
kan utelukkes når elvitegravir 
administreres samtidig med 
multivitamintilskudd, anbefales et 
opphold på minst 4 timer mellom 
dosering av Vitekta og 
multivitamintilskudd. 

NARKOTISKE ANALGETIKA 
Metadon (80-120 mg én gang 
daglig) 
Elvitegravir (150 mg én gang 
daglig) 
Kobicistat (150 mg én gang 
daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Metadon: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med metadon. 
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Legemidler inndelt etter 
terapeutisk område 

Effekter på nivået av 
legemidler 

Gjennomsnittlig prosentvis 
endring i AUC, Cmax, Cmin

 

Anbefaling ved samtidig 
administrering med 

ritonavirforsterket elvitegravir 

Buprenorfin/Nalokson (16/4 mg til 
24/6 mg daglig) 
Elvitegravir (150 mg én gang 
daglig) 
Kobicistat (150 mg én gang 
daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Buprenorfin: 
AUC: ↑ 35 % 
Cmax: ↑ 12 % 
Cmin: ↑ 66 % 
 
Nalokson: 
AUC: ↓ 28 % 
Cmax: ↓ 28 % 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med 
buprenorfin/nalokson. 

ANTI-INFEKTIVA 
Antifungale midler 
Ketokonazol (200 mg to ganger 
daglig) 
Elvitegravir (150 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↑ 48 % 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↑ 67 % 
 
↑ Ketokonazol§ 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med 
ketokonazol. 
 
§På grunn av at ritonavir hemmer 
CYP3A, økes eksponeringen for 
ketokonazol signifikant. 

HCV-proteasehemmere 
Telaprevir (750 mg tre ganger 
daglig)/ 
Elvitegravir (85 mg én gang 
daglig) 
Atazanavir (300 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Telaprevir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↑ 40 %* 
 
*sammenlignet med 
atazanavir/ritonavir 300/100 mg 
pluss elvitegravir 85 mg én gang 
daglig. 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med 
ritonavirforsterket atazanavir pluss 
telaprevir. 

Antimykobakterielle midler 
Rifabutin (150 mg én gang 
annenhver dag) 
Elvitegravir (300 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔* 
Cmax: ↔* 
Cmin: ↔* 
 
Rifabutin: 
AUC: ↔** 

Cmax: ↔** 

Cmin: ↔** 

Samtidig administrering av Vitekta og 
rifabutin anbefales ikke. Hvis 
kombinasjonen er nødvendig, er den 
anbefalte dosen av rifabutin 150 mg 
3 ganger per uke på faste dager (for 
eksempel mandag-onsdag-fredag). 
 
Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta Utgå
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Legemidler inndelt etter 
terapeutisk område 

Effekter på nivået av 
legemidler 

Gjennomsnittlig prosentvis 
endring i AUC, Cmax, Cmin

 

Anbefaling ved samtidig 
administrering med 

ritonavirforsterket elvitegravir 

 25-O-desacetyl-rifabutin:§ 
AUC: ↑ 851 %** 
Cmax: ↑ 440 %** 
Cmin: ↑ 1836 %** 
 
*sammenlignet med 
elvitegravir/ritonavir 
300/100 mg én gang daglig. 
 
**sammenlignet med rifabutin 
300 mg én gang daglig. 
 
Total antimykobakteriell 
aktivitet var økt med 50 %. 

administreres samtidig med en 
redusert dose med rifabutin. 
 
Ytterligere reduksjon av 
rifabutindosen er ikke undersøkt. Man 
skal huske på at en dose på 150 mg to 
ganger per uke ikke nødvendigvis gir 
optimal eksponering for rifabutin, noe 
som fører til en risiko for 
rifamycinresistens og mislykket 
behandling. 
 
§På grunn av at ritonavir hemmer 
CYP3A, økes eksponeringen for 
25-O-desacetyl-rifabutin signifikant 

ANTIKOAGULANTER 
Warfarin Interaksjonen er ikke undersøkt 

med elvitegravir. 
 
Konsentrasjonen av warfarin 
kan bli påvirket ved samtidig 
administrering med elvitegravir. 

Det anbefales at internasjonal 
normalisert ratio (INR) overvåkes ved 
samtidig administrering av Vitekta. 
INR skal fortsatt overvåkes de første 
ukene etter seponering av Vitekta. 

H2-RESEPTOR-ANTAGONISTER 
Famotidin (40 mg én gang daglig) 
Elvitegravir (150 mg én gang 
daglig) 
Kobicistat (150 mg én gang 
daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med famotidin. 

HMG-COA-REDUKTASEHEMMERE 
Rosuvastatin (10 mg enkeltdose) 
Elvitegravir (150 mg én gang 
daglig) 
Kobicistat (150 mg én gang 
daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Rosuvastatin: 
AUC: ↑ 38 % 
Cmax: ↑ 89 % 
Cmin: ↑ 43 % 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med 
rosuvastatin. 

Atorvastatin 
Fluvastatin 
Pitavastatin 
Pravastatin 

Interaksjonen er ikke undersøkt 
med elvitegravir. 
 
Plasmakonsentrasjoner av 
OATP-substrater forventes ikke 
å endres ved samtidig 
administrering av elvitegravir. 
 
Plasmakonsentrasjoner av 
elvitegravir forventes ikke å 
endres ved samtidig 
administrering av 
OATP-substrater/-hemmere. 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med 
atorvastatin, fluvastatin, pitavastatin 
eller pravastatin. 
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Legemidler inndelt etter 
terapeutisk område 

Effekter på nivået av 
legemidler 

Gjennomsnittlig prosentvis 
endring i AUC, Cmax, Cmin

 

Anbefaling ved samtidig 
administrering med 

ritonavirforsterket elvitegravir 

ORALE PREVENSJONSMIDLER 
Norgestimat (0,180/0,215 mg én 
gang daglig) 
Etinyløstradiol (0,025 mg én gang 
daglig) 
Elvitegravir (150 mg én gang 
daglig) 
Kobicistat (150 mg én gang 
daglig)1 

Norgestimat: 
AUC: ↑ 126 % 
Cmax: ↑ 108 % 
Cmin: ↑ 167 % 
 
Etinyløstradiol: 
AUC: ↓ 25 % 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 44 % 
 
Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Det skal utvises forsiktighet ved 
samtidig administrering av Vitekta og 
et hormonelt prevensjonsmiddel. Det 
hormonelle prevensjonsmidlet skal 
inneholde minst 30 µg etinyløstradiol 
og inneholde norgestimat som 
progestagen eller så bør pasientene 
bruke en alternativ pålitelig 
prevensjonsmåte (se pkt. 4.4 og 4.6). 
 
De langvarige virkningene av markant 
økning i eksponeringen for 
progesteron er ukjent. Samtidig 
administrering av elvitegravir og oralt 
prevensjonsmiddel som inneholder 
andre progestagener enn norgestimat 
er ikke studert og bør derfor unngås. 

PROTONPUMPEHEMMERE 
Omeprazol (40 mg én gang daglig) 
Elvitegravir (50 mg én gang daglig 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med 
omeprazol. 

1 Denne studien ble utført ved bruk av kombinasjonstabletten med fast dose av 
elvitegravir/kobicistat/emtricitabin/tenofovirdisoproksil. 

 
4.6 Fertilitet, graviditet og amming 
 
Kvinnelige pasienter som kan bli gravide / prevensjon hos menn og kvinner 
Bruk av Vitekta må ledsages av bruk av effektive prevensjonsmidler (se pkt. 4.4 og 4.5). 
 
Graviditet 
Det er ingen eller begrenset mengde kliniske data med elvitegravir hos gravide kvinner.  
 
Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter av elvitegravir med hensyn på 
reproduksjonstoksisitet. De maksimale eksponeringene evaluert hos kanin var imidlertid ikke høyere 
enn de som ble oppnådd terapeutisk (se punkt 5.3). 
 
Vitekta skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke den kliniske tilstanden til kvinnen gjør behandling 
med elvitegravir nødvendig. 
 
Amming 
Det er ukjent om elvitegravir/metabolitter blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. Tilgjengelige 
farmakodynamiske/toksikologiske data fra rotter har vist utskillelse av elvitegravir i melk. En risiko 
for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Vitekta skal derfor ikke brukes ved amming. 
 
For å unngå å overføre HIV-smitten til spedbarnet anbefales det at HIV-infiserte kvinner ikke ammer 
spedbarna sine under noen omstendigheter. 
 
Fertilitet 
Ingen data vedrørende effekten av elvitegravir på fertilitet hos mennesker er tilgjengelig. Dyrestudier 
indikerer ingen skadelige effekter av elvitegravir med hensyn på fertilitet. 
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4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner 
 
Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen av elvitegravir på evnen til å kjøre bil og 
bruke maskiner. 
 
4.8 Bivirkninger 
 
Oppsummering av sikkerhetsprofilen 
Vurderingen av bivirkninger er basert på data fra en kontrollert klinisk studie (GS-US-183-0145) hvor 
712 HIV-1-infiserte antiretroviralt behandlede voksne mottok elvitegravir (n = 354) eller raltegravir 
(n = 358), begge administrert med et bakgrunnsregime som bestod av en fullstendig aktiv 
ritonavirforsterket proteasehemmer og andre antiretrovirale midler. Av disse 712 pasientene fikk 543 
(269 elvitegravir og 274 raltegravir) og 439 (224 elvitegravir og 215 raltegravir) behandling i minst 
henholdsvis 48 og 96 uker.  
 
De hyppigst rapporterte bivirkningene av elvitegravir var diaré (7,1 %) og kvalme (4,0 %) (se 
tabell 3). 
 
Bivirkningstabell 
Bivirkninger av elvitegravir fra kliniske studier er beskrevet i tabell 3 nedenfor, etter 
organklassesystem og frekvens. Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter 
synkende alvorlighetsgrad. Frekvenser er definert som vanlige (≥ 1/100 til < 1/10) eller mindre vanlige 
(≥ 1/1000 til < 1/100). 
 
Tabell 3: Tabulert oppsummering av bivirkninger av elvitegravir basert på 96 ukers erfaring 
fra klinisk studie GS-US-183-0145 
 
Frekvens Bivirkninger 
Psykiatriske lidelser: 

Mindre vanlige selvmordstanker og selvmordsforsøk (hos pasienter med en historie med 
depresjon og psykiatrisk sykdom), depresjon, søvnløshet 

Nevrologiske sykdommer: 
Vanlige hodepine 
Mindre vanlige svimmelhet, parestesi, søvnighet, dysgeusi 
Gastrointestinale sykdommer: 
Vanlige abdominale smerter, diaré, oppkast, kvalme 
Mindre vanlige dyspepsi, abdominal distensjon, flatulens 
Hud- og underhudssykdommer: 
Vanlige utslett 
Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet: 
Vanlige tretthet 
 
Beskrivelse av utvalgte bivirkninger 
 
Metabolske parametre 
Vekt og nivåer av lipider og glukose i blodet kan øke i løpet av antiretroviral behandling (se pkt. 4.4). 
 
Immunreaktiveringssyndrom 
Hos HIV-infiserte pasienter med alvorlig immunsvikt ved oppstart av CART kan en inflammatorisk 
reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske infeksjoner oppstå. Autoimmune 
sykdommer (som Graves sykdom) har også vært rapportert. Tidspunktet for når disse hendelsene 
inntreffer er imidlertid mer variabelt, og slike reaksjoner kan oppstå flere måneder etter 
behandlingsstart (se pkt. 4.4). 
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Osteonekrose 
Tilfeller av osteonekrose er rapportert, særlig hos pasienter med generelt kjente risikofaktorer, 
fremskreden HIV-sykdom eller langtidseksponering overfor CART. Hyppigheten av dette er ikke 
kjent (se pkt. 4.4). 
 
Diaré 
I studie GS-US-183-0145 ble diaré rapportert som en bivirkning hos 7,1 % av pasientene i 
elvitegravir-gruppen og hos 5,3 % av pasientene i raltegravir-gruppen. Hos disse pasientene var 
diaréen av mild til moderat alvorlighetsgrad og førte ikke til seponering av studielegemidlet. 
 
Pediatrisk populasjon 
Det finnes ingen data for barn under 18 år. Vitekta anbefales ikke for denne populasjonen (se pkt. 4.2). 
 
Melding av mistenkte bivirkninger 
Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å 
overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å 
melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i 
Appendix V. 
 
4.9 Overdosering 
 
Hvis overdosering forekommer, må pasienten overvåkes for tegn på toksisitet. Behandling av 
overdosering med elvitegravir består av generelle støttetiltak inkludert overvåking av livstegn samt 
observasjon av pasientens kliniske status. 
 
Det er ingen spesifikk antidot for overdose med elvitegravir. Ettersom elvitegravir er sterkt bundet til 
plasmaproteiner, er det usannsynlig at det fjernes i større grad med hemodialyse eller peritoneal 
dialyse. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 
 
5.1 Farmakodynamiske egenskaper 
 
Farmakoterapeutisk gruppe: Antivirale midler til systemisk bruk; andre antivirale midler, 
ATC-kode: J05AX11 
 
Virkningsmekanisme og farmakodynamiske effekter 
Elvitegravir er en HIV-1-integrasetrådoverføringshemmer (integrase strand transfer inhibitor, INSTI). 
Integrase er et HIV-1-kodet enzym som er nødvendig for reproduksjon av virus. Hemming av 
integrase hindrer integrering av HIV-1-DNA i genom-DNA hos verten, og blokkerer dannelsen av 
HIV-1-provirus og spredning av virusinfeksjonen. Elvitegravir hemmer ikke human topoisomerase I 
eller II. 
 
Antiviral aktivitet in vitro 
Den antivirale aktiviteten av elvitegravir i laboratoriske og kliniske isolater av HIV-1 ble analysert i 
lymfoblastoide celler, monocytter/makrofagceller og perifere blodlymfocytter, og verdiene for 50 % 
effektiv konsentrasjon (EC50) varierte fra 0,02 til 1,7 nM. Elvitegravir viste antiviral aktivitet i 
cellekulturer mot HIV-1-subtypene A, B, C, D, E, F, G og O, (EC50-verdier varierte fra 0,1 til 1,3 nM) 
og stammespesifikk aktivitet mot HIV-2 (EC50 på 0,53 nM). Den antivirale aktiviteten av elvitegravir 
in vitro viste ingen antagonisme når det ble kombinert med antiretrovirale legemidler fra klassene med 
nukleos(t)ide revers transkriptasehemmere (NRTIer), ikke-nukleoside revers transkriptasehemmere 
(NNRTIer), proteasehemmere (PIer), INSTIer (integrase strand transfer inhibitors), fusjonshemmere 
eller CCR5 co-reseptorantagonister. 
 
Elvitegravir viste ingen hemming av repliseringen av HBV eller HCV in vitro. 
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Resistens 
I cellekulturer 
HIV-1-isolater med redusert følsomhet overfor elvitegravir har vært selektert i cellekulturer. 
Fenotypisk resistens overfor elvitegravir ble vanligvis assosiert med de primære 
integrasesubstitusjonene T66I, E92Q og Q148R. Ytterligere integrasesubstitusjoner sett i utvalgte 
cellekulturer inkluderte H51Y, F121Y, S147G, S153Y, E157Q og R263K. 
 
Kryssresistens 
Elvitegravir-resistente virus viser varierende grader av kryssresistens mot INSTIen raltegravir, 
avhengig av type og antall substitusjoner. Virus som uttrykker T66I/A-substitusjoner opprettholder 
følsomheten overfor raltegravir, mens de fleste andre mønstrene av elvitegravir-assosierte 
substitusjoner er forbundet med redusert følsomhet overfor raltegravir. Med unntak av 
Y143C/R/H, er HIV-1 med de primære raltegravir-assosierte substitusjonene T66K, Q148H/K/R, 
eller N115H i integrase, forbundet med redusert følsomhet overfor elvitegravir. 
 
Hos behandlede pasienter 
I en analyse av HIV-1-isolater fra pasienter med mislykket behandling i studie GS-US-183-0145 til 
og med uke 96, ble det observert utvikling av én eller flere primære substitusjoner assosiert med 
elvitegravir-resistens i isolater hos 23 av 86 pasienter med evaluerbare genotypiske data fra paret 
baseline og isolater fra mislykket behandling med elvitegravir (23/351 pasienter behandlet med 
elvitegravir, 6,6 %). Lignende tall med resistensutvikling mot raltegravir forekom i HIV-1 fra 
pasienter som var behandlet med raltegravir (26/351 pasienter behandlet med raltegravir, 7,4 %). 
De hyppigst oppståtte substitusjonene i integrase HIV-1-isolater fra pasienter behandlet med 
elvitegravir var T661/A (n = 8), E92Q/G (n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4), og 
N155H (n = 5). I fenotypiske analyser av HIV-1-isolater med resistenssubstitusjoner fra pasienter 
behandlet med elvitegravir hadde 14/20 (70 %) redusert følsomhet overfor elvitegravir og 12/20 
(60 %) hadde redusert følsomhet overfor raltegravir. 
 
Klinisk erfaring 
Hos behandlede HIV-1-infiserte pasienter 
Effekten av elvitegravir er hovedsakelig basert på en analyse gjennom 96 uker fra en randomisert, 
dobbeltblind, aktivt kontrollert studie, studie GS-US-183-0145, hos behandlede HIV-1-infiserte 
pasienter (n = 702). 
 
I studie GS-US-183-0145 ble pasientene randomisert i forholdet 1:1 for å motta enten elvitegravir 
(150 mg eller 85 mg) én gang daglig eller raltegravir 400 mg to ganger daglig, begge administrert med 
et bakgrunnsregime (BR) bestående av en fullstendig aktiv ritonavirforsterket proteasehemmer (enten 
atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir eller tipranavir) og et annet virkestoff. BR ble valgt av 
utprøveren basert på genotypisk/fenotypisk resistenstesting og tidligere antiretroviral 
behandlingshistorie. Randomiseringen ble stratifisert etter HIV-1 RNA-nivå (≤ 100 000 kopier/ml 
eller > 100 000 kopier/ml) ved screening og etter hvilken klasse det andre virkestoffet hørte til (NRTI 
eller andre klasser). Virologisk responsrate ble evaluert i begge behandlingsarmene. Virologisk 
respons ble definert som oppnåelse av upåviselig viral belastning (HIV-1 RNA < 50 kopier/ml). 
 
Baseline karakteristikk og behandlingsutfall ved uke 96 for studie GS-US-183-0145 er presentert i 
henholdsvis tabell 4 og 5. 
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Tabell 4: Demografiske og baseline sykdomskjennetegn hos antiretroviralt behandlede 
HIV-1-infiserte voksne pasienter i studie GS-US-183-0145  

 Elvitegravir +  
bakgrunnsregime  

n = 351 

Raltegravir + 
bakgrunnsregime 

n = 351 
Demografiske kjennetegn 
Median alder, år 
(min-maks.) 

44 
(20-78) 

45 
(19-74) 

Kjønn   
 Mann 83,2 % 80,9 % 
 Kvinne 16,8 % 19,1 % 
Etnisk tilhørighet   
 Hvit 60,1 % 64,4 % 
 Svart /afro-

amerikaner 
35,6 % 32,2 % 

 Asiat 2,6 % 1,4 % 
 Annet 1,7 % 2,0 % 
Baseline sykdomskjennetegn 

Median baseline plasma 
HIV-1 RNA (område) 
log10 kopier/ml 

4,35 
(1,69-6,63) 

4,42 
(1,69-6,10) 

Prosentandel pasienter med 
viral belastning 
> 100 000 kopier/ml 

25,6 25,6 

Median baseline 
CD4+ celleantall (område), 
celler/mm3 

227,0 
(2,0-1 374,0) 

215,0 
(1,0-1497,0) 

Prosentandel pasienter med 
CD4+ celleantall 
≤ 200 celler/mm3 

44,4 44,9 

Baseline genotypisk 
følsomhetsscorea 

0 
1 
2 
3 

 
 

1 % 
14 % 
81 % 
3 % 

 
 

< 1 % 
15 % 
83 % 
2 % 

a Genotypisk følsomhetsscore er beregnet ved å oppsummere verdiene for legemiddelfølsomhet (1 = følsom; 0 = redusert 
følsomhet) for alle legemidler i baseline bakgrunnsregime. 
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Tabell 5: Virologiske resultater av randomisert behandling i studie GS-US-183-0145 ved uke 48 
og uke 96 (snapshot-analyse)a 

 
 Uke 48 Uke 96 
 Elvitegravir + 

bakgrunns-
regime 
n = 351 

Raltegravir + 
bakgrunns-

regime 
n = 351 

Elvitegravir + 
bakgrunns-

regime 
n = 351 

Raltegravir + 
bakgrunns-

regime 
n = 351 

Virologisk effekt 
HIV-1 RNA 
< 50 kopier/ml 

60 % 58 % 52 % 53 % 

Behandlingsforskjell 2,2 % (95 % KI = -5,0 %, 9,3 %) -0,5 % (95 % KI = -7,9 %, 6,8 %) 
Virologisk sviktb 33 % 32 % 36 % 31 % 
Ingen virologiske 
data ved uke 
48 eller uke 
96-vinduet 

7 % 11 % 12 % 16 % 

Seponert studie-
legemiddel pga. 
bivirkninger 
eller dødc 

2 % 5 % 3 % 7 % 

Seponert studie-
legemiddel av 
andre grunner 
og siste 
tilgjengelige 
HIV-1 RNA 
< 50 kopier/mld 

4 % 5 % 8 % 9 % 

Manglende data 
i løpet av vindu, 
men tar studie-
legemiddel 

1 % 1 % 1 % 1 % 

a Uke 48-vinduet er mellom dag 309 og 364 (inklusive), uke 96-vinduet er mellom dag 645 og 700 (inklusive). 
b Inkluderer pasienter som hadde ≥ 50 kopier/ml i uke 48 eller uke 96-vinduet, pasienter som seponerte tidlig pga. mangel 

på eller tap av effekt, pasienter som hadde viral belastning på ≥ 50 kopier/ml ved tidspunktet for endring i 
bakgrunnsregime, pasienter som seponerte av andre grunner enn bivirkninger, død eller mangel på eller tap av effekt og 
som på tidspunktet for seponering hadde en viral belastning på ≥ 50 kopier/ml. 

c Inkluderer pasienter som seponerte pga. bivirkninger eller død på ethvert tidspunkt fra dag 1 gjennom hele tidsvinduet, 
hvis dette førte til ingen virologiske data om behandling i løpet av det spesifiserte vinduet. 

d Inkluderer pasienter som seponerte av andre grunner enn bivirkninger, død eller mangel på eller tap av effekt, f.eks. 
tilbaketrukket samtykke, uteblitt fra oppfølging osv. 

 
Elvitegravir var ikke-inferior med hensyn til å oppnå HIV-1 RNA < 50 kopier/ml sammenlignet med 
raltegravir. 
 
Blant pasienter med en genotypisk følsomhetsscore på ≤ 1, hadde henholdsvis 76 % og 69 % 
HIV-1 RNA < 50 kopier/ml ved uke 48 i behandlingsarmene med elvitegravir og raltegravir. Blant 
pasienter med en genotypisk følsomhetsscore > 1, hadde henholdsvis 57 % og 56 % HIV-1 RNA 
< 50 kopier/ml ved uke 48 i behandlingsarmene med elvitegravir og raltegravir. 
 
I studie GS-US-183-0145 var gjennomsnittlig økning i CD4+ celleantall fra baseline til uke 96 
205 celler/mm3 hos pasienter behandlet med elvitegravir og 198 celler/mm3 hos pasienter behandlet 
med raltegravir.  
 
I studie GS-US-183-0145 viste analyser fra undergrupper med samtidig administrert proteasehemmer 
lignende tall for virologisk effekt for elvitegravir og raltegravir innen hver undergruppe med 
proteasehemmer ved uke 48 og 96 (HIV-1 RNA < 50 kopier/ml) (tabell 6). 
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Tabell 6: Virologisk effekt med samtidig administrert proteasehemmer i studie GS-US-183-0145 
ved uke 48 og uke 96 (snapshot-analyse) 
 
  Elvitegravir versus 

raltegravir 
HIV-1 RNA 
< 50 kopier/ml, n/N (%) 

Elvitegravir 
(N = 351) 

Raltegravir 
(N = 351) 

Prosentvis forskjell 
(95 % KI)a 

Virologisk effekt ved 
uke 48 

   

Darunavir/ritonavir 126/202 (62,4 %) 122/207 (58,9 %) 3,4 % (-6,0 % til 12,9 %) 
Lopinavir/ritonavir 39/68 (57,4 %) 37/68 (54,4 %) 2,9 % (-13,7 % til 19,6 %) 
Atazanavir/ritonavir 34/61 (55,7 %) 28/51 (54,9 %) 0,8 % (-17,7 % til 19,3 %) 
Fosamprenavir/ritonavir 8/14 (57,1 %) 10/18 (55,6 %) 1,6 % (-33,0 % til 36,2 %) 
Tipranavir/ritonavir 3/6 (50,0 %) 5/7 (71,4 %) -21,4 % (-73,6 % til 

30,7 %) 
Virologisk effekt ved 
uke 96 

   

Darunavir/ritonavir 105/202 (52,0 %) 112/207 (54,1 %) -2,1 % (-11,8 % til 7,5 %) 
Lopinavir/ritonavir 36/68 (52,9 %) 37/68 (54,4 %) -1,5 % (-18,2 % til 15,3 %) 
Atazanavir/ritonavir 33/61 (54,1 %) 23/51 (45,1 %) 9,0 % (-9,5 % til 27,5 %) 
Fosamprenavir/ritonavir 7/14 (50,0 %) 11/18 (61,1 %) -11,1 % (-45,7 % til 

23,4 %) 
Tipranavir/ritonavir 3/6 (50,0 %) 3/7 (42,9 %) 7,1 % (-47,1 % til 61,4 %) 

a Forskjellen i andel og tilhørende KI på 95 % mellom randomiserte behandlingsgrupper er basert på normaltilnærming. 
 
På tross av det begrensede antall kvinnelige pasienter i studien GS-US-183-0145, viste analyser fra 
undergrupper etter kjønn at tallene for virologisk effekt hos kvinnelige pasienter ved uke 48 og 96 
(HIV-1 RNA < 50 kopier/ml) var numerisk lavere i elvitegravirbehandlingsarmen enn i 
raltegravirbehandlingsarmen. Tallene for virologisk effekt ved uke 48 for elvitegravir og raltegravir 
var henholdsvis 47,5 % (28/59) og 62,7 % (42/67) (forskjell: -12,3 % [95 % KI: -30,1 % til 5,5 %]) for 
kvinnelige pasienter og henholdsvis 62,3 % (182/292) og 56,3 % (160/284) (forskjell: 5,3 % [95 % KI: 
-2,5 % til 13,2 %]) for mannlige pasienter. Tall for virologisk effekt ved uke 96 for elvitegravir og 
raltegravir var henholdsvis 39,0 % (23/59) og 52,2 % (35/67) (forskjell: -8,4 % [95 % KI: -26,1 % til 
9,2 %]) for kvinnelige pasienter og henholdsvis 55,1 % (161/292) og 53,2 % (151/284) (forskjell: 
1,5 % [95 % KI: -6,5 % til 9,6 %]) for mannlige pasienter. 
 
Pediatrisk populasjon 
Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har utsatt forpliktelsen til å 
presentere resultater fra studier med elvitegravir i én eller flere undergrupper av den pediatriske 
populasjonen ved behandling av HIV-1-infeksjon (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk 
bruk). 
 
5.2 Farmakokinetiske egenskaper 
 
Absorpsjon 
Etter oral administrering av ritonavirforsterket elvitegravir sammen med mat hos HIV-1-infiserte 
pasienter ble maksimal plasmakonsentrasjon av elvitegravir observert 4 timer etter dosen. 
Gjennomsnittlig steady state Cmax, AUCtau og Ctrough (gjennomsnitt ± SD) etter gjentatte doser med 
elvitegravir pluss en ritonavirforsterket proteasehemmer (150 mg elvitegravir med darunavir eller 
fosamprenavir; 85 mg elvitegravir med atazanavir eller lopinavir) hos HIV-1-infiserte pasienter var 
henholdsvis 1,4 ± 0,39 µg/ml, 18 ± 6,8 µg•t/ml og 0,38 ± 0,22 µg/ml for elvitegravir. Absolutt oral 
biotilgjengelighet er ikke fastslått. 
 
I forhold til fastende tilstand resulterte administrering av forsterket elvitegravir som 
fastdosekombinasjonen 150 mg elvitegravir/150 mg kobicistat/200 mg emtricitabin/245 mg 
tenofovirdisoproksilfumarat sammen med et lett måltid (omtrent 373 kcal, 20 % fett) eller et fettrikt 
måltid (omtrent 800 kcal, 50 % fett) i økt eksponering for elvitegravir. For elvitegravir økte Cmax og 

Utgå
tt m

ark
ed

sfø
rin

gs
till

ate
lse



20 

AUCtau henholdsvis 22 % og 36 % sammen med et lett måltid, og henholdsvis 56 % og 91 % med et 
fettrikt måltid.  
 
Distribusjon 
Elvitegravir er 98-99 % bundet til humane plasmaproteiner og bindingen er uavhengig av 
legemiddelkonsentrasjonen i området 1,0 ng/ml til 1,6 µg/ml. Gjennomsnittlig forhold mellom 
legemiddelkonsentrasjonen i plasma og blod var 1,37.  
 
Biotransformasjon 
Elvitegravir gjennomgår oksidativ metabolisme forårsaket av CYP3A (hovedsakelig), og 
glukuronidering via UGT1A1/3-enzymer (i mindre grad). 
 
Ritonavir hemmer CYP3A, og øker sådan plasmakonsentrasjonen av elvitegravir kraftig. 
Administrasjon av ritonavir én gang daglig (20–200 mg) fører til en økning i eksponering for 
elvitegravir etter gjentatt administrering én gang daglig, hvor eksponeringen for elvitegravir når et 
platå rundt 100 mg ritonavir. Ytterligere økning i ritonavirdosen fører ikke til en ytterligere økning i 
eksponeringen for elvitegravir. Vitekta er indisert for bruk kun ved samtidig administrering med 
ritonavir som et forsterkende middel. 
 
Gjennomsnittlig steady state eksponering (AUCtau) for uforsterket elvitegravir er ~ 20 % lavere etter 
gjentatte doser versus en enkelt dose, noe som antyder en beskjeden autoinduksjon av metabolismen. 
Med forsterkning med ritonavir (100 mg), er netto hemming av elvitegravirs metabolisme observert 
med signifikant økt systemisk eksponering (20 ganger høyere AUC), høye bunnkonsentrasjoner og 
lengre gjennomsnittlig eliminasjonshalveringstid (9,5 versus 3,5 timer). 
 
Etter oral administrering av en enkelt dose med ritonavirforsterket [14C]elvitegravir, var elvitegravir 
den dominerende substansen i plasma og representerte henholdsvis omtrent 94 % og 61 % av den 
sirkulerende radioaktiviteten ved 32 og 48 timer. Metabolitter produsert ved aromatisk og alifatisk 
hydroksylering eller glukuronidering er til stede i svært lave nivåer og bidrar ikke til den totale 
antivirale aktiviteten til elvitegravir. 
 
Eliminasjon 
Etter oral administrering av ritonavirforsterket [14C]elvitegravir ble 94, 8 % av dosen gjenfunnet i 
feces, noe som samsvarer med den hepatobiliære eliminasjonen av elvitegravir. 6,7 % av den 
administrerte dosen ble gjenfunnet i urin, som metabolitter. Median terminal plasmahalveringstid for 
ritonavirforsterket elvitegravir er omtrent 8,7 til 13,7 timer. 
 
Linearitet/ikke-linearitet 
Plasmaeksponering for elvitegravir er ikke-lineær og mindre enn doseproporsjonal, sannsynligvis på 
grunn av at oppløseligheten begrenser absorpsjonen. 
 
Eldre 
Farmakokinetikken til elvitegravir er ikke fullt ut evaluert hos eldre (over 65 år). 
 
Kjønn 
Ingen klinisk viktige farmakokinetiske forskjeller på grunn av kjønn er identifisert for forsterket 
elvitegravir. 
 
Etnisk tilhørighet 
Ingen klinisk viktige farmakokinetiske forskjeller på grunn av etnisk tilhørighet er identifisert for 
forsterket elvitegravir. 
 
Pediatrisk populasjon 
Farmakokinetikken til elvitegravir hos pediatriske pasienter er ikke fastslått.  
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Nedsatt nyrefunksjon 
En studie av farmakokinetikken til forsterket elvitegravir ble utført hos ikke-HIV-1-infiserte pasienter 
med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance under 30 ml/min). Det ble ikke observert klinisk 
relevante forskjeller i farmakokinetikken til elvitegravir mellom pasienter med alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon og friske forsøkspersoner. Det er ikke nødvendig å justere dosen av Vitekta hos pasienter 
med nedsatt nyrefunksjon.  
 
Nedsatt leverfunksjon  
Elvitegravir metaboliseres og elimineres hovedsakelig i leveren. En studie av farmakokinetikken til 
forsterket elvitegravir ble utført hos ikke-HIV-1-infiserte pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon 
(Child-Pugh Class B). Det ble ikke observert klinisk relevante forskjeller i farmakokinetikken til 
elvitegravir mellom pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon og friske forsøkspersoner. Det er 
ikke nødvendig å justere dosen av Vitekta hos pasienter med lett til moderat nedsatt leverfunksjon. 
Effekten av alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh Class C) på farmakokinetikken til elvitegravir 
er ikke studert. 
 
Samtidig hepatitt B- og/eller C-virusinfeksjon 
En begrenset mengde data fra populasjonsfarmakokinetiske analyser (n = 56) indikerer at samtidig 
hepatitt B- og/eller C-virusinfeksjon ikke hadde klinisk relevant effekt på eksponeringen for forsterket 
elvitegravir. 
 
5.3 Prekliniske sikkerhetsdata 
 
Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av 
sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering, gentoksisitet, karsinogenitet eller 
reproduksjons- og utviklingstoksisitet. Maksimaldosen av elvitegravir som ble testet i studier av 
utviklingstoksisitet hos rotter og kaniner, tilsvarer eksponeringer som er på henholdsvis ca. 29 ganger 
og 0,2 ganger marginen for eksponering ved behandling av mennesker. 
 
Elvitegravir var negativ i en bakteriell mutagenitetstest in vitro (Ames-test) og negativ i en in vivo 
mikronukleusanalyse hos rotter ved doser opptil 2 000 mg/kg. I en in vitro kromosomavviktest var 
elvitegravir negativ ved metabolsk aktivering. En tvetydig respons ble imidlertid observert uten 
aktivering.  
 
Langvarige studier av oral karsinogenitet med elvitegravir viste ingen karsinogenitet hos mus og 
rotter. 
 
Virkestoffet elvitegravir forblir i miljøet. 
 
 
6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 
 
6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer 
 
Tablettkjerne 
Krysskarmellosenatrium 
Hydroksypropylcellulose 
Laktosemonohydrat 
Magnesiumstearat 
Mikrokrystallinsk cellulose 
Natriumlaurylsulfat 
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Filmdrasjering 
Indigokarminaluminiumlakk (E132) 
Makrogol 3350 (E1521) 
Polvinylalkohol (delvis hydrolysert) (E1203) 
Talkum (E553B) 
Titandioksid (E171) 
Gult jernoksid (E172) 
 
6.2 Uforlikeligheter 
 
Ikke relevant. 
 
6.3 Holdbarhet 
 
4 år. 
 
6.4 Oppbevaringsbetingelser 
 
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. 
 
6.5 Emballasje (type og innhold) 
 
Flaske av polyetylen med høy tetthet (HDPE) med barnesikret lukkeanordning som inneholder 
30 filmdrasjerte tabletter. 
 
Pakningsstørrelse: 1 flaske med 30 filmdrasjerte tabletter. 
 
6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon 
 
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. 
 
 
7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 
 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Storbritannia 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 
 
EU/1/13/883/001 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE 
 
Dato for første markedsføringstillatelse: 13. november 2013 
 
 
10. OPPDATERINGSDATO 
 
 
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske 
legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu. 
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Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt 
som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for 
informasjon om bivirkningsrapportering. 
 
1. LEGEMIDLETS NAVN 
 
Vitekta 150 mg filmdrasjerte tabletter 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 
 
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg elvitegravir. 
 
Hjelpestoff med kjent effekt: Hver tablett inneholder 10,9 mg laktose (som monohydrat). 
 
For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 
 
 
3. LEGEMIDDELFORM 
 
Tablett, filmdrasjert (tablett). 
 
Grønn, trekantet, filmdrasjert tablett, med målene 10,9 mm x 10,5 mm, som er stemplet med “GSI” på 
den ene siden og “150” på den andre siden av tabletten. 
 
 
4. KLINISKE OPPLYSNINGER 
 
4.1 Indikasjoner 
 
Vitekta administrert samtidig med en ritonavirforsterket proteasehemmer og med andre antiretrovirale 
midler, er indisert for behandling av infeksjon med humant immunsviktvirus-1 (HIV-1) hos voksne 
som er smittet med HIV-1 uten kjente mutasjoner forbundet med resistens mot elvitegravir (se 
pkt. 4.2 og 5.1). 
 
4.2 Dosering og administrasjonsmåte 
 
Behandlingen bør iverksettes av lege med erfaring fra behandling av HIV-infeksjon. 
 
Dosering 
Vitekta må administreres i kombinasjon med en ritonavirforsterket proteasehemmer. 
 
Preparatomtalen til den ritonavirforsterket proteasehemmeren som administreres samtidig, bør 
konsulteres. 
 
Den anbefalte dosen av Vitekta er én 85 mg tablett eller én 150 mg tablett, peroralt, én gang daglig 
med mat. Dosevalget av Vitekta avhenger av den samtidig administrerte proteasehemmeren (se 
tabell 1 og pkt. 4.4 og 4.5). For bruk av tabletten på 85 mg, se preparatomtalen for Vitekta 85 mg 
tabletter. 
 
Vitekta bør administreres én gang daglig som følger: 
- enten én gang daglig på samme tidspunkt som en daglig dose med ritonavirforsterket 

proteasehemmer 
- eller sammen med den første dosen av to daglige doser med ritonavirforsterket proteasehemmer. 
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Tabell 1: Anbefalte doseringsregimer 
 
Dose med Vitekta Dose med samtidig administrert ritonavirforsterket proteasehemmer 

85 mg én gang daglig 
atazanavir 300 mg og ritonavir 100 mg én gang daglig 

lopinavir 400 mg og ritonavir 100 mg to ganger daglig 

150 mg én gang daglig 
darunavir 600 mg og ritonavir 100 mg to ganger daglig 

fosamprenavir 700 mg og ritonavir 100 mg to ganger daglig 

 
Det foreligger ikke data for anbefalt bruk av Vitekta med andre doseringsfrekvenser eller 
HIV-1-proteasehemmere enn de som er presentert i tabell 1. 
 
Glemt dose 
Dersom pasienten glemmer en dose med Vitekta og det er mindre enn 18 timer etter tidspunktet den 
normalt tas, skal pasienten ta Vitekta med mat så snart som mulig og fortsette med den normale 
doseringsplanen. Dersom en pasient glemmer en dose med Vitekta, det har gått mer enn 18 timer og 
det snart er tid for neste dose, skal pasienten ikke ta den glemte dosen og bare fortsette med den 
vanlige doseringsplanen. 
 
Dersom pasienten kaster opp innen 1 time etter at Vitekta er tatt, skal en ny tablett tas. 
 
Spesielle populasjoner 
 
Eldre 
Ingen data er tilgjengelig for å kunne gi en doseanbefaling for pasienter eldre enn 65 år (se pkt. 5.2). 
 
Nedsatt nyrefunksjon 
Det er ikke nødvendig å justere dosen av Vitekta hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon (se pkt. 5.2).  
 
Nedsatt leverfunksjon 
Det er ikke nødvendig med en dosejustering av Vitekta hos pasienter med lett (Child-Pugh Class A) 
eller moderat (Child-Pugh Class B) nedsatt leverfunksjon. Elvitegravir har ikke vært studert hos 
pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh Class C) (se pkt. 4.4 og 5.2). 
 
Pediatrisk populasjon  
Sikkerhet og effekt av elvitegravir hos barn i alderen 0 til under 18 år har ennå ikke blitt fastslått (se 
pkt. 5.1). Det finnes ingen tilgjengelige data. 
 
Administrasjonsmåte 
Vitekta skal tas oralt én gang daglig, samtidig med mat (se pkt. 5.2). Den filmdrasjerte tabletten skal 
ikke tygges eller knuses. 
 
4.3 Kontraindikasjoner 
 
Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. 
 
Samtidig administrering av følgende legemidler på grunn av risikoen for virologisk svikt og mulig 
resistensutvikling (se pkt. 4.5): 
• antikonvulsiva: karbamazepin, fenobarbital, fenytoin 
• antimykobakterielle midler: rifampicin 
• naturlegemidler: johannesurt (Hypericum perforatum) 
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4.4 Advarsler og forsiktighetsregler 
 
Generelt 
Selv om effektiv viral suppresjon med antiretroviral behandling har vist å redusere risikoen for 
seksuell overføring av HIV-infeksjon betraktelig, kan en gjenværende risiko ikke utelukkes. 
Forholdsregler for å forhindre overføring bør tas i henhold til nasjonale retningslinjer. 
 
Bruk av Vitekta sammen med andre HIV-1-proteasehemmere eller doseringsfrekvenser enn de som er 
presentert i tabell 1, kan føre til utilstrekkelig eller forhøyet plasmanivå av elvitegravir og/eller de 
samtidig administrerte legemidlene. 
 
Resistens 
Virus som er resistente mot elvitegravir viser i de fleste tilfeller en kryssresistens mot 
integrasetrådoverføringshemmeren (integrase strand transfer inhibitor, INSTI) raltegravir (se 
pkt. 5.1). 
 
Elvitegravir har en relativt lav genetisk barriere mot resistens. Når det er mulig, bør derfor Vitekta 
administreres med en fullstendig aktiv ritonavirforsterket proteasehemmer og et annet fullstendig 
aktivt antiretroviralt middel for å minimere potensialet for virologisk svikt og resistensutvikling (se 
pkt. 5.1). 
 
Samtidig administrering av andre legemidler 
Elvitegravir metaboliseres hovedsakelig av CYP3A. Samtidig administrering av Vitekta med kraftige 
induktorer av CYP3A (inkludert johannesurt [Hypericum perforatum], rifampicin, karbamazepin, 
fenobarbital og fenytoin) er kontraindisert (se pkt. 4.3 og 4.5). Samtidig administrering av Vitekta med 
moderate induktorer av CYP3A (inkludert, men ikke begrenset til, efavirenz og bosentan) anbefales 
ikke (se pkt. 4.5). 
 
På grunn av behovet for samtidig administrering av Vitekta med en ritonavirforsterket 
proteasehemmer, bør foreskrivere konsultere preparatomtalene til den samtidig administrerte 
proteasehemmeren og ritonavir for en beskrivelse av kontraindiserte legemidler og andre signifikante 
legemiddelinteraksjoner som kan forårsake mulige livstruende bivirkninger eller tap av terapeutisk 
effekt og mulig resistensutvikling. 
 
Det er påvist at atazanavir/ritonavir og lopinavir/ritonavir signifikant øker plasmakonsentrasjonen av 
elvitegravir (se pkt. 4.5). Ved bruk i kombinasjon med atazanavir/ritonavir og lopinavir/ritonavir, bør 
dosen av Vitekta reduseres fra 150 mg én gang daglig til 85 mg én gang daglig (se pkt. 4.2). Se 
preparatomtalen for Vitekta 85 mg tabletter. 
 
Samtidig administrering av Vitekta og relaterte virkestoffer: Vitekta må kun brukes i kombinasjon 
med en ritonavirforsterket proteasehemmer. Vitekta bør ikke brukes med en proteasehemmer 
forsterket av et annet virkestoff da doseringsanbefalinger for slike kombinasjoner ikke er etablert. 
Forsterking av elvitegravir med et annet virkestoff enn ritonavir kan føre til ikke-optimal 
plasmakonsentrasjon av elvitegravir og/eller at proteasehemmeren fører til tap av terapeutisk effekt og 
mulig resistensutvikling. 
 
Vitekta bør ikke brukes i kombinasjon med produkter som inneholder elvitegravir eller andre 
farmakokinetisk forsterkende midler enn ritonavir. 
 
Krav til bruk av prevensjon 
Kvinnelige pasienter som kan bli gravide bør bruke enten et hormonelt prevensjonsmiddel som 
inneholder minst 30 µg etinyløstradiol og som inneholder norgestimat som progestagen eller de bør 
bruke en alternativ pålitelig prevensjonsmåte (se pkt. 4.5 og 4.6). Samtidig administrering av 
elvitegravir og oralt prevensjonsmiddel som inneholder andre progestagener enn norgestimat er ikke 
studert og bør derfor unngås. 
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Pasienter som bruker østrogener som hormonerstatningsbehandling, bør overvåkes klinisk for tegn på 
østrogenmangel (se pkt. 4.5). 
 
Opportunistiske infeksjoner 
Pasienter som får Vitekta eller annen antiretroviral terapi, kan fortsette å utvikle opportunistiske 
infeksjoner og andre komplikasjoner forbundet med HIV-infeksjon, og bør derfor holdes under nøye 
klinisk observasjon av lege som har erfaring fra behandling av pasienter med HIV-relaterte lidelser. 
 
Pasienter som samtidig er infisert med HIV og hepatitt B- eller C-virus 
Pasienter med kronisk hepatitt B- eller hepatitt C-infeksjon som samtidig behandles med 
antiretrovirale legemidler, har økt risiko for å oppleve alvorlige og potensielt dødelige, hepatiske 
bivirkninger. 
 
Legene må følge gjeldende retningslinjer for behandling av HIV for optimal håndtering av 
HIV-infeksjon hos pasienter som samtidig er infisert med hepatitt B-virus (HBV). 
 
Leversykdommer  
Elvitegravir er ikke studert hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh Class C). Det 
er ikke nødvendig med dosejustering av Vitekta hos pasienter med lett (Child-Pugh Class A) eller 
moderat (Child-Pugh Class B) nedsatt leverfunksjon (se pkt. 4.2 og 5.2). 
 
Pasienter som tidligere har hatt leverdysfunksjon, inkl. kronisk aktiv hepatitt, har økt frekvens av 
leverfunksjonsforstyrrelser under antiretroviral kombinasjonsterapi (CART) og bør overvåkes i 
samsvar med vanlig praksis. Hvis det viser seg at leversykdommen forverres hos slike pasienter, må 
man vurdere å avbryte eller avslutte behandlingen. 
 
Vekt og metabolske parametre 
Vektøkning og en økning i lipid- og glukosenivåene i blodet kan forekomme under antiretroviral 
behandling. Slike endringer kan være forbundet med både kontroll av sykdommen og livsstil. For 
lipider er det i noen tilfeller bevis for at det er en effekt av behandlingen, mens for vektøkning er det 
ingen sterke bevis som relaterer dette til noen spesiell behandling. For monitorering av lipidnivåer og 
glukose i blodet, vises det til etablerte retningslinjer for HIV behandling. Lipidforstyrrelser skal 
behandles slik det anses klinisk hensiktsmessig. 
 
Immunreaktiveringssyndrom  
Hos HIV-infiserte pasienter med alvorlig immunsvikt ved oppstart av CART, kan en inflammatorisk 
reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener oppstå og medføre alvorlige 
kliniske tilstander, eller forverrelse av symptomer. Slike reaksjoner har særlig vært sett i løpet av de 
første ukene eller månedene etter oppstart av CART. Relevante eksempler er cytomegalovirus-retinitt, 
generaliserte og/eller fokale mykobakterieinfeksjoner og Pneumocystis jirovecii-pneumonier. Ethvert 
symptom på inflammasjon bør utredes og om nødvendig bør behandling startes. 
 
Autoimmune sykdommer (som Graves sykdom) har også vært rapportert i forbindelse med immun 
reaktivering. Tidspunktet for når disse hendelsene inntreffer er imidlertid mer variabelt, og slike 
reaksjoner kan oppstå flere måneder etter behandlingsstart. 
 
Osteonekrose  
Selv om det anses å være flere etiologiske faktorer (inkludert kortikosteroidbruk, alkoholbruk, alvorlig 
immunsuppresjon, høyere kroppsmasseindeks (BMI)), er osteonekrose rapportert i særlig grad hos 
pasienter med fremskreden HIV-sykdom og/eller langtidseksponering overfor antiretroviral 
kombinasjonsterapi (CART). Pasienter bør rådes til å kontakte lege hvis de opplever leddverk og 
smerte, leddstivhet eller bevegelsesproblemer. 
 
Hjelpestoffer 
Vitekta inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en 
spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glukose-galaktose 
malabsorpsjon, bør derfor ikke ta dette legemidlet. 
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4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon 
 
Interaksjonsstudier har kun blitt utført hos voksne. 
 
Interaksjon med induktorer av CYP3A 
Elvitegravir metaboliseres hovedsakelig av CYP3A (se pkt. 5.2). Legemidler som er kraftige (gir 
> 5 gangers økning i substratclearance) eller moderate (gir 2-5 gangers økning i substratclearance) 
induktorer av CYP3A, forventes å redusere plasmakonsentrasjonen av elvitegravir. 
 
Samtidig bruk er kontraindisert 
Samtidig administrering av Vitekta med legemidler som er kraftige induktorer av CYP3A, er 
kontraindisert, da den forventede reduksjonen av plasmakonsentrasjonen av elvitegravir kan føre til 
tap av terapeutisk effekt og mulig resistensutvikling mot elvitegravir (se pkt. 4.3). 
 
Samtidig bruk er ikke anbefalt 
Samtidig administrering av Vitekta med legemidler som er moderate induktorer av CYP3A (inkludert, 
men ikke begrenset til, efavirenz og bosentan), anbefales ikke, da den forventede reduksjonen av 
plasmakonsentrasjonen av elvitegravir kan føre til tap av terapeutisk effekt og mulig resistensutvikling 
mot elvitegravir (se pkt. 4.4). 
 
Interaksjoner som krever dosejustering av Vitekta 
Elvitegravir gjennomgår oksidativ metabolisme forårsaket av CYP3A (hovedsakelig), og 
glukuronidering forårsaket av UGT1A1/3-enzymer (i mindre grad). Samtidig administrering av 
Vitekta med legemidler som er kraftige hemmere av UGT1A1/3 kan føre til økt plasmakonsentrasjon 
av elvitegravir og det kan være nødvendig å modifisere dosen. For eksempel er det påvist at 
atazanavir/ritonavir og lopinavir/ritonavir (kraftige UGT1A1/3-hemmere) signifikant øker 
plasmakonsentrasjonen av elvitegravir (se tabell 2). I henhold til dette bør dosen av Vitekta, ved bruk i 
kombinasjon med atazanavir/ritonavir og lopinavir/ritonavir, reduseres fra 150 mg én gang daglig til 
85 mg én gang daglig (se pkt. 4.2 og 4.4). Se preparatomtalen for Vitekta 85 mg tabletter. 
 
Andre interaksjoner 
Elvitegravir er en beskjeden induktor og kan ha potensiale for å indusere CYP2C9 og/eller induserbare 
UGT-enzymer. Som sådan kan elvitegravir redusere plasmakonsentrasjonen av CYP2C9-substrater 
(som warfarin) eller UGT (som etinyløstradiol). I tillegg har in vitro-studier vist at elvitegravir er en 
svak til beskjeden induktor av CYP1A2-, CYP2C19- og CYP3A-enzymer. Elvitegravir ville også ha 
potensiale for å være en svak til beskjeden induktor av CYP2B6- og CYP2C8-enzymer ettersom disse 
enzymene reguleres på en lignende måte som CYP2C0 og CYP3A. Kliniske data har imidlertid vist at 
det ikke er noen klinisk relevante endringer i eksponeringen for metadon (som hovedsakelig 
metaboliseres av CYP2B6 og CYP2C19) etter samtidig administrering med forsterket elvitegravir 
kontra administrering av kun metadon (se tabell 2). 
 
Elvitegravir er et substrat for OATP1B1 og OATP1B3, og en hemmer av OATP1B3 in vitro. In vivo-
relevansen av disse interaksjonene er ikke klar. 
 
Interaksjoner mellom elvitegravir og legemidler som potensielt administreres samtidig er inkludert i 
tabell 2 nedenfor (økning er vist ved ”↑”, reduksjon ved ”↓”, ingen endring ved ”↔”). Disse 
interaksjonene er basert enten på legemiddelinteraksjonsstudier eller forutsette interaksjoner på grunn 
av det forventede omfanget av interaksjonen og potensialet for alvorlige bivirkninger eller tap av 
terapeutisk effekt. 
 
Der interaksjoner ble studert, ble virkningen på Vitekta fastslått ved å sammenligne 
farmakokinetikken til forsterket elvitegravir (ved bruk av enten ritonavir eller kobicistat som 
farmakokinetisk forsterker) i fravær av og ved tilstedeværelse av det samtidig administrerte 
legemidlet. Det ble ikke studert noen interaksjoner ved bruk av ikke-forsterket elvitegravir. Bortsett 
fra når annet er angitt i tabell 2, var dosen av forsterket elvitegravir eller samtidig administrerte 
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legemidler de samme ved administrering alene eller i kombinasjon. De farmakokinetiske parametrene 
til proteasehemmeren angitt i tabell 2 ble vurdert ved tilstedeværelse av ritonavir. 
 
Selv om det muligens ikke finnes noen faktiske eller forutsette interaksjoner mellom et legemiddel og 
elvitegravir, kan det finnes interaksjoner mellom et legemiddel og ritonavir og/eller proteasehemmeren 
som administreres samtidig med elvitegravir. Foreskrivende lege skal alltid konsultere 
preparatomtalen for ritonavir eller proteasehemmeren. 
 
Tabell 2: Interaksjoner mellom elvitegravir og andre legemidler 
 

Legemidler inndelt etter 
terapeutisk område 

Effekter på nivået av 
legemidler 

Gjennomsnittlig prosentvis 
endring i AUC, Cmax, Cmin

 

Anbefaling ved samtidig 
administrering med 

ritonavirforsterket elvitegravir 

ANTIRETROVIRALE MIDLER 
HIV-proteasehemmere 
Atazanavir (300 mg én gang 
daglig) 
Elvitegravir (200 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Atazanavir/ritonavir er påvist å 
signifikant øke 
plasmakonsentrasjonen av 
elvitegravir 
 
Elvitegravir: 
AUC: ↑ 100 % 
Cmax: ↑ 85 % 
Cmin: ↑ 188 % 
 
Atazanavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 35 % 

Ved bruk i kombinasjon med 
atazanavir, bør dosen med Vitekta 
være 85 mg én gang daglig. Ved bruk 
i kombinasjon med Vitekta, er den 
anbefalte dosen atazanavir 300 mg 
med ritonavir 100 mg én gang daglig. 
 
Det finnes ikke tilgjengelige data for å 
gi doseringsanbefalinger for samtidig 
administrering med andre doser med 
atazanavir (se pkt. 4.2). 

Atazanavir (300 mg én gang 
daglig) 
Elvitegravir (85 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔* 
Cmax: ↔* 
Cmin: ↑ 38 %* 
 
Atazanavir: 
AUC: ↔** 
Cmax: ↔** 
Cmin: ↔** 
 
*sammenlignet med 
elvitegravir/ritonavir 
150/100 mg én gang daglig. 
 
**sammenlignet med 
atazanavir/ritonavir 300/100 mg 
én gang daglig. 

Darunavir (600 mg to ganger 
daglig) 
Elvitegravir (125 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg to ganger 
daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Darunavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 17 % 

Ved bruk i kombinasjon med 
darunavir, bør dosen med Vitekta 
være 150 mg én gang daglig. 
 
Det finnes ikke tilgjengelige data for å 
gi doseringsanbefalinger for samtidig 
administrering med andre doser med 
darunavir (se pkt. 4.2). 
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Legemidler inndelt etter 
terapeutisk område 

Effekter på nivået av 
legemidler 

Gjennomsnittlig prosentvis 
endring i AUC, Cmax, Cmin

 

Anbefaling ved samtidig 
administrering med 

ritonavirforsterket elvitegravir 

Fosamprenavir (700 mg to ganger 
daglig) 
Elvitegravir (125 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg to ganger 
daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Fosamprenavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Ved bruk i kombinasjon med 
fosamprenavir, bør dosen med Vitekta 
være 150 mg én gang daglig. 
 
Det finnes ikke tilgjengelige data for å 
gi doseringsanbefalinger for samtidig 
administrering med andre doser med 
fosamprenavir (se pkt. 4.2). 

Lopinavir/Ritonavir (400/100 mg 
to ganger daglig) 
Elvitegravir (125 mg én gang 
daglig) 

Lopinavir/Ritonavir er påvist å 
signifikant øke 
plasmakonsentrasjonen av 
elvitegravir. 
 
Elvitegravir: 
AUC: ↑ 75 % 
Cmax: ↑ 52 % 
Cmin: ↑ 138 % 
 
Lopinavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 8 % 

Ved bruk i kombinasjon med 
lopinavir/ritonavir, bør dosen med 
Vitekta være 85 mg én gang daglig. 
 
Det finnes ikke tilgjengelige data for å 
gi doseringsanbefalinger for samtidig 
administrering med andre doser med 
lopinavir/ritonavir (se pkt. 4.2). 

Tipranavir (500 mg to ganger 
daglig) 
Elvitegravir (200 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (200 mg to ganger 
daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Tipranavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 11 % 

På grunn av utilstrekkelige kliniske 
data anbefales ikke kombinasjonen av 
elvitegravir med tipranavir (se 
pkt. 4.2). 

NRTIer 
Didanosin (400 mg én gang 
daglig) 
Elvitegravir (200 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Didanosin: 
AUC: ↓ 14 % 
Cmax: ↓ 16 % 

Ettersom didanosin administreres på 
tom mage bør didanosin administreres 
minst én time før eller to timer etter 
Vitekta (som administreres sammen 
med mat). Klinisk overvåking 
anbefales. 

Zidovudin (300 mg to ganger 
daglig) 
Elvitegravir (200 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Zidovudin: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med 
zidovudin. 

Stavudin (40 mg én gang daglig) 
Elvitegravir (200 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Stavudin: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med stavudin. 
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Legemidler inndelt etter 
terapeutisk område 

Effekter på nivået av 
legemidler 

Gjennomsnittlig prosentvis 
endring i AUC, Cmax, Cmin

 

Anbefaling ved samtidig 
administrering med 

ritonavirforsterket elvitegravir 

Abakavir (600 mg én gang daglig) 
Elvitegravir (200 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Abakavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med abakavir. 

Tenofovirdisoproksilfumarat 
(300 mg én gang daglig) 
Emtricitabin (200 mg én gang 
daglig) 
Elvitegravir (50 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med 
tenofovirdisoproksilfumarat eller med 
emtricitabin. 

NNRTIer 
Efavirenz Interaksjonen er ikke undersøkt 

med elvitegravir. 
 
Samtidig administrering av 
efavirenz og elvitegravir er 
forventet å redusere 
plasmakonsentrasjonen av 
elvitegravir, noe som kan føre til 
tap av terapeutisk effekt og 
mulig resistensutvikling. 

Samtidig administrering anbefales 
ikke (se pkt. 4.4). 

Etravirin (200 mg to ganger 
daglig) 
Elvitegravir (150 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Etravirin: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med etravirin. 

Nevirapin Interaksjonen er ikke undersøkt 
med elvitegravir. 
 
Samtidig administrering av 
nevirapin og elvitegravir er 
forventet å redusere 
plasmakonsentrasjonen av 
elvitegravir, noe som kan føre til 
tap av terapeutisk effekt og 
mulig resistensutvikling. 

Samtidig administrering anbefales 
ikke (se pkt. 4.4). 
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Legemidler inndelt etter 
terapeutisk område 

Effekter på nivået av 
legemidler 

Gjennomsnittlig prosentvis 
endring i AUC, Cmax, Cmin

 

Anbefaling ved samtidig 
administrering med 

ritonavirforsterket elvitegravir 

Rilpivirin Interaksjonen er ikke undersøkt 
med elvitegravir. 

Samtidig administrering av 
elvitegravir og rilpivirin er ikke 
forventet å endre 
plasmakonsentrasjonen av 
elvitegravir, det er derfor ikke 
nødvendig med dosejustering av 
Vitekta. 

CCR5-antagonister 
Maraviroc (150 mg to ganger 
daglig) 
Elvitegravir (150 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Maraviroc:§ 
AUC: ↑ 186 % 
Cmax: ↑ 115 % 
Cmin: ↑ 323 % 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med 
maraviroc. 
 
§På grunn av at ritonavir hemmer 
CYP3A, økes eksponeringen for 
maraviroc signifikant. 

ANTACIDA 
Antacidasuspensjon med 
magnesium/aluminium (20 ml 
enkeltdose) 
Elvitegravir (50 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir (antacidasuspensjon 
gitt ± 4 timer etter 
administrering av elvitegravir): 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Elvitegravir (samtidig 
administrering av antacida): 
AUC: ↓ 45 % 
Cmax: ↓ 47 % 
Cmin: ↓ 41 % 

Plasmakonsentrasjonen av elvitegravir 
er lavere med antacida på grunn av 
lokal kompleksering i 
gastrointestinaltraktus, og ikke på 
grunn av endring i gastrisk pH. Det 
anbefales et opphold på minst 4 timer 
mellom administrering av Vitekta og 
antacida. 

NÆRINGSTILSKUDD 
Multivitamintilskudd Interaksjonen er ikke undersøkt 

med elvitegravir. 
Da effekten av kationisk 
kompleksering av elvitegravir ikke 
kan utelukkes når elvitegravir 
administreres samtidig med 
multivitamintilskudd, anbefales et 
opphold på minst 4 timer mellom 
dosering av Vitekta og 
multivitamintilskudd. 

NARKOTISKE ANALGETIKA 
Metadon (80-120 mg én gang 
daglig) 
Elvitegravir (150 mg én gang 
daglig) 
Kobicistat (150 mg én gang 
daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Metadon: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med metadon. 
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Legemidler inndelt etter 
terapeutisk område 

Effekter på nivået av 
legemidler 

Gjennomsnittlig prosentvis 
endring i AUC, Cmax, Cmin

 

Anbefaling ved samtidig 
administrering med 

ritonavirforsterket elvitegravir 

Buprenorfin/Nalokson (16/4 mg til 
24/6 mg daglig) 
Elvitegravir (150 mg én gang 
daglig) 
Kobicistat (150 mg én gang 
daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Buprenorfin: 
AUC: ↑ 35 % 
Cmax: ↑ 12 % 
Cmin: ↑ 66 % 
 
Nalokson: 
AUC: ↓ 28 % 
Cmax: ↓ 28 % 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med 
buprenorfin/nalokson. 

ANTI-INFEKTIVA 
Antifungale midler 
Ketokonazol (200 mg to ganger 
daglig) 
Elvitegravir (150 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↑ 48 % 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↑ 67 % 
 
↑ Ketokonazol§ 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med 
ketokonazol. 
 
§På grunn av at ritonavir hemmer 
CYP3A, økes eksponeringen for 
ketokonazol signifikant. 

Antimykobakterielle midler 
Rifabutin (150 mg én gang 
annenhver dag) 
Elvitegravir (300 mg én gang 
daglig) 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔* 
Cmax: ↔* 
Cmin: ↔* 
 
Rifabutin: 
AUC: ↔** 

Cmax: ↔** 

Cmin: ↔** 

Samtidig administrering av Vitekta og 
rifabutin anbefales ikke. Hvis 
kombinasjonen er nødvendig, er den 
anbefalte dosen av rifabutin 150 mg 
3 ganger per uke på faste dager (for 
eksempel mandag-onsdag-fredag). 
 
Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med en 
redusert dose med rifabutin. 
 
Ytterligere reduksjon av 
rifabutindosen er ikke undersøkt. Man 
skal huske på at en dose på 150 mg to 
ganger per uke ikke nødvendigvis gir 
optimal eksponering for rifabutin, noe 
som fører til en risiko for 
rifamycinresistens og mislykket 
behandling. 
 
§På grunn av at ritonavir hemmer 
CYP3A, økes eksponeringen for 
25-O-desacetyl-rifabutin signifikant 

 25-O-desacetyl-rifabutin:§ 
AUC: ↑ 851 %** 
Cmax: ↑ 440 %** 
Cmin: ↑ 1836 %** 
 
*sammenlignet med 
elvitegravir/ritonavir 
300/100 mg én gang daglig. 
 
**sammenlignet med rifabutin 
300 mg én gang daglig. 
 
Total antimykobakteriell 
aktivitet var økt med 50 %. 

ANTIKOAGULANTER 
Warfarin Interaksjonen er ikke undersøkt 

med elvitegravir. 
 
Konsentrasjonen av warfarin 
kan bli påvirket ved samtidig 
administrering med elvitegravir. 

Det anbefales at internasjonal 
normalisert ratio (INR) overvåkes ved 
samtidig administrering av Vitekta. 
INR skal fortsatt overvåkes de første 
ukene etter seponering av Vitekta. 
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Legemidler inndelt etter 
terapeutisk område 

Effekter på nivået av 
legemidler 

Gjennomsnittlig prosentvis 
endring i AUC, Cmax, Cmin

 

Anbefaling ved samtidig 
administrering med 

ritonavirforsterket elvitegravir 

H2-RESEPTOR-ANTAGONISTER 
Famotidin (40 mg én gang daglig) 
Elvitegravir (150 mg én gang 
daglig) 
Kobicistat (150 mg én gang 
daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med famotidin. 

HMG-COA-REDUKTASEHEMMERE 
Rosuvastatin (10 mg enkeltdose) 
Elvitegravir (150 mg én gang 
daglig) 
Kobicistat (150 mg én gang 
daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Rosuvastatin: 
AUC: ↑ 38 % 
Cmax: ↑ 89 % 
Cmin: ↑ 43 % 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med 
rosuvastatin. 

Atorvastatin 
Fluvastatin 
Pitavastatin 
Pravastatin 

Interaksjonen er ikke undersøkt 
med elvitegravir. 
 
Plasmakonsentrasjoner av 
OATP-substrater forventes ikke 
å endres ved samtidig 
administrering av elvitegravir. 
 
Plasmakonsentrasjoner av 
elvitegravir forventes ikke å 
endres ved samtidig 
administrering av 
OATP-substrater/-hemmere. 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med 
atorvastatin, fluvastatin, pitavastatin 
eller pravastatin. 

ORALE PREVENSJONSMIDLER 
Norgestimat (0,180/0,215 mg én 
gang daglig) 
Etinyløstradiol (0,025 mg én gang 
daglig) 
Elvitegravir (150 mg én gang 
daglig) 
Kobicistat (150 mg én gang 
daglig)1 

Norgestimat: 
AUC: ↑ 126 % 
Cmax: ↑ 108 % 
Cmin: ↑ 167 % 
 
Etinyløstradiol: 
AUC: ↓ 25 % 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 44 % 
 
Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Det skal utvises forsiktighet ved 
samtidig administrering av Vitekta og 
et hormonelt prevensjonsmiddel. Det 
hormonelle prevensjonsmidlet skal 
inneholde minst 30 µg etinyløstradiol 
og inneholde norgestimat som 
progestagen eller så bør pasientene 
bruke en alternativ pålitelig 
prevensjonsmåte (se pkt. 4.4 og 4.6). 
 
De langvarige virkningene av markant 
økning i eksponeringen for 
progesteron er ukjent. Samtidig 
administrering av elvitegravir og oralt 
prevensjonsmiddel som inneholder 
andre progestagener enn norgestimat 
er ikke studert og bør derfor unngås. 

PROTONPUMPEHEMMERE 
Omeprazol (40 mg én gang daglig) 
Elvitegravir (50 mg én gang daglig 
Ritonavir (100 mg én gang daglig) 

Elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Det er ikke nødvendig med 
dosejustering når Vitekta 
administreres samtidig med 
omeprazol. 

1 Denne studien ble utført ved bruk av kombinasjonstabletten med fast dose av 
elvitegravir/kobicistat/emtricitabin/tenofovirdisoproksil. 
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4.6 Fertilitet, graviditet og amming 
 
Kvinnelige pasienter som kan bli gravide / prevensjon hos menn og kvinner 
Bruk av Vitekta må ledsages av bruk av effektive prevensjonsmidler (se pkt. 4.4 og 4.5). 
 
Graviditet 
Det er ingen eller begrenset mengde kliniske data med elvitegravir hos gravide kvinner.  
 
Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter av elvitegravir med hensyn på 
reproduksjonstoksisitet. De maksimale eksponeringene evaluert hos kanin var imidlertid ikke høyere 
enn de som ble oppnådd terapeutisk (se punkt 5.3). 
 
Vitekta skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke den kliniske tilstanden til kvinnen gjør behandling 
med elvitegravir nødvendig. 
 
Amming 
Det er ukjent om elvitegravir/metabolitter blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. Tilgjengelige 
farmakodynamiske/toksikologiske data fra rotter har vist utskillelse av elvitegravir i melk. En risiko 
for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Vitekta skal derfor ikke brukes ved amming. 
 
For å unngå å overføre HIV-smitten til spedbarnet anbefales det at HIV-infiserte kvinner ikke ammer 
spedbarna sine under noen omstendigheter. 
 
Fertilitet 
Ingen data vedrørende effekten av elvitegravir på fertilitet hos mennesker er tilgjengelig. Dyrestudier 
indikerer ingen skadelige effekter av elvitegravir med hensyn på fertilitet. 
 
4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner 
 
Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen av elvitegravir på evnen til å kjøre bil og 
bruke maskiner. 
 
4.8 Bivirkninger 
 
Oppsummering av sikkerhetsprofilen 
Vurderingen av bivirkninger er basert på data fra en kontrollert klinisk studie (GS-US-183-0145) hvor 
712 HIV-1-infiserte antiretroviralt behandlede voksne mottok elvitegravir (n = 354) eller raltegravir 
(n = 358), begge administrert med et bakgrunnsregime som bestod av en fullstendig aktiv 
ritonavirforsterket proteasehemmer og andre antiretrovirale midler. Av disse 712 pasientene fikk 543 
(269 elvitegravir og 274 raltegravir) og 439 (224 elvitegravir og 215 raltegravir) behandling i minst 
henholdsvis 48 og 96 uker.  
 
De hyppigst rapporterte bivirkningene av elvitegravir var diaré (7,1 %) og kvalme (4,0 %) (se 
tabell 3). 
 
Bivirkningstabell 
Bivirkninger av elvitegravir fra kliniske studier er beskrevet i tabell 3 nedenfor, etter 
organklassesystem og frekvens. Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter 
synkende alvorlighetsgrad. Frekvenser er definert som vanlige (≥ 1/100 til < 1/10) eller mindre vanlige 
(≥ 1/1000 til < 1/100). 
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Tabell 3: Tabulert oppsummering av bivirkninger av elvitegravir basert på 96 ukers erfaring 
fra klinisk studie GS-US-183-0145 
 
Frekvens Bivirkninger 
Psykiatriske lidelser: 

Mindre vanlige selvmordstanker og selvmordsforsøk (hos pasienter med en historie med 
depresjon og psykiatrisk sykdom), depresjon, søvnløshet 

Nevrologiske sykdommer: 
Vanlige hodepine 
Mindre vanlige svimmelhet, parestesi, søvnighet, dysgeusi 
Gastrointestinale sykdommer: 
Vanlige abdominale smerter, diaré, oppkast, kvalme 
Mindre vanlige dyspepsi, abdominal distensjon, flatulens 
Hud- og underhudssykdommer: 
Vanlige utslett 
Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet: 
Vanlige tretthet 
 
Beskrivelse av utvalgte bivirkninger 
 
Metabolske parametre 
Vekt og nivåer av lipider og glukose i blodet kan øke i løpet av antiretroviral behandling (se pkt. 4.4). 
 
Immunreaktiveringssyndrom 
Hos HIV-infiserte pasienter med alvorlig immunsvikt ved oppstart av CART kan en inflammatorisk 
reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske infeksjoner oppstå. Autoimmune 
sykdommer (som Graves sykdom) har også vært rapportert. Tidspunktet for når disse hendelsene 
inntreffer er imidlertid mer variabelt, og slike reaksjoner kan oppstå flere måneder etter 
behandlingsstart (se pkt. 4.4). 
 
Osteonekrose 
Tilfeller av osteonekrose er rapportert, særlig hos pasienter med generelt kjente risikofaktorer, 
fremskreden HIV-sykdom eller langtidseksponering overfor CART. Hyppigheten av dette er ikke 
kjent (se pkt. 4.4). 
 
Diaré 
I studie GS-US-183-0145 ble diaré rapportert som en bivirkning hos 7,1 % av pasientene i 
elvitegravir-gruppen og hos 5,3 % av pasientene i raltegravir-gruppen. Hos disse pasientene var 
diaréen av mild til moderat alvorlighetsgrad og førte ikke til seponering av studielegemidlet. 
 
Pediatrisk populasjon 
Det finnes ingen data for barn under 18 år. Vitekta anbefales ikke for denne populasjonen (se pkt. 4.2). 
 
Melding av mistenkte bivirkninger 
Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å 
overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å 
melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i 
Appendix V. 
 
4.9 Overdosering 
 
Hvis overdosering forekommer, må pasienten overvåkes for tegn på toksisitet. Behandling av 
overdosering med elvitegravir består av generelle støttetiltak inkludert overvåking av livstegn samt 
observasjon av pasientens kliniske status. 
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Det er ingen spesifikk antidot for overdose med elvitegravir. Ettersom elvitegravir er sterkt bundet til 
plasmaproteiner, er det usannsynlig at det fjernes i større grad med hemodialyse eller peritoneal 
dialyse. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 
 
5.1 Farmakodynamiske egenskaper 
 
Farmakoterapeutisk gruppe: Antivirale midler til systemisk bruk; andre antivirale midler, 
ATC-kode: J05AX11 
 
Virkningsmekanisme og farmakodynamiske effekter 
Elvitegravir er en HIV-1-integrasetrådoverføringshemmer (integrase strand transfer inhibitor, INSTI). 
Integrase er et HIV-1-kodet enzym som er nødvendig for reproduksjon av virus. Hemming av 
integrase hindrer integrering av HIV-1-DNA i genom-DNA hos verten, og blokkerer dannelsen av 
HIV-1-provirus og spredning av virusinfeksjonen. Elvitegravir hemmer ikke human topoisomerase I 
eller II. 
 
Antiviral aktivitet in vitro 
Den antivirale aktiviteten av elvitegravir i laboratoriske og kliniske isolater av HIV-1 ble analysert i 
lymfoblastoide celler, monocytter/makrofagceller og perifere blodlymfocytter, og verdiene for 50 % 
effektiv konsentrasjon (EC50) varierte fra 0,02 til 1,7 nM. Elvitegravir viste antiviral aktivitet i 
cellekulturer mot HIV-1-subtypene A, B, C, D, E, F, G og O, (EC50-verdier varierte fra 0,1 til 1,3 nM) 
og stammespesifikk aktivitet mot HIV-2 (EC50 på 0,53 nM). Den antivirale aktiviteten av elvitegravir 
in vitro viste ingen antagonisme når det ble kombinert med antiretrovirale legemidler fra klassene med 
nukleos(t)ide revers transkriptasehemmere (NRTIer), ikke-nukleoside revers transkriptasehemmere 
(NNRTIer), proteasehemmere (PIer), INSTIer (integrase strand transfer inhibitors), fusjonshemmere 
eller CCR5 co-reseptorantagonister. 
 
Elvitegravir viste ingen hemming av repliseringen av HBV eller HCV in vitro. 
 
Resistens 
I cellekulturer 
HIV-1-isolater med redusert følsomhet overfor elvitegravir har vært selektert i cellekulturer. 
Fenotypisk resistens overfor elvitegravir ble vanligvis assosiert med de primære 
integrasesubstitusjonene T66I, E92Q og Q148R. Ytterligere integrasesubstitusjoner sett i utvalgte 
cellekulturer inkluderte H51Y, F121Y, S147G, S153Y, E157Q og R263K. 
 
Kryssresistens 
Elvitegravir-resistente virus viser varierende grader av kryssresistens mot INSTIen raltegravir, 
avhengig av type og antall substitusjoner. Virus som uttrykker T66I/A-substitusjoner opprettholder 
følsomheten overfor raltegravir, mens de fleste andre mønstrene av elvitegravir-assosierte 
substitusjoner er forbundet med redusert følsomhet overfor raltegravir. Med unntak av 
Y143C/R/H, er HIV-1 med de primære raltegravir-assosierte substitusjonene T66K, Q148H/K/R, 
eller N115H i integrase, forbundet med redusert følsomhet overfor elvitegravir. 
 
Hos behandlede pasienter 
I en analyse av HIV-1-isolater fra pasienter med mislykket behandling i studie GS-US-183-0145 til 
og med uke 96, ble det observert utvikling av én eller flere primære substitusjoner assosiert med 
elvitegravir-resistens i isolater hos 23 av 86 pasienter med evaluerbare genotypiske data fra paret 
baseline og isolater fra mislykket behandling med elvitegravir (23/351 pasienter behandlet med 
elvitegravir, 6,6 %). Lignende tall med resistensutvikling mot raltegravir forekom i HIV-1 fra 
pasienter som var behandlet med raltegravir (26/351 pasienter behandlet med raltegravir, 7,4 %). 
De hyppigst oppståtte substitusjonene i integrase HIV-1-isolater fra pasienter behandlet med 
elvitegravir var T661/A (n = 8), E92Q/G (n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4), og 
N155H (n = 5). I fenotypiske analyser av HIV-1-isolater med resistenssubstitusjoner fra pasienter 
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behandlet med elvitegravir hadde 14/20 (70 %) redusert følsomhet overfor elvitegravir og 12/20 
(60 %) hadde redusert følsomhet overfor raltegravir. 
 
Klinisk erfaring 
Hos behandlede HIV-1-infiserte pasienter 
Effekten av elvitegravir er hovedsakelig basert på en analyse gjennom 96 uker fra en randomisert, 
dobbeltblind, aktivt kontrollert studie, studie GS-US-183-0145, hos behandlede HIV-1-infiserte 
pasienter (n = 702). 
 
I studie GS-US-183-0145 ble pasientene randomisert i forholdet 1:1 for å motta enten elvitegravir 
(150 mg eller 85 mg) én gang daglig eller raltegravir 400 mg to ganger daglig, begge administrert med 
et bakgrunnsregime (BR) bestående av en fullstendig aktiv ritonavirforsterket proteasehemmer (enten 
atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir eller tipranavir) og et annet virkestoff. BR ble valgt av 
utprøveren basert på genotypisk/fenotypisk resistenstesting og tidligere antiretroviral 
behandlingshistorie. Randomiseringen ble stratifisert etter HIV-1 RNA-nivå (≤ 100 000 kopier/ml 
eller > 100 000 kopier/ml) ved screening og etter hvilken klasse det andre virkestoffet hørte til (NRTI 
eller andre klasser). Virologisk responsrate ble evaluert i begge behandlingsarmene. Virologisk 
respons ble definert som oppnåelse av upåviselig viral belastning (HIV-1 RNA < 50 kopier/ml). 
 
Baseline karakteristikk og behandlingsutfall ved uke 96 for studie GS-US-183-0145 er presentert i 
henholdsvis tabell 4 og 5. 
 
Tabell 4: Demografiske og baseline sykdomskjennetegn hos antiretroviralt behandlede 
HIV-1-infiserte voksne pasienter i studie GS-US-183-0145  

 Elvitegravir +  
bakgrunnsregime  

n = 351 

Raltegravir + 
bakgrunnsregime 

n = 351 
Demografiske kjennetegn 
Median alder, år 
(min-maks.) 

44 
(20-78) 

45 
(19-74) 

Kjønn   
 Mann 83,2 % 80,9 % 
 Kvinne 16,8 % 19,1 % 
Etnisk tilhørighet   
 Hvit 60,1 % 64,4 % 
 Svart /afro-

amerikaner 
35,6 % 32,2 % 

 Asiat 2,6 % 1,4 % 
 Annet 1,7 % 2,0 % 
Baseline sykdomskjennetegn 

Median baseline plasma 
HIV-1 RNA (område) 
log10 kopier/ml 

4,35 
(1,69-6,63) 

4,42 
(1,69-6,10) 

Prosentandel pasienter med 
viral belastning 
> 100 000 kopier/ml 

25,6 25,6 

Median baseline 
CD4+ celleantall (område), 
celler/mm3 

227,0 
(2,0-1 374,0) 

215,0 
(1,0-1497,0) 

Prosentandel pasienter med 
CD4+ celleantall 
≤ 200 celler/mm3 

44,4 44,9 
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 Elvitegravir +  
bakgrunnsregime  

n = 351 

Raltegravir + 
bakgrunnsregime 

n = 351 
Baseline genotypisk 
følsomhetsscorea 

0 
1 
2 
3 

 
 

1 % 
14 % 
81 % 
3 % 

 
 

< 1 % 
15 % 
83 % 
2 % 

a Genotypisk følsomhetsscore er beregnet ved å oppsummere verdiene for legemiddelfølsomhet (1 = følsom; 0 = redusert 
følsomhet) for alle legemidler i baseline bakgrunnsregime. 

 
Tabell 5: Virologiske resultater av randomisert behandling i studie GS-US-183-0145 ved uke 48 
og uke 96 (snapshot-analyse)a 

 
 Uke 48 Uke 96 
 Elvitegravir + 

bakgrunns-
regime 
n = 351 

Raltegravir + 
bakgrunns-

regime 
n = 351 

Elvitegravir + 
bakgrunns-

regime 
n = 351 

Raltegravir + 
bakgrunns-

regime 
n = 351 

Virologisk effekt 
HIV-1 RNA 
< 50 kopier/ml 

60 % 58 % 52 % 53 % 

Behandlingsforskjell 2,2 % (95 % KI = -5,0 %, 9,3 %) -0,5 % (95 % KI = -7,9 %, 6,8 %) 
Virologisk sviktb 33 % 32 % 36 % 31 % 
Ingen virologiske 
data ved uke 
48 eller uke 
96-vinduet 

7 % 11 % 12 % 16 % 

Seponert studie-
legemiddel pga. 
bivirkninger 
eller dødc 

2 % 5 % 3 % 7 % 

Seponert studie-
legemiddel av 
andre grunner 
og siste 
tilgjengelige 
HIV-1 RNA 
< 50 kopier/mld 

4 % 5 % 8 % 9 % 

Manglende data 
i løpet av vindu, 
men tar studie-
legemiddel 

1 % 1 % 1 % 1 % 

a Uke 48-vinduet er mellom dag 309 og 364 (inklusive), uke 96-vinduet er mellom dag 645 og 700 (inklusive). 
b Inkluderer pasienter som hadde ≥ 50 kopier/ml i uke 48 eller uke 96-vinduet, pasienter som seponerte tidlig pga. mangel 

på eller tap av effekt, pasienter som hadde viral belastning på ≥ 50 kopier/ml ved tidspunktet for endring i 
bakgrunnsregime, pasienter som seponerte av andre grunner enn bivirkninger, død eller mangel på eller tap av effekt og 
som på tidspunktet for seponering hadde en viral belastning på ≥ 50 kopier/ml. 

c Inkluderer pasienter som seponerte pga. bivirkninger eller død på ethvert tidspunkt fra dag 1 gjennom hele tidsvinduet, 
hvis dette førte til ingen virologiske data om behandling i løpet av det spesifiserte vinduet. 

d Inkluderer pasienter som seponerte av andre grunner enn bivirkninger, død eller mangel på eller tap av effekt, f.eks. 
tilbaketrukket samtykke, uteblitt fra oppfølging osv. 

 
Elvitegravir var ikke-inferior med hensyn til å oppnå HIV-1 RNA < 50 kopier/ml sammenlignet med 
raltegravir. 
 
Blant pasienter med en genotypisk følsomhetsscore på ≤ 1, hadde henholdsvis 76 % og 69 % 
HIV-1 RNA < 50 kopier/ml ved uke 48 i behandlingsarmene med elvitegravir og raltegravir. Blant 
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pasienter med en genotypisk følsomhetsscore > 1, hadde henholdsvis 57 % og 56 % HIV-1 RNA 
< 50 kopier/ml ved uke 48 i behandlingsarmene med elvitegravir og raltegravir. 
 
I studie GS-US-183-0145 var gjennomsnittlig økning i CD4+ celleantall fra baseline til uke 96 
205 celler/mm3 hos pasienter behandlet med elvitegravir og 198 celler/mm3 hos pasienter behandlet 
med raltegravir.  
 
I studie GS-US-183-0145 viste analyser fra undergrupper med samtidig administrert proteasehemmer 
lignende tall for virologisk effekt for elvitegravir og raltegravir innen hver undergruppe med 
proteasehemmer ved uke 48 og 96 (HIV-1 RNA < 50 kopier/ml) (tabell 6). 
 
Tabell 6: Virologisk effekt med samtidig administrert proteasehemmer i studie GS-US-183-0145 
ved uke 48 og uke 96 (snapshot-analyse) 
 
  Elvitegravir versus 

raltegravir 
HIV-1 RNA 
< 50 kopier/ml, n/N (%) 

Elvitegravir 
(N = 351) 

Raltegravir 
(N = 351) 

Prosentvis forskjell 
(95 % KI)a 

Virologisk effekt ved 
uke 48 

   

Darunavir/ritonavir 126/202 (62,4 %) 122/207 (58,9 %) 3,4 % (-6,0 % til 12,9 %) 
Lopinavir/ritonavir 39/68 (57,4 %) 37/68 (54,4 %) 2,9 % (-13,7 % til 19,6 %) 
Atazanavir/ritonavir 34/61 (55,7 %) 28/51 (54,9 %) 0,8 % (-17,7 % til 19,3 %) 
Fosamprenavir/ritonavir 8/14 (57,1 %) 10/18 (55,6 %) 1,6 % (-33,0 % til 36,2 %) 
Tipranavir/ritonavir 3/6 (50,0 %) 5/7 (71,4 %) -21,4 % (-73,6 % til 

30,7 %) 
Virologisk effekt ved 
uke 96 

   

Darunavir/ritonavir 105/202 (52,0 %) 112/207 (54,1 %) -2,1 % (-11,8 % til 7,5 %) 
Lopinavir/ritonavir 36/68 (52,9 %) 37/68 (54,4 %) -1,5 % (-18,2 % til 15,3 %) 
Atazanavir/ritonavir 33/61 (54,1 %) 23/51 (45,1 %) 9,0 % (-9,5 % til 27,5 %) 
Fosamprenavir/ritonavir 7/14 (50,0 %) 11/18 (61,1 %) -11,1 % (-45,7 % til 

23,4 %) 
Tipranavir/ritonavir 3/6 (50,0 %) 3/7 (42,9 %) 7,1 % (-47,1 % til 61,4 %) 

a Forskjellen i andel og tilhørende KI på 95 % mellom randomiserte behandlingsgrupper er basert på normaltilnærming. 
 
På tross av det begrensede antall kvinnelige pasienter i studien GS-US-183-0145, viste analyser fra 
undergrupper etter kjønn at tallene for virologisk effekt hos kvinnelige pasienter ved uke 48 og 96 
(HIV-1 RNA < 50 kopier/ml) var numerisk lavere i elvitegravirbehandlingsarmen enn i 
raltegravirbehandlingsarmen. Tallene for virologisk effekt ved uke 48 for elvitegravir og raltegravir 
var henholdsvis 47,5 % (28/59) og 62,7 % (42/67) (forskjell: -12,3 % [95 % KI: -30,1 % til 5,5 %]) for 
kvinnelige pasienter og henholdsvis 62,3 % (182/292) og 56,3 % (160/284) (forskjell: 5,3 % [95 % KI: 
-2,5 % til 13,2 %]) for mannlige pasienter. Tall for virologisk effekt ved uke 96 for elvitegravir og 
raltegravir var henholdsvis 39,0 % (23/59) og 52,2 % (35/67) (forskjell: -8,4 % [95 % KI: -26,1 % til 
9,2 %]) for kvinnelige pasienter og henholdsvis 55,1 % (161/292) og 53,2 % (151/284) (forskjell: 
1,5 % [95 % KI: -6,5 % til 9,6 %]) for mannlige pasienter. 
 
Pediatrisk populasjon 
Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har utsatt forpliktelsen til å 
presentere resultater fra studier med elvitegravir i én eller flere undergrupper av den pediatriske 
populasjonen ved behandling av HIV-1-infeksjon (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk 
bruk). 
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5.2 Farmakokinetiske egenskaper 
 
Absorpsjon 
Etter oral administrering av ritonavirforsterket elvitegravir sammen med mat hos HIV-1-infiserte 
pasienter ble maksimal plasmakonsentrasjon av elvitegravir observert 4 timer etter dosen. 
Gjennomsnittlig steady state Cmax, AUCtau og Ctrough (gjennomsnitt ± SD) etter gjentatte doser med 
elvitegravir pluss en ritonavirforsterket proteasehemmer (150 mg elvitegravir med darunavir eller 
fosamprenavir; 85 mg elvitegravir med atazanavir eller lopinavir) hos HIV-1-infiserte pasienter var 
henholdsvis 1,4 ± 0,39 µg/ml, 18 ± 6,8 µg•t/ml og 0,38 ± 0,22 µg/ml for elvitegravir. Absolutt oral 
biotilgjengelighet er ikke fastslått. 
 
I forhold til fastende tilstand resulterte administrering av forsterket elvitegravir som 
fastdosekombinasjonen 150 mg elvitegravir/150 mg kobicistat/200 mg emtricitabin/245 mg 
tenofovirdisoproksilfumarat sammen med et lett måltid (omtrent 373 kcal, 20 % fett) eller et fettrikt 
måltid (omtrent 800 kcal, 50 % fett) i økt eksponering for elvitegravir. For elvitegravir økte Cmax og 
AUCtau henholdsvis 22 % og 36 % sammen med et lett måltid, og henholdsvis 56 % og 91 % med et 
fettrikt måltid.  
 
Distribusjon 
Elvitegravir er 98-99 % bundet til humane plasmaproteiner og bindingen er uavhengig av 
legemiddelkonsentrasjonen i området 1,0 ng/ml til 1,6 µg/ml. Gjennomsnittlig forhold mellom 
legemiddelkonsentrasjonen i plasma og blod var 1,37.  
 
Biotransformasjon 
Elvitegravir gjennomgår oksidativ metabolisme forårsaket av CYP3A (hovedsakelig), og 
glukuronidering via UGT1A1/3-enzymer (i mindre grad). 
 
Ritonavir hemmer CYP3A, og øker sådan plasmakonsentrasjonen av elvitegravir kraftig. 
Administrasjon av ritonavir én gang daglig (20–200 mg) fører til en økning i eksponering for 
elvitegravir etter gjentatt administrering én gang daglig, hvor eksponeringen for elvitegravir når et 
platå rundt 100 mg ritonavir. Ytterligere økning i ritonavirdosen fører ikke til en ytterligere økning i 
eksponeringen for elvitegravir. Vitekta er indisert for bruk kun ved samtidig administrering med 
ritonavir som et forsterkende middel. 
 
Gjennomsnittlig steady state eksponering (AUCtau) for uforsterket elvitegravir er ~ 20 % lavere etter 
gjentatte doser versus en enkelt dose, noe som antyder en beskjeden autoinduksjon av metabolismen. 
Med forsterkning med ritonavir (100 mg), er netto hemming av elvitegravirs metabolisme observert 
med signifikant økt systemisk eksponering (20 ganger høyere AUC), høye bunnkonsentrasjoner og 
lengre gjennomsnittlig eliminasjonshalveringstid (9,5 versus 3,5 timer). 
 
Etter oral administrering av en enkelt dose med ritonavirforsterket [14C]elvitegravir, var elvitegravir 
den dominerende substansen i plasma og representerte henholdsvis omtrent 94 % og 61 % av den 
sirkulerende radioaktiviteten ved 32 og 48 timer. Metabolitter produsert ved aromatisk og alifatisk 
hydroksylering eller glukuronidering er til stede i svært lave nivåer og bidrar ikke til den totale 
antivirale aktiviteten til elvitegravir. 
 
Eliminasjon 
Etter oral administrering av ritonavirforsterket [14C]elvitegravir ble 94, 8 % av dosen gjenfunnet i 
feces, noe som samsvarer med den hepatobiliære eliminasjonen av elvitegravir. 6,7 % av den 
administrerte dosen ble gjenfunnet i urin, som metabolitter. Median terminal plasmahalveringstid for 
ritonavirforsterket elvitegravir er omtrent 8,7 til 13,7 timer. 
 
Linearitet/ikke-linearitet 
Plasmaeksponering for elvitegravir er ikke-lineær og mindre enn doseproporsjonal, sannsynligvis på 
grunn av at oppløseligheten begrenser absorpsjonen. 
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Eldre 
Farmakokinetikken til elvitegravir er ikke fullt ut evaluert hos eldre (over 65 år). 
 
Kjønn 
Ingen klinisk viktige farmakokinetiske forskjeller på grunn av kjønn er identifisert for forsterket 
elvitegravir. 
 
Etnisk tilhørighet 
Ingen klinisk viktige farmakokinetiske forskjeller på grunn av etnisk tilhørighet er identifisert for 
forsterket elvitegravir. 
 
Pediatrisk populasjon 
Farmakokinetikken til elvitegravir hos pediatriske pasienter er ikke fastslått.  
 
Nedsatt nyrefunksjon 
En studie av farmakokinetikken til forsterket elvitegravir ble utført hos ikke-HIV-1-infiserte pasienter 
med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance under 30 ml/min). Det ble ikke observert klinisk 
relevante forskjeller i farmakokinetikken til elvitegravir mellom pasienter med alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon og friske forsøkspersoner. Det er ikke nødvendig å justere dosen av Vitekta hos pasienter 
med nedsatt nyrefunksjon.  
 
Nedsatt leverfunksjon  
Elvitegravir metaboliseres og elimineres hovedsakelig i leveren. En studie av farmakokinetikken til 
forsterket elvitegravir ble utført hos ikke-HIV-1-infiserte pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon 
(Child-Pugh Class B). Det ble ikke observert klinisk relevante forskjeller i farmakokinetikken til 
elvitegravir mellom pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon og friske forsøkspersoner. Det er 
ikke nødvendig å justere dosen av Vitekta hos pasienter med lett til moderat nedsatt leverfunksjon. 
Effekten av alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh Class C) på farmakokinetikken til elvitegravir 
er ikke studert. 
 
Samtidig hepatitt B- og/eller C-virusinfeksjon 
En begrenset mengde data fra populasjonsfarmakokinetiske analyser (n = 56) indikerer at samtidig 
hepatitt B- og/eller C-virusinfeksjon ikke hadde klinisk relevant effekt på eksponeringen for forsterket 
elvitegravir. 
 
5.3 Prekliniske sikkerhetsdata 
 
Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av 
sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering, gentoksisitet, karsinogenitet eller 
reproduksjons- og utviklingstoksisitet. Maksimaldosen av elvitegravir som ble testet i studier av 
utviklingstoksisitet hos rotter og kaniner, tilsvarer eksponeringer som er på henholdsvis ca. 29 ganger 
og 0,2 ganger marginen for eksponering ved behandling av mennesker. 
 
Elvitegravir var negativ i en bakteriell mutagenitetstest in vitro (Ames-test) og negativ i en in vivo 
mikronukleusanalyse hos rotter ved doser opptil 2 000 mg/kg. I en in vitro kromosomavviktest var 
elvitegravir negativ ved metabolsk aktivering. En tvetydig respons ble imidlertid observert uten 
aktivering.  
 
Langvarige studier av oral karsinogenitet med elvitegravir viste ingen karsinogenitet hos mus og 
rotter. 
 
Virkestoffet elvitegravir forblir i miljøet. 
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6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 
 
6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer 
 
Tablettkjerne 
Krysskarmellosenatrium 
Hydroksypropylcellulose 
Laktosemonohydrat 
Magnesiumstearat 
Mikrokrystallinsk cellulose 
Natriumlaurylsulfat 
 
Filmdrasjering 
Indigokarminaluminiumlakk (E132) 
Makrogol 3350 (E1521) 
Polvinylalkohol (delvis hydrolysert) (E1203) 
Talkum (E553B) 
Titandioksid (E171) 
Gult jernoksid (E172) 
 
6.2 Uforlikeligheter 
 
Ikke relevant. 
 
6.3 Holdbarhet 
 
4 år. 
 
6.4 Oppbevaringsbetingelser 
 
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. 
 
6.5 Emballasje (type og innhold) 
 
Flaske av polyetylen med høy tetthet (HDPE) med barnesikret lukkeanordning som inneholder 
30 filmdrasjerte tabletter. 
 
Pakningsstørrelse: 1 flaske med 30 filmdrasjerte tabletter. 
 
6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon 
 
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. 
 
 
7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 
 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Storbritannia 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 
 
EU/1/13/883/002 
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9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE 
 
Dato for første markedsføringstillatelse: 13. november 2013 
 
 
10. OPPDATERINGSDATO 
 
 
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske 
legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu. 
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A. TILVIRKER(E) ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE 
 
Navn og adresse til tilvirker(e) ansvarlig for batch release 
 
Gilead Sciences Ireland UC 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
Irland 
 
 
B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK 
 
Legemiddel underlagt begrenset forskrivning (se Vedlegg I, Preparatomtale, pkt. 4.2). 
 
 
C. ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 
 
• Periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter (PSUR) 
 
Innehaver av markedsføringstillatelsen skal sende inn den første periodiske 
sikkerhetsoppdateringsrapporten for dette legemidlet innen 6 måneder etter autorisasjon. Videre skal 
innehaver av markedsføringstillatelsen sende inn periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter for dette 
legemidlet i samsvar med kravene i EURD-listen (European Union Reference Date list) som gjort rede 
for i Artikkel 107c(7) av direktiv 2001/83/EF og publisert på nettstedet til Det europeiske 
legemiddelkontor (The European Medicines Agency). 
 
 
D. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE SIKKER OG EFFEKTIV BRUK 

AV LEGEMIDLET 
 
• Risikohåndteringsplan (RMP) 
 
Innehaver av markedsføringstillatelsen skal gjennomføre de nødvendige aktiviteter og intervensjoner 
vedrørende legemiddelovervåkning spesifisert i godkjent RMP presentert i Modul 1.8.2 i 
markedsføringstillatelsen samt enhver godkjent påfølgende oppdatering av RMP. 
 
En oppdatert RMP skal sendes inn: 
• på forespørsel fra Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency); 
• når risikohåndteringssystemet er modifisert, spesielt som resultat av at det fremkommer ny 

informasjon som kan lede til en betydelig endring i nytte/risiko profilen eller som resultat av at 
en viktig milepel (legemiddelovervåkning eller risikominimering) er nådd. 

 
Hvis innsendelse av en PSUR og oppdateringen av en RMP faller på samme tidspunkt, kan de sendes 
inn samtidig. 
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OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE 
EMBALLASJE 
 
MERKING PÅ FLASKE OG ESKE 
 
1. LEGEMIDLETS NAVN 
 
Vitekta 85 mg filmdrasjerte tabletter 
elvitegravir 
 
 
2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) 
 
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 85 mg elvitegravir. 
 
 
3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 
 
Inneholder laktose. Se pakningsvedlegget for mer informasjon. 
 
 
4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
30 filmdrasjerte tabletter. 
30 tabletter. 
 
 
5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER) 
 
Les pakningsvedlegget før bruk. 
 
Oral bruk. 
 
 
6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR 

BARN 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER 
 
 
8. UTLØPSDATO 
 
Utløpsdato 
 
 
9. OPPBEVARINGSBETINGELSER 
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10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 

 
 
11.  NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 
 
Gilead Sciences Intl Ltd 
Cambridge 
CB21 6GT 
Storbritannia 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 
 
EU/1/13/883/001 
 
 
13. PRODUKSJONSNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING 
 
Reseptpliktig legemiddel. 
 
 
15. BRUKSANVISNING 
 
 
16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 
 
Vitekta 85 mg [Kun på ytre emballasje] 
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OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE 
EMBALLASJE 
 
MERKING PÅ FLASKE OG ESKE 
 
1. LEGEMIDLETS NAVN 
 
Vitekta 150 mg filmdrasjerte tabletter 
elvitegravir 
 
 
2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) 
 
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg elvitegravir. 
 
 
3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 
 
Inneholder laktose. Se pakningsvedlegget for mer informasjon. 
 
 
4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
30 filmdrasjerte tabletter. 
30 tabletter. 
 
 
5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER) 
 
Les pakningsvedlegget før bruk. 
 
Oral bruk. 
 
 
6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR 

BARN 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER 
 
 
8. UTLØPSDATO 
 
Utløpsdato 
 
 
9. OPPBEVARINGSBETINGELSER 
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10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 

 
 
11.  NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 
 
Gilead Sciences Intl Ltd 
Cambridge 
CB21 6GT 
Storbritannia 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 
 
EU/1/13/883/002 
 
 
13. PRODUKSJONSNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING 
 
Reseptpliktig legemiddel. 
 
 
15. BRUKSANVISNING 
 
 
16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 
 
Vitekta 150 mg [Kun på ytre emballasje] 
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Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten 
 

Vitekta 85 mg filmdrasjerte tabletter 
elvitegravir 

 
Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt 

som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om 
hvordan du melder bivirkninger. 
 
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det 
inneholder informasjon som er viktig for deg. 
- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. 
- Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek. 
- Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv 

om de har symptomer på sykdom som ligner dine. 
- Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som 

ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4. 
 
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om: 
 
1. Hva Vitekta er og hva det brukes mot 
2. Hva du må vite før du bruker Vitekta 
3. Hvordan du bruker Vitekta 
4. Mulige bivirkninger 
5. Hvordan du oppbevarer Vitekta 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 
 
 
1. Hva Vitekta er og hva det brukes mot 
 
Vitekta inneholder virkestoffet elvitegravir. 
 
Vitekta er en behandling mot infeksjon med humant immunsviktvirus (HIV) hos voksne 18 år 
eller eldre. 
 
Vitekta skal alltid tas sammen med enkelte andre HIV-medisiner. Se avsnitt 3, Hvordan du bruker 
Vitekta. 
 
HIV-viruset produserer et enzym som heter HIV-integrase. Dette enzymet hjelper viruset med å 
formere seg i cellene i kroppen din. Vitekta gjør at dette enzymet slutter å virke, og reduserer mengden 
av HIV i kroppen din. Dette vil forbedre immunsystemet ditt og redusere risikoen for utvikling av 
sykdommer som kan forbindes med HIV-infeksjon. 
 
Dette legemidlet helbreder ikke HIV-infeksjon. Mens du tar Vitekta kan du fremdeles utvikle 
infeksjoner eller andre sykdommer forbundet med HIV-infeksjon. 
 
 
2. Hva du må vite før du bruker Vitekta 
 
Bruk ikke Vitekta 
 
• dersom du er allergisk overfor elvitegravir eller noen av de andre innholdsstoffene i dette 

legemidlet (listet opp i avsnitt 6 i dette pakningsvedlegget). 
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• dersom du tar noen av disse legemidlene: 
- karbamazepin, fenobarbital, fenytoin som brukes til å behandle epilepsi og forhindre 

krampeanfall 
- rifampicin som brukes til å forhindre og behandle tuberkulose og andre infeksjoner 
- johannesurt (Hypericum perforatum), et urtemiddel som brukes mot depresjon og angst, 

eller midler som inneholder dette 
 
 Dersom noe av dette er tilfelle for deg, skal du ikke ta Vitekta, og du skal informere lege 

omgående. 
 
Advarsler og forsiktighetsregler 
 
Behandling med Vitekta skal kun startes av en lege som har erfaring i behandling av HIV-infeksjon. 
 
Du kan fremdeles overføre HIV-infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen 
er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er 
nødvendige for å unngå å smitte andre personer. Dette legemidlet er ikke en kur mot HIV-infeksjon. 
Mens du tar Vitekta kan du fortsatt utvikle infeksjoner eller andre sykdommer forbundet med 
HIV-infeksjon. 
 
Rådfør deg med lege før du bruker Vitekta: 
 
• Dersom du har leverproblemer eller tidligere har hatt leversykdommer, inkludert 

hepatitt. Pasienter med leversykdommer, inkludert kronisk hepatitt B eller C, som behandles 
med antiretrovirale midler, har høyere risiko for alvorlige og potensielt dødelige 
leverkomplikasjoner. Hvis du har en hepatitt B-infeksjon, vil legen din vurdere nøye hvilken 
behandling som er det beste for deg.  

 
 Dersom noe av dette er tilfelle for deg, må du rådføre deg med lege før du tar Vitekta. 
 
Mens du bruker Vitekta 
 
Vær oppmerksom på følgende: 
 
• alle tegn på betennelse eller infeksjon 
 
• skjelettproblemer 
 
 Dersom du legger merke til noen av disse symptomene, må du omgående rådføre deg med 

legen din. For mer informasjon, se avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget. 
 
Barn og ungdom 
 
• Ikke gi dette legemidlet til barn og ungdom under 18 år. Bruk av Vitekta hos barn og ungdom 

er ennå ikke studert. 
 
Andre legemidler og Vitekta 
 
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke 
andre legemidler. Dette gjelder også naturlegemidler og reseptfrie legemidler. Vitekta kan innvirke 
på andre legemidler, noe som kan påvirke mengden av Vitekta eller andre legemidler i blodet ditt. 
Dette kan hindre medisinene dine fra å virke skikkelig, eller kan gjøre bivirkninger verre. 
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Legemidler som aldri skal brukes sammen med Vitekta: 
• karbamazepin, fenobarbital, fenytoin som brukes til å behandle epilepsi og forhindre 

krampeanfall 
• rifampicin som brukes til å forhindre og behandle tuberkulose og andre infeksjoner 
• johannesurt (Hypericum perforatum), et urtemiddel som brukes mot depresjon og angst, eller 

midler som inneholder dette 
 
Andre legemidler som brukes i behandling av HIV-infeksjon: 
Du bør ikke ta Vitekta sammen med andre legemidler som inneholder: 
• kobicistat 
• elvitegravir 
 
Rådfør deg med lege dersom du bruker: 
• efavirenz 
• nevirapin 
• didanosin (se også avsnitt 3 i dette pakningsvedlegget) 
 Informer legen hvis du tar noen av disse HIV-legemidlene. 
 
Andre typer legemidler: 
Rådfør deg med lege dersom du bruker: 
• rifabutin, brukt til å behandle bakterieinfeksjoner inkludert tuberkulose 
• warfarin, brukt til å gjøre blodet tynnere 
• p-piller, brukt til å forhindre graviditet 
• bosentan, brukt til å behandle pulmonal arteriell hypertensjon 
• syrenøytraliserende midler, brukt til å behandle halsbrann eller sure oppstøt, som aluminium-/ 

magnesiumhydroksid eller kalsiumkarbonat (se også avsnitt 3 i dette pakningsvedlegget) 
• multivitaminer, brukt som kosttilskudd (se også avsnitt 3 i dette pakningsvedlegget). 
 Informer legen din hvis noe av dette gjelder deg. 
 
 Informer legen din hvis du bruker noen av disse eller andre legemidler. Ikke avslutt 

behandlingen uten først å kontakte legen din. 
 
Graviditet og amming 
 
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen legemidler. 
 
• Kvinner må ikke bli gravide mens de bruker Vitekta. 
• Bruk sikker prevensjon mens du bruker Vitekta. 
• Informer legen din omgående hvis du blir gravid. Hvis du er gravid, skal du ikke ta Vitekta, 

med mindre du og legen din avgjør at det er helt nødvendig. Legen din vil diskutere de 
potensielle fordelene og ulempene ved å ta Vitekta for deg og barnet ditt. 

 
Du må ikke amme under behandling med Vitekta: Det er ikke kjent om virkestoffet i dette 
legemidlet kan utskilles i morsmelk. Hvis du er en kvinne med HIV, anbefales det at du ikke ammer 
for å unngå å overføre viruset til barnet via morsmelken. 
 
Vitekta inneholder laktose 
 
Informer legen din dersom du er laktoseintolerant eller intolerant overfor andre sukkertyper. 
Vitekta inneholder laktose. Hvis du er laktoseintolerant, eller hvis du har blitt fortalt at du har 
intoleranse overfor andre sukkertyper, må du diskutere dette med legen din før du begynner å bruke 
legemidlet. 
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3. Hvordan du bruker Vitekta 
 
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er 
usikker. Dette er for å være sikker på at legemidlet er så effektivt som mulig og for å redusere 
utviklingen av resistens mot behandlingen. Du må ikke endre dosen, med mindre legen din ber deg om 
det. 
 
Du må alltid ta Vitekta sammen med én av følgende kombinasjoner av legemidler: 
 
• atazanavir og ritonavir 
• darunavir og ritonavir 
• fosamprenavir og ritonavir 
• lopinavir/ritonavir 
 
En dose på 85 mg anbefales: 
Hvis du tar Vitekta med: 
• atazanavir og ritonavir 
• lopinavir/ritonavir 
 
I disse kombinasjonene er dosen én 85 mg tablett daglig, sammen med mat. Tabletten skal ikke 
tygges, knuses eller deles. Ta 85 mg tabletten samtidig med atazanavir og ritonavir, eller samtidig som 
den første dosen med lopinavir/ritonavir. 
 
En dose på 150 anbefales: 
Hvis du tar Vitekta med: 
• darunavir og ritonavir 
• fosamprenavir og ritonavir 
 
I disse kombinasjonene er dosen én 150 mg tablett daglig, sammen med mat. Tabletten skal ikke 
tygges, knuses eller deles.Ta 150 mg tabletten samtidig som den første dosen med darunavir eller 
fosamprenavir og ritonavir. Se pakningsvedlegget for Vitekta 150 mg tabletter. 
 
Dersom du også tar andre legemidler: 
 
Dersom du også tar didanosin, må du ta det minst 1 time før eller minst 2 timer etter at du tar 
Vitekta. 
 
Dersom du også tar et syrenøytraliserende middel, som aluminium-/magnesiumhydroksid eller 
kalsiumkarbonat, eller et vitamintilskudd, må du ta det minst 4 timer før eller minst 4 timer etter 
Vitekta. 
 
Dersom du tar for mye av Vitekta 
 
Dersom du ved et uhell tar mer enn den anbefalte dosen med Vitekta, kan du ha økt risiko for å få 
mulige bivirkninger av dette legemidlet (se avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget). 
 
Kontakt legen din eller nærmeste legevakt umiddelbart for råd. Ta med deg flasken med tablettene, 
slik at du lett kan beskrive hva du har tatt. 
 
Dersom du har glemt å ta Vitekta 
 
Det er viktig at du ikke går glipp av noen doser med Vitekta. 
 
Om du går glipp av en dose: 
• Hvis du oppdager det innen 18 timer etter tidspunktet du vanligvis tar Vitekta, må du ta 

tabletten så raskt som mulig. Ta alltid tabletten sammen med mat. Ta så neste dose som vanlig. 
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• Hvis du oppdager det mer enn 18 timer etter tidspunktet du vanligvis tar Vitekta, må du ikke 
ta den glemte dosen. Vent, og ta så neste dose til vanlig tid sammen med mat.  

 
Hvis du kaster opp innen 1 time etter at du har tatt Vitekta, tar du en ny tablett sammen med mat.  
 
Ikke avbryt behandling med Vitekta 
 
Ikke avbryt behandling med Vitekta uten å rådføre deg med legen din. Avbrutt behandling med 
Vitekta kan virke sterkt inn på din respons på senere behandling. Hvis behandlingen med Vitekta 
avbrytes, uansett grunn, må du rådføre deg med lege før du begynner å ta Vitekta-tabletter igjen. 
 
Når lageret ditt av Vitekta begynner å bli lavt, må du skaffe mer fra lege eller apotek. Dette er 
svært viktig fordi virusmengden kan begynne å øke hvis man avbryter behandlingen, selv i kort tid. 
Sykdommen kan da bli vanskeligere å behandle. 
 
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. 
 
 
4. Mulige bivirkninger 
 
Behandling av HIV kan føre til en vektøkning og en økning av lipid (fett) og glukose nivåene i blodet. 
Disse er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i 
noen tilfeller være forårsaket av HIV legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du får 
slike endringer. 
 
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Ved behandling 
av HIV-infeksjon er det ikke alltid mulig å vite om noen av følgende bivirkninger er forårsaket av 
Vitekta eller av andre legemidler som du tar samtidig, eller av selve HIV-infeksjonen. 
 
Vanlige bivirkninger 
(kan ramme 1 til 10 av 100 behandlede pasienter) 
• magesmerter 
• oppkast 
• utslett 
• hodepine 
• diaré 
• kvalme 
• tretthet. 
 
Mindre vanlige bivirkninger 
(kan ramme opptil 1 av 100 behandlede pasienter) 
• selvmordstanker og selvmordsforsøk (hos pasienter som tidligere har hatt depresjon eller 

psykiske problemer) 
• depresjon 
• søvnproblemer (insomnia) 
• fordøyelsesbesvær som fører til ubehag etter måltider (dyspepsi) 
• oppblåsthet 
• tarmgass (flatulens) 
• svimmelhet 
• prikking 
• søvnighet 
• unormal smak. 
 
 Snakk med legen din hvis du tror du kan ha noen av disse bivirkningene. 
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Andre mulige bivirkninger som kan forekomme ved HIV-behandling 
Hyppigheten av følgende bivirkninger er ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige 
data): 
 
• Alle tegn på betennelse eller infeksjon. Hvis du har fremskreden HIV-infeksjon (AIDS) og 

har en infeksjon, kan du utvikle symptomer på infeksjon og betennelse eller forverring av 
symptomene på en eksisterende infeksjon når behandlingen med Vitekta startes. Disse 
symptomene kan indikere at det forbedrede immunsystemet i kroppen bekjemper infeksjon. 
Vær oppmerksom på tegn på betennelse eller infeksjon like etter at du begynner å ta Vitekta. 
Hvis du merker tegn på betennelse eller infeksjon, må du informere legen din umiddelbart. I 
tillegg til opportunistiske infeksjoner, kan autoimmune sykdommer (en tilstand hvor 
immunsystemet angriper friskt kroppsvev) også forekomme etter at du har startet med medisiner 
mot din HIV-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan forekomme flere måneder etter 
behandlingsstart. Hvis du merker symptomer på infeksjon eller andre symptomer, slik som 
muskelsvekkelse, svakhet som begynner i hender og føtter og brer seg oppover mot sentrum av 
kroppen, hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet, må du kontakte legen umiddelbart for å få 
nødvendig behandling. 

 
• Skjelettproblemer. Noen pasienter som tar antiretroviral kombinasjonsbehandling, kan utvikle 

en skjelettsykdom kalt osteonekrose (benvevet dør som en følge av manglende blodforsyning til 
skjelettet). Varigheten av antiretroviral kombinasjonsbehandling, bruk av kortikosteroider, 
inntak av alkohol, et svært svakt immunsystem og overvekt kan være noen av de mange 
risikofaktorene for å utvikle denne sykdommen. Tegn på osteonekrose er: 
- stive ledd 
- leddsmerter (spesielt i hofter, knær og skuldre) 
- bevegelsesbesvær 
Dersom du merker noen av disse symptomene, må du informere legen din. 

 
Melding av bivirkninger 
 Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger 

som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via 
det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar 
du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet. 

 
 
5. Hvordan du oppbevarer Vitekta 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken og esken etter {Utløpsdato}. 
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. 
 
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. 
 
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket 
hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte 
miljøet. 
 
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 
 
Sammensetning av Vitekta 
 
Virkestoffet er elvitegravir. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 85 mg elvitegravir. 
 

Utgå
tt m

ark
ed

sfø
rin

gs
till

ate
lse

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc


59 

Andre innholdsstoffer er 
 
Tablettkjerne: 
Krysskarmellosenatrium, hydroksypropylcellulose, laktose (som monohydrat), magnesiumstearat, 
mikrokrystallinsk cellulose, natriumlaurylsulfat. 
 
Filmdrasjering: 
Indigokarminaluminiumlakk (E132), makrogol 3350 (E1521), polyvinylalkohol (delvis hydrolysert) 
(E1203), talkum (E553B), titandioksid (E171), gult jernoksid (E172). 
 
Hvordan Vitekta ser ut og innholdet i pakningen 
 
Vitekta filmdrasjerte tabletter er grønne, femkantede tabletter som er stemplet med “GSI” på den ene 
siden og “85” på den andre siden av tabletten. 
 
Følgende pakningsstørrelse finnes: kartong som inneholder 1 flaske med 30 filmdrasjerte tabletter. 
 
Innehaver av markedsføringstillatelsen 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Storbritannia 
 
Tilvirker 
Gilead Sciences Ireland UC 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
Irland 
 
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for 
innehaveren av markedsføringstillatelsen: 
 
België/Belgique/Belgien 
Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA 
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 
 

Lietuva 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

България 
Gilead Sciences International Ltd 
Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA 
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 
 

Česká republika 
Gilead Sciences s.r.o. 
Tel: + 420 222 191 546 
 

Magyarország 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Danmark 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Malta 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Deutschland 
Gilead Sciences GmbH 
Tel: + 49 (0) 89 899890-0 
 

Nederland 
Gilead Sciences Netherlands B.V. 
Tel: + 31 (0) 20 718 36 98 
 

Eesti 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Norge 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 
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Ελλάδα 
Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. 
Τηλ: + 30 210 8930 100 
 

Österreich 
Gilead Sciences GesmbH 
Tel: + 43 1 260 830 
 

España 
Gilead Sciences, S.L. 
Tel: + 34 91 378 98 30 
 

Polska 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: +48 22 262 8702 
 

France 
Gilead Sciences 
Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00 
 

Portugal 
Gilead Sciences, Lda. 
Tel: + 351 21 7928790 
 

Hrvatska 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

România 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Ireland 
Gilead Sciences Ltd 
Tel: + 44 (0) 8000 113 700 
 

Slovenija 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Ísland 
Gilead Sciences Sweden AB 
Sími: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Slovenská republika 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Italia 
Gilead Sciences S.r.l. 
Tel: + 39 02 439201 
 

Suomi/Finland 
Gilead Sciences Sweden AB 
Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Κύπρος 
Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. 
Τηλ: + 30 210 8930 100 
 

Sverige 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Latvija 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

United Kingdom 
Gilead Sciences Ltd 
Tel: + 44 (0) 8000 113 700 
 

 
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ}. 
 
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske 
legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/. 
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Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten 
 

Vitekta 150 mg filmdrasjerte tabletter 
elvitegravir 

 
Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt 

som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om 
hvordan du melder bivirkninger. 
 
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det 
inneholder informasjon som er viktig for deg. 
- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. 
- Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek. 
- Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv 

om de har symptomer på sykdom som ligner dine. 
- Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som 

ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4. 
 
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om: 
 
1. Hva Vitekta er og hva det brukes mot 
2. Hva du må vite før du bruker Vitekta 
3. Hvordan du bruker Vitekta 
4. Mulige bivirkninger 
5. Hvordan du oppbevarer Vitekta 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 
 
 
1. Hva Vitekta er og hva det brukes mot 
 
Vitekta inneholder virkestoffet elvitegravir. 
 
Vitekta er en behandling mot infeksjon med humant immunsviktvirus (HIV) hos voksne 18 år 
eller eldre. 
 
Vitekta skal alltid tas sammen med enkelte andre HIV-medisiner. Se avsnitt 3, Hvordan du bruker 
Vitekta. 
 
HIV-viruset produserer et enzym som heter HIV-integrase. Dette enzymet hjelper viruset med å 
formere seg i cellene i kroppen din. Vitekta gjør at dette enzymet slutter å virke, og reduserer mengden 
av HIV i kroppen din. Dette vil forbedre immunsystemet ditt og redusere risikoen for utvikling av 
sykdommer som kan forbindes med HIV-infeksjon. 
 
Dette legemidlet helbreder ikke HIV-infeksjon. Mens du tar Vitekta kan du fremdeles utvikle 
infeksjoner eller andre sykdommer forbundet med HIV-infeksjon. 
 
 
2. Hva du må vite før du bruker Vitekta 
 
Bruk ikke Vitekta 
 
• dersom du er allergisk overfor elvitegravir eller noen av de andre innholdsstoffene i dette 

legemidlet (listet opp i avsnitt 6 i dette pakningsvedlegget). 
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• dersom du tar noen av disse legemidlene: 
- karbamazepin, fenobarbital, fenytoin som brukes til å behandle epilepsi og forhindre 

krampeanfall 
- rifampicin som brukes til å forhindre og behandle tuberkulose og andre infeksjoner 
- johannesurt (Hypericum perforatum), et urtemiddel som brukes mot depresjon og angst, 

eller midler som inneholder dette 
 
 Dersom noe av dette er tilfelle for deg, skal du ikke ta Vitekta, og du skal informere lege 

omgående. 
 
Advarsler og forsiktighetsregler 
 
Behandling med Vitekta skal kun startes av en lege som har erfaring i behandling av HIV-infeksjon. 
 
Du kan fremdeles overføre HIV-infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen 
er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er 
nødvendige for å unngå å smitte andre personer. Dette legemidlet er ikke en kur mot HIV-infeksjon. 
Mens du tar Vitekta kan du fortsatt utvikle infeksjoner eller andre sykdommer forbundet med 
HIV-infeksjon. 
 
Rådfør deg med lege før du bruker Vitekta: 
 
• Dersom du har leverproblemer eller tidligere har hatt leversykdommer, inkludert 

hepatitt. Pasienter med leversykdommer, inkludert kronisk hepatitt B eller C, som behandles 
med antiretrovirale midler, har høyere risiko for alvorlige og potensielt dødelige 
leverkomplikasjoner. Hvis du har en hepatitt B-infeksjon, vil legen din vurdere nøye hvilken 
behandling som er det beste for deg.  

 
 Dersom noe av dette er tilfelle for deg, må du rådføre deg med lege før du tar Vitekta. 
 
Mens du bruker Vitekta 
 
Vær oppmerksom på følgende: 
 
• alle tegn på betennelse eller infeksjon 
 
• skjelettproblemer 
 
 Dersom du legger merke til noen av disse symptomene, må du omgående rådføre deg med 

legen din. For mer informasjon, se avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget. 
 
Barn og ungdom 
 
• Ikke gi dette legemidlet til barn og ungdom under 18 år. Bruk av Vitekta hos barn og ungdom 

er ennå ikke studert. 
 
Andre legemidler og Vitekta 
 
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke 
andre legemidler. Dette gjelder også naturlegemidler og reseptfrie legemidler. Vitekta kan innvirke 
på andre legemidler, noe som kan påvirke mengden av Vitekta eller andre legemidler i blodet ditt. 
Dette kan hindre medisinene dine fra å virke skikkelig, eller kan gjøre bivirkninger verre. 
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Legemidler som aldri skal brukes sammen med Vitekta: 
• karbamazepin, fenobarbital, fenytoin som brukes til å behandle epilepsi og forhindre 

krampeanfall 
• rifampicin som brukes til å forhindre og behandle tuberkulose og andre infeksjoner 
• johannesurt (Hypericum perforatum), et urtemiddel som brukes mot depresjon og angst, eller 

midler som inneholder dette 
 
Andre legemidler som brukes i behandling av HIV-infeksjon: 
Du bør ikke ta Vitekta sammen med andre legemidler som inneholder: 
• kobicistat 
• elvitegravir 
 
Rådfør deg med lege dersom du bruker: 
• efavirenz 
• nevirapin 
• didanosin (se også avsnitt 3 i dette pakningsvedlegget) 
 Informer legen hvis du tar noen av disse HIV-legemidlene. 
 
Andre typer legemidler: 
Rådfør deg med lege dersom du bruker: 
• rifabutin, brukt til å behandle bakterieinfeksjoner inkludert tuberkulose 
• warfarin, brukt til å gjøre blodet tynnere 
• p-piller, brukt til å forhindre graviditet 
• bosentan, brukt til å behandle pulmonal arteriell hypertensjon 
• syrenøytraliserende midler, brukt til å behandle halsbrann eller sure oppstøt, som aluminium-/ 

magnesiumhydroksid eller kalsiumkarbonat (se også avsnitt 3 i dette pakningsvedlegget) 
• multivitaminer, brukt som kosttilskudd (se også avsnitt 3 i dette pakningsvedlegget). 
 Informer legen din hvis noe av dette gjelder deg. 
 
 Informer legen din hvis du bruker noen av disse eller andre legemidler. Ikke avslutt 

behandlingen uten først å kontakte legen din. 
 
Graviditet og amming 
 
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen legemidler. 
 
• Kvinner må ikke bli gravide mens de bruker Vitekta. 
• Bruk sikker prevensjon mens du bruker Vitekta. 
• Informer legen din omgående hvis du blir gravid. Hvis du er gravid, skal du ikke ta Vitekta, 

med mindre du og legen din avgjør at det er helt nødvendig. Legen din vil diskutere de 
potensielle fordelene og ulempene ved å ta Vitekta for deg og barnet ditt. 

 
Du må ikke amme under behandling med Vitekta: Det er ikke kjent om virkestoffet i dette 
legemidlet kan utskilles i morsmelk. Hvis du er en kvinne med HIV, anbefales det at du ikke ammer 
for å unngå å overføre viruset til barnet via morsmelken. 
 
Vitekta inneholder laktose 
 
Informer legen din dersom du er laktoseintolerant eller intolerant overfor andre sukkertyper. 
Vitekta inneholder laktose. Hvis du er laktoseintolerant, eller hvis du har blitt fortalt at du har 
intoleranse overfor andre sukkertyper, må du diskutere dette med legen din før du begynner å bruke 
legemidlet. 
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3. Hvordan du bruker Vitekta 
 
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er 
usikker. Dette er for å være sikker på at legemidlet er så effektivt som mulig og for å redusere 
utviklingen av resistens mot behandlingen. Du må ikke endre dosen, med mindre legen din ber deg om 
det. 
 
Du må alltid ta Vitekta sammen med én av følgende kombinasjoner av legemidler: 
 
• atazanavir og ritonavir 
• darunavir og ritonavir 
• fosamprenavir og ritonavir 
• lopinavir/ritonavir 
 
En dose på 150 mg anbefales: 
Hvis du tar Vitekta med: 
• darunavir og ritonavir 
• fosamprenavir og ritonavir 
 
I disse kombinasjonene er dosen én 150 mg tablett daglig, sammen med mat. Tabletten skal ikke 
tygges, knuses eller deles. Ta 150 mg tabletten samtidig som den første dosen med darunavir eller 
fosamprenavir og ritonavir. 
 
En dose på 85 mg anbefales: 
Hvis du tar Vitekta med: 
• atazanavir og ritonavir 
• lopinavir/ritonavir 
 
I disse kombinasjonene er dosen én 85 mg tablett daglig, sammen med mat.Tabletten skal ikke 
tygges, knuses eller deles. Ta 85 mg tabletten samtidig med atazanavir and ritonavir, eller samtidig 
som den første dosen med lopinavir/ritonavir. Se pakningsvedlegget for Vitekta 85 mg tabletter. 
 
Dersom du også tar andre legemidler: 
 
Dersom du også tar didanosin, må du ta det minst 1 time før eller minst 2 timer etter at du tar 
Vitekta. 
 
Dersom du også tar et syrenøytraliserende middel, som aluminium-/magnesiumhydroksid eller 
kalsiumkarbonat, eller et vitamintilskudd, må du ta det minst 4 timer før eller minst 4 timer etter 
Vitekta. 
 
Dersom du tar for mye av Vitekta 
 
Dersom du ved et uhell tar mer enn den anbefalte dosen med Vitekta, kan du ha økt risiko for å få 
mulige bivirkninger av dette legemidlet (se avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget). 
 
Kontakt legen din eller nærmeste legevakt umiddelbart for råd. Ta med deg flasken med tablettene, 
slik at du lett kan beskrive hva du har tatt. 
 
Dersom du har glemt å ta Vitekta 
 
Det er viktig at du ikke går glipp av noen doser med Vitekta. 
 
Om du går glipp av en dose: 
• Hvis du oppdager det innen 18 timer etter tidspunktet du vanligvis tar Vitekta, må du ta 

tabletten så raskt som mulig. Ta alltid tabletten sammen med mat. Ta så neste dose som vanlig. 
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• Hvis du oppdager det mer enn 18 timer etter tidspunktet du vanligvis tar Vitekta, må du ikke 
ta den glemte dosen. Vent, og ta så neste dose til vanlig tid sammen med mat.  

 
Hvis du kaster opp innen 1 time etter at du har tatt Vitekta, tar du en ny tablett sammen med mat.  
 
Ikke avbryt behandling med Vitekta 
 
Ikke avbryt behandling med Vitekta uten å rådføre deg med legen din. Avbrutt behandling med 
Vitekta kan virke sterkt inn på din respons på senere behandling. Hvis behandlingen med Vitekta 
avbrytes, uansett grunn, må du rådføre deg med lege før du begynner å ta Vitekta-tabletter igjen. 
 
Når lageret ditt av Vitekta begynner å bli lavt, må du skaffe mer fra lege eller apotek. Dette er 
svært viktig fordi virusmengden kan begynne å øke hvis man avbryter behandlingen, selv i kort tid. 
Sykdommen kan da bli vanskeligere å behandle. 
 
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. 
 
 
4. Mulige bivirkninger 
 
Behandling av HIV kan føre til en vektøkning og en økning av lipid (fett) og glukose nivåene i blodet. 
Disse er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i 
noen tilfeller være forårsaket av HIV legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du får 
slike endringer. 
 
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Ved behandling 
av HIV-infeksjon er det ikke alltid mulig å vite om noen av følgende bivirkninger er forårsaket av 
Vitekta eller av andre legemidler som du tar samtidig, eller av selve HIV-infeksjonen. 
 
Vanlige bivirkninger 
(kan ramme 1 til 10 av 100 behandlede pasienter) 
• magesmerter 
• oppkast 
• utslett 
• hodepine 
• diaré 
• kvalme 
• tretthet. 
 
Mindre vanlige bivirkninger 
(kan ramme opptil 1 av 100 behandlede pasienter) 
• selvmordstanker og selvmordsforsøk (hos pasienter som tidligere har hatt depresjon eller 

psykiske problemer) 
• depresjon 
• søvnproblemer (insomnia) 
• fordøyelsesbesvær som fører til ubehag etter måltider (dyspepsi) 
• oppblåsthet 
• tarmgass (flatulens) 
• svimmelhet 
• prikking 
• søvnighet 
• unormal smak. 
 
 Snakk med legen din hvis du tror du kan ha noen av disse bivirkningene. 
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Andre mulige bivirkninger som kan forekomme ved HIV-behandling 
Hyppigheten av følgende bivirkninger er ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige 
data): 
 
• Alle tegn på betennelse eller infeksjon. Hvis du har fremskreden HIV-infeksjon (AIDS) og 

har en infeksjon, kan du utvikle symptomer på infeksjon og betennelse eller forverring av 
symptomene på en eksisterende infeksjon når behandlingen med Vitekta startes. Disse 
symptomene kan indikere at det forbedrede immunsystemet i kroppen bekjemper infeksjon. 
Vær oppmerksom på tegn på betennelse eller infeksjon like etter at du begynner å ta Vitekta. 
Hvis du merker tegn på betennelse eller infeksjon, må du informere legen din umiddelbart. I 
tillegg til opportunistiske infeksjoner, kan autoimmune sykdommer (en tilstand hvor 
immunsystemet angriper friskt kroppsvev) også forekomme etter at du har startet med medisiner 
mot din HIV-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan forekomme flere måneder etter 
behandlingsstart. Hvis du merker symptomer på infeksjon eller andre symptomer, slik som 
muskelsvekkelse, svakhet som begynner i hender og føtter og brer seg oppover mot sentrum av 
kroppen, hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet, må du kontakte legen umiddelbart for å få 
nødvendig behandling. 

 
• Skjelettproblemer. Noen pasienter som tar antiretroviral kombinasjonsbehandling, kan utvikle 

en skjelettsykdom kalt osteonekrose (benvevet dør som en følge av manglende blodforsyning til 
skjelettet). Varigheten av antiretroviral kombinasjonsbehandling, bruk av kortikosteroider, 
inntak av alkohol, et svært svakt immunsystem og overvekt kan være noen av de mange 
risikofaktorene for å utvikle denne sykdommen. Tegn på osteonekrose er: 
- stive ledd 
- leddsmerter (spesielt i hofter, knær og skuldre) 
- bevegelsesbesvær 
Dersom du merker noen av disse symptomene, må du informere legen din. 

 
Melding av bivirkninger 
 Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger 

som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via 
det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar 
du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet. 

 
 
5. Hvordan du oppbevarer Vitekta 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken og esken etter {Utløpsdato}. 
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. 
 
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. 
 
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket 
hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte 
miljøet. 
 
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 
 
Sammensetning av Vitekta 
 
Virkestoffet er elvitegravir. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg elvitegravir. 
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Andre innholdsstoffer er 
 
Tablettkjerne: 
Krysskarmellosenatrium, hydroksypropylcellulose, laktose (som monohydrat), magnesiumstearat, 
mikrokrystallinsk cellulose, natriumlaurylsulfat. 
 
Filmdrasjering: 
Indigokarminaluminiumlakk (E132), makrogol 3350 (E1521), polyvinylalkohol (delvis hydrolysert) 
(E1203), talkum (E553B), titandioksid (E171), gult jernoksid (E172). 
 
Hvordan Vitekta ser ut og innholdet i pakningen 
 
Vitekta filmdrasjerte tabletter er grønne, trekantede tabletter som er stemplet med “GSI” på den ene 
siden og “150” på den andre siden av tabletten. 
 
Følgende pakningsstørrelse finnes: kartong som inneholder 1 flaske med 30 filmdrasjerte tabletter. 
 
Innehaver av markedsføringstillatelsen 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Storbritannia 
 
Tilvirker 
Gilead Sciences Ireland UC 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
Irland 
 
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for 
innehaveren av markedsføringstillatelsen: 
 
België/Belgique/Belgien 
Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA 
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 
 

Lietuva 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

България 
Gilead Sciences International Ltd 
Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA 
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 
 

Česká republika 
Gilead Sciences s.r.o. 
Tel: + 420 222 191 546 
 

Magyarország 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Danmark 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Malta 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Deutschland 
Gilead Sciences GmbH 
Tel: + 49 (0) 89 899890-0 
 

Nederland 
Gilead Sciences Netherlands B.V. 
Tel: + 31 (0) 20 718 36 98 
 

Eesti 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Norge 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 
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Ελλάδα 
Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. 
Τηλ: + 30 210 8930 100 
 

Österreich 
Gilead Sciences GesmbH 
Tel: + 43 1 260 830 
 

España 
Gilead Sciences, S.L. 
Tel: + 34 91 378 98 30 
 

Polska 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: +48 22 262 8702 
 

France 
Gilead Sciences 
Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00 
 

Portugal 
Gilead Sciences, Lda. 
Tel: + 351 21 7928790 
 

Hrvatska 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

România 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Ireland 
Gilead Sciences Ltd 
Tel: + 44 (0) 8000 113 700 
 

Slovenija 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Ísland 
Gilead Sciences Sweden AB 
Sími: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Slovenská republika 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Italia 
Gilead Sciences S.r.l. 
Tel: + 39 02 439201 
 

Suomi/Finland 
Gilead Sciences Sweden AB 
Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Κύπρος 
Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. 
Τηλ: + 30 210 8930 100 
 

Sverige 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Latvija 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

United Kingdom 
Gilead Sciences Ltd 
Tel: + 44 (0) 8000 113 700 
 

 
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ}. 
 
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske 
legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/. 
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