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ANNESS I 
 

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT  
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1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI 
 
Nevirapine Teva 200 mg pilloli 
 
 
2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA 
 
Kull pillola fiha 200 mg ta' nevirapine (bħala anidru).  
 
Eċċipjent b’effett magħruf: Kull pillola fiha 168 mg ta’ lactose monohydrate. 
 
Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1. 
 
 
3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA 
 
Pillola 
 
Pilloli bojod, ovali, u mżaqqa fuq iż-żewġ naħat. Fuq naħa minnhom hemm intaljat “N”, sinjal 
imnaqqax u  “200”. Is-sinjal imnaqqax qiegħed hemm biex il-pillola tinqasam faċilment u tkun tista’ 
tiblagħha aħjar u mhux biex tinqasam f’dożi indaqs. 
 
 
4. TAGĦRIF KLINIKU 
 
4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi 
 
Nevirapine Teva huwa maħsub biex jingħata flimkien ma’ prodotti mediċinali anti-retrovirali oħra 
għall-kura ta’ adulti, adoloxxenti u tfal ta’ kwalunkwe età infettati bl-HIV-1 (ara sezzjoni 4.4). 
 
L-aktar esperjenza miksuba b’nevirapine hija meta tintuża ma’ impedituri ta' l-enzima nucleoside 
reverse transcriptase (NRTI’s). L-għażla ta’ terapija sussegwenti wara nevirapine għandha tkun 
ibbażata fuq esperjenza klinika u testijiet ta’ reżistenza (ara sezzjoni 5.1) 
 
4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata 
 
Nevirapine Teva għandu jingħata minn tobba li għandhom esperjenza fit-kura ta’ infezzjonijiet tal-
HIV. 
 
Pożoloġija 
 
Pazjenti minn 16-il sena 'l fuq 
Id-doża rrakkomandata ta’ Nevirapine Teva hija ta’ pillola waħda kuljum ta' 200 mg għall-ewwel 14-il 
jum (dan il-perijodu ta’ introduzzjoni huwa meħtieġ għax instab li jnaqqas iċ-ċans li jkun hemm raxx) 
u wara, għandha tittieħed pillola ta' 200 mg darbtejn kuljum, flimkien ma’ mill-anqas żewġ medicini 
oħra antiretrovirali. 
 
Jekk doża tiġi rikonoxxuta bħal li ntesiet fi żmien 8 sigħat minn meta suppost li tkun ittieħdet, il-
pazjent għandu jieħu d-doża li jkun nesa jieħu malajr kemm jista' jkun. Jekk doża tintesa tittieħed u 
jkunu għaddew iktar minn 8 sigħat minn meta suppost li tkun ittieħdet, il-pazjent għandu jieħu biss id-
doża li jkun imiss fil-ħin tas-soltu. 
 
Konsiderazzjonijiet dwar aġġustament tad-doża 
Pazjenti li jiżviluppaw raxx fil-perijodu inizjali ta’ 14-il jum b’200 mg/jum, m’għandhomx ikollhom 
żjieda fid-doża ta’ Nevirapine Teva qabel ma jitfejqu mir-raxx. Raxx iżolat għandu jiġi osservat mill-
qrib (jekk jogħġbok ara sezzjoni 4.4). Il-programm b’doża ta’ 200 mg darba kuljum m’għandux 
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ikompli għal aktar minnn 28 jum meta kura alternattiva għandha tinstab minħabba riskju possibbli 
għal nuqqas ta’ espożizzjoni u reżistenza.  
 
Pazjenti li jwaqqfu l-kura ta’ nevirapine għal aktar minn sebat ijiem għandhom jerġgħu jibdew 
it-terapija mill-ġdid billi jsegwu d-doża skont ir-reġimen tal-ewwel ġimagħtejn kif irrakkomandat.  
 
Hemm tossiċitajiet li jeħtieġu l-interruzzjoni ta’ terapija b’Nevirapine Teva (ara sezzjoni 4.4). 
 
Popolazzjonijiet Speċjali 
 
Indeboliment fil-kliewi 
Huwa rrakkomandat li għal pazjenti li għandhom problemi fil-kliewi li jinħtieġu d-dijaliżi, 200 mg 
addizzjonali ta’ nevirapine huma meħtieġa wara kull kura ta’ dijaliżi. Pazjenti b’CLcr-≥ 20 ml/min 
m’għandhomx bżonn aġġustament fid-doża, ara sezzjoni 5.2.   
 
Indeboliment fil-fwied 
Nevirapine m’għandux jingħata lil pazjenti li għandhom indeboliment sever tal-fwied (Child-Pugh C, 
ara sezzjoni 4.3). L-ebda aġġustament mhu meħtieġ għal pazjenti li għandhom indeboliment tal-fwied 
minn ħafif għal moderat (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2). 
 
Persuni aktar anzjani 
Nevirapine ma ġiex mistħarreġ speċifikament fuq pazjenti li għandhom aktar minn 65 sena.  
 
Popolazzjoni pedjatrika 
Tfal kbar, speċjalment adoloxxenti, li għandhom anqas minn 16-il sena, u jiżnu 50 kg jew li l-erja 
superfiċjali ta' ġisimhom hija aktar minn 1.25 m2 , skont l-iskeda tad-dożaġġ mogħtija deskritta hawn 
fuq  jistgħu jingħataw pilloli ta’ Nevirapine Teva ta’ 200 mg kif spjegat hawn fuq.  
 
Metodu ta’ kif għandu jingħata 
Il-pilloli għandhom jittieħdu mal-ilma, u m’għandhomx jitkissru jew jintmogħdu. Nevirapine Teva 
jista’ jittieħed mal-ikel jew fuq stonku vojt. 
 
4.3 Kontraindikazzjonijiet 
 
Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-
sezzjoni 6.1. 
 
L-għoti mill-ġdid lil pazjenti li kellhom iwaqqfuh għal kollox minħabba raxx qawwi, raxx 
akkumpanjat b'sintomi oħrajn tal-ġisem, reazzjonijiet ipersensittivi, jew sinjali kliniċi ta’ epatite 
minħabba nevirapine.  
 
Pazjenti li għandhom indeboliment serju tal-fwied (Child-Pugh C), jew ’l  ASAT jew ALAT > 5 ULN 
ta’ qabel it-kura sakemm il-linja ta' referenza bażi ASAT/ALAT tkun stabbli f’ < 5 ULN. 
 
L-għoti mill-ġdid lill-pazjenti li kellhom ASAT jew ALAT > 5 ULN waqt terapija b’Nevirapine Teva, 
u li kellhom mill-ġdid anormalitàjiet fil-funzjoni tal-fwied meta reġgħu ngħataw Nevirapine Teva (ara 
sezzjoni 4.4).  
 
L-għoti fl-istess ħin ta' ħxejjex li fihom St John’s wort (Hypericum perforatum) minħabba r-riskju li 
jitnaqqsu l-livelli ta' konċentrazzjonijiet fil-plażma kif ukoll l-effetti kliniċi ta' nevirapine (ara sezzjoni 
4.5).   
 
4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu 
 
Nevirapine Teva għandu jintuża biss ma’ mill-anqas żewġ sustanzi antiretrovirali oħra (ara sezzjoni 
5.1). 
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Nevirapine Teva m’għandux jintuża bħala l-uniku antiretrovirali attiv, peress li kull antiretrovirali użat 
bħala monoterapija jirriżulta f’reżistenza virali. 
 
L-ewwel 18-il ġimgħa ta' kura b’Nevirapine Teva huwa perijodu kritiku li jeħtieġ sorveljanza 
mill-qrib għal xi sinjali ta’ reazzjonijiet qawwija fil-ġilda li jistgħu jwasslu sal-mewt (li jinkludu 
każijiet ta' sindromu Stevens-Johnson (SJS) u nekroliżi tossika epidermali (TEN)) u każijiet ta’ 
epatite serja/ insuffiċjenza tal-fwied.  L-ogħla riskju għal każijiet epatiċi u għal reazzjonijiet fil-
ġilda jseħħu fl-ewwel 6 ġimgħat ta’ kura. Madankollu, ir-riskju ta' involviment tal-fwied 
ikompli wara dan il-perijodu u l-monitoraġġ għandu jitkompla f'intervalli spissi. Nisa u pazjenti 
li għandhom il-livelli ta’ ċelluli CD4+ ogħla (>250/mm3 f’adulti nisa u and >400/mm3 f’adulti 
rġiel) fil-bidu ta’ terapija ta’ nevirapine huma assoċjati ma’ riskju ogħla ta’ problemi avversi 
tal-fwied, jekk il-pazjent ikollu HIV-RNA fil-plażma li seta’ ġie ntraċċat –i.e. konċentrazzjoni ≥ 
50 kopji/ml – fil-bidu ta’ nevirapine. Hekk kif epatotossiċità serja u ta’ periklu għal ħajja ġiet 
osservata fi studji li saru kemm b’kontrolli u kemm mingħajr kontrolli prinċipalment f’pazjenti 
b’ikkargar virali ta’ HIV-1 fil-plażma ta’ 50 kopji/ml jew aktar nevirapine m'għandux jinbeda 
f'nisa adulti meta l-għadd ta' ċelluli CD4 tagħhom ikun ogħla minn 250 ċellula/mm3 jew f'irġiel 
adulti b'għadd ta' ċelluli ogħla minn 400 ċellula/mm3, li għandhom HIV-RNA fil-plażma li jista’ 
jiġi intraċċat għajr meta l-benefiċċju jisboq ir-riskju.  
F'xi każijiet, il-ħsara fil-fwied kompliet minkejja t-twaqqif tal-kura. Pazjenti li jiżviluppaw 
sinjali jew sintomi ta' epatite, reazzjoni tal-ġilda serja jew reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva 
għandhom iwaqqfu Nevirapine Teva u jfittxu evalwazzjoni medika minnufih. Nevirapine Teva 
m'għandux jinbeda mill-ġdid wara reazzjonijiet serji tal-fwied u tal-ġilda jew reazzjonijiet ta' 
sensittività eċċessiva (ara sezzjoni 4.3). 
 
Id-doża għandha tittieħed kif suppost, speċjalment fl-ewwel perijodu ta’ 14-il jum tal-mediċina 
(ara sezzjoni 4.2). 
 
Reazzjonijiet tal-ġilda 
 
Reazzjonijiet tal-ġilda qawwija u perikolużi, li jinkludu każijiet li waslu għal mewt, seħħew f’pazjenti 
li kienu ttrattati b’nevirapine, l-aktar fl-ewwel 6 ġimgħat ta' terapija. Dawn kienu jinkludu każijiet ta’ 
sindromu Stevens-Johnson, nekroliżi epidermali tossika, reazzjonijiet ta’ ipersensittività  
kkaratterizzati b’raxx, sinjali fuq il-ġisem u problemi tal-vixxri. Il-pazjenti għandhom ikunu osservati 
bir-reqqa fl-ewwel 18-il ġimgħa ta’ kura. Huma għandhom ikunu osservati mill-qrib jekk jiżviluppaw 
raxx iżolat. Nevirapine għandu jiġi mwaqqaf b'mod permanenti kemm-il darba l-pazjenti jsofru minn 
raxx qawwi jew raxx flimkien ma’ sintomi oħrajn fil-ġisem (bħalma huma deni, infafet, leżjonijiet 
fil-ħalq, konġjunktivite, edema fil-wiċċ, uġigħ fil-muskoli jew ġogi, jew telqa fil-ġisem kollu), li 
jinkludu wkoll is-sindrome Stevens-Johnson, jew nekroliżi epidermali tossika. Nevirapine għandu 
jitwaqqaf b'mod permanenti f’kull pazjent li jiżviluppa reazzjoni ta' sensittività eċċessiva 
(karatterizzata b’raxx u sintomi oħrajn fil-ġisem, problemi tal-vixxri, bħal epatite, eosinofilja, 
granuloċitopenija, u disfunzjoni renali), ara sezzjoni 4.4.  
 
Meta Nevirapine Teva jingħata f’dożi ogħla minn dawk irrakkomandati jista’ jwassal għal żieda 
fil-frekwenza u l-gravità tar-reazzjonijiet fil-ġilda, bħas-sindromu Stevens-Johnson u nekroliżi 
epidermali tossika. 
 
Rabdomijolisi ġiet osservata f’pazjenti li jkollhom reazzjonijiet tal-ġilda u/jew tal-fwied assoċjati 
mal-użu ta’ nevirapine. 
 
Instab li meta jingħata wkoll prednisone (40 mg/jum waqt l-ewwel 14-il jum li jingħata nevirapine) 
mhux talli ma jkunx hemm tnaqqis fl-inċidenza ta' raxx ikkaġunat minn Nevirapine Teva iżda jista’ 
jkun assoċjat ma’ żjieda fl-inċidenza u l-ħruxija ta' raxx waqt l-ewwel 6 gimgħat ta' terapija 
b’nevirapine.  
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Ġew stabbiliti xi fatturi li jżidu l-predispożizzjoni għal reazzjonijiet fil-ġilda; dawn jinkludu meta d-
dożaġġ inizjali ta’ 200 mg kuljum waqt l-ewwel perijodu ta’kura ma jitkompliex, kif ukoll meta jkun 
hemm dewmien twil minn meta jiżvillupaw l-ewwel sintomi u jkun hemm konsulta medika.  In-nisa 
jidhru li huma f'riskju ogħla mill-irġiel li jiżviluppaw raxx, kemm jekk jieħdu nevirapine kif ukoll jekk 
ikunu fuq kura mingħajr nevirapine. 
 
Pazjenti għandhom ikunu mgħarrfa li r-raxx huwa t-tossiċità ewlenija ta’ nevirapine. Għandhom 
jingħataw parir biex jinfurmaw lit-tabib tagħhom minnufih meta jkollhom xi raxx u ma jaħlux żmien 
minn meta jkollhom l-ewwel sintomi sakemm issirilhom il-konsulta medika. Il-biċċa l-kbira ta' 
raxxijiet li huma marbuta ma’ l-użu ta’ nevirapine jiżviluppaw fl-ewwel 6 gimgħat minn meta tinbeda 
t-terapija. Għalhekk il-pazjenti għandhom ikunu ssorveljati b' reqqa għal kull żvilupp ta’ raxx waqt 
dal-perijodu. Il-pazjenti għandhom jingħataw parir li jekk jiżviluppalhom raxx waqt l-ewwel 
ġimagħtejn fil-perijodu inizjali, m’għandhomx iżidu d-doża, sakemm ir-raxx jisparixxi. Il-programm 
b’doża ta’ 200 mg darba kuljum m’għandux idum aktar minnn 28 jum meta kura alternattiva għandha 
tinstab minħabba r-riskju possibbli ta’ nuqqas ta’ espożizzjoni u reżistenza. 
 
Kull pazjent li jiżviluppa raxx serju, jew kull raxx flimkien ma’ sintomi oħrajn tal-ġisem bħal deni, 
infafet, feriti fil-ħalq, konġjunktivite, edema fil-wiċċ, uġigħ fil-muskoli jew ġogi, jew telqa fil-ġisem 
kollu, għandu jwaqqaf il-prodott mediċinali u minnufih jitlob għal evalwazzjoni medika.  Nevirapine 
m’għandux jerġa jingħata mill-ġdid lil dawn il-pazjenti. 
 
Jekk ikun hemm suspett li pazjenti żviluppaw raxx minħabba nevirapine, għandu jsirilhom testijiet 
dwar il-funzjoni tal-fwied.  Pazjenti li jkollhom riżultati minn moderati sa għoljin (ASAT jew ALAT > 
5 ULN) qatt aktar m’għandhom jieħdu nevirapine. 
 
Nevirapine għandu jitwaqqaf għal dejjem u m’għandux jerġa’ jintuża jekk ikun hemm xi reazzjoni ta’ 
sensittività eċċessiva, ikkaratterizzata minn raxx b’sintomi mal-ġisem kollu bħal deni, artralġja, uġigħ 
fil-muskoli, limfadenopatija, jew problemi vixxerali, bħal epatite, eosinofilja, granuloċitopenija, u 
nuqqas fil-funzjoni tal-kliewi (ara sezzjoni 4.3). 
 
Reazzjonijiet fil-fwied 
 
Tossiċità tal-fwied li hija gravi tista' tkun fatali, li tinkludi epatite fulminanti fatali ġrat f'pazjenti 
ttrattati b'nevirapine. L-ewwel 18-il ġimgħa ta' kura huwa perijodu kritiku li jeħtieġ monitoraġġ mill-
qrib. L-ogħla riskju dwar il-funzjoni tal-fwied huwa fl-ewwel 6 ġimgħat ta' kura. Madankollu r-riskju 
jissokta wara dan il-perijodu u l-monitoraġġ spiss għandu jibqa’ waqt il-kura kollu.  
 
Rabdomijolisi ġiet osservata f’pazjenti li jkollhom reazzjonijiet tal-ġilda u/jew tal-fwied assoċjati ma’ 
l-użu ta’ nevirapine. 
 
Żjieda fil-livelli ASAT jew ALAT > 2.5 ULN, u/jew ko-infezzjoni b'epatite B u/jew Ċ, fil-bidu ta’ 
terapija anti-retrovirali huma kollha fatturi assoċjati ma’ żieda fir-risku ta’ reazzjonijiet avversi fil-
fwied, ġeneralment waqt kull terapija antiretrovirali, inkluż nevirapine.  
 
Il-ġens femminil u għadd ta' CD4 ogħla fil-bidu tat-terapija b’nevirapine f’pazjenti inkonsapevoli mit-
trattament huwa assoċjat ma’ riskju akbar ta' effetti avversi fuq il-fwied. In-nisa għandhom riskju tliet 
darbiet ogħla mill-irġiel li jiżviluppaw problemi sintomatiċi fil-fwied, u ta' spiss assoċjati ma raxx (5.8 
% kontra 2.2%) u pazjenti inkonsapevoli mit-trattament għandhom għadd akbar ta' CD4 fil-bidu tat-
terapija b'nevirapine huma f'riskju akbar li jkollhom każijiet sintomatiċi epatiċi avversi b’nevirapine. 
F’reviżjooni retrospettiva prinċipalment ta’ pazjenti b’ikkargar virali ta’ effetti avversi epatiċi meta 
mqabbla ma’ nisa b'livelli ta’ ċelluli CD4 < 250 ċelluli/mm3 (11.0% kontra 0.9%).  Riskju akbar kien 
osservat ukoll f'irġiel li kellhom għadd osservat ta’ HIV-1 RNA fil-plażma u ta' ċelluli CD4 > 400 
ċelluli/mm3 (6.3% kontra 1.2% għall-irġiel b’għadd ta’ CD4 < 400 ċellula/mm3). Din iż-żieda fit-
tossiċità ibbażata fuq l-għadd ta’ riferiment ta’ CD4  għadha ma ġietx osservata f’pazjenti f’ikkargar 
virali ġol-plażma (i.e < 50 kopji/ml).  
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Il-pazjenti għandhom ikunu mgħarrfa li reazzjonijiet fil-fwied huma riżultat ta’ tossiċità qawwija minn 
nevirapine, li tinħtieġ osservazzjoni mill-qrib fl-ewwel 18-il ġimgħa. Għandhom ikunu wkoll 
infurmati li jekk jiżviluppaw sintomi ta’ epatite, dan għandu jwassalhom biex iwaqqfu nevirapine 
minnufih u ifittxu għal evalwazzjoni medika, li għandha tinkludi testijiet dwar il-funzjonament tal-
fwied. 
 
Monitoraġġ tal-fwied 
 
Għandhom jitwettqu testijiet kimiċi kliniċi li jinkludu testijiet dwar il-funzjoni tal-fwied qabel ma 
tinbeda t-terapija b’nevirapine u f’intervalli xierqa matul it-terapija.  
 
Ġew irrapportati każijiet fejn kien hemm riżultati anormali f'testijiet tal-fwied meta ngħata nevirapine. 
Xi wħud minn dawn seħħew fl-ewwel ftit ġimgħat ta' terapija.  
 
Żieda fil-livelli tal-enzimi tal-fwied mingħajr sintomi, ġew irrapportati kemm-il darba u mhux 
neċessarjament huma kontra-indikazzjoni għall-użu ta’ nevirapine. Żjieda fil-livell ta' GGT 
asintomatiku mhux kontra-indikazzjoni biex titkompla t-terapija. 
 
Monitoraġġ ta' riżultati ta’ testijiet tal-fwied għandhom isiru kull ġimagħtejn fl-ewwel xahrejn ta' kura, 
fit-3 xahar u wara dan jibqgħu sejrin b’mod regolari. Dawn jibqgħu jsiru kemm-il darba l-pazjent 
jiżviluppa sinjali jew sintomi li huma suġġestivi li hemm epatite jew/u ipersensittività.   
 
Jekk l-għadd ASAT jew ALAT > 2.5 ULN qabel jew waqt il-kura, it-testijiet ta' fwied iridu jiġu 
ssorveljati aktar ta' spiss waqt il-visti regolari fil-klinika. Nevirapine m’għandux jingħata lil pazjenti li 
għandhom l-għadd ASAT jew ALAT > 5 ULN sakemm il-linja ta' referenza bażi ASAT/ALAT tiġi 
stabbli < 5 ULN (ara sezzjoni 4.3). 
 
Kemm it-tobba kif ukoll il-pazjenti għandhom ikunu attenti ħafna għal sinjali prodromali jew riżultati 
ta’ epatite, bħal anoreksja, dardir, suffejra, bilirubinurja, purgar lewn it-tafal, epatomegalija jew 
sensittività fil-fwied. Il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex ifittxu attenzjoni medika minnufih 
kemm-il darba jkollhom dawn is-sinjali/sintomi. 
 
Jekk waqt il-kura l-għadd ASAT jew ALAT jiżdied għal > 5 ULN, nevirapine irid jiġi mwaqqaf 
minnufih. Jekk l-għadd ASAT u ALAT imur lura għal-linja bażi ta' referenza u l-pazjent ma 
juri l-ebda sinjal kliniku jew sintomu tal-epatite, raxx, sintomi oħrajn fil-ġisem, jew sinjali 
oħrajn li jagħtu ħjiel li xi organu li ma jaħdimx tajjeb, jista’ jkun possibbli li jerġa' jingħata 
Nevirapine Teva, skont il-każ. Id-doża inizjali għandha tkun ta’ 200 mg/jum għal 14-il jum u 
wara tiżdied għal 400 mg/jum.  F’dawn il-każijiet ikun meħtieġ li jkun hemm żjieda fil-
frekwenza ta’ monitoraġġ tal-fwied. Jekk jirriżulta li l-funzjoni tal-fwied terġa’ tkun anormali, 
nevirapine għandu jitwaqqaf għal kollox. 
 
Jekk tiżviluppa epatite klinika li tkun ikkaratterizzata minn anoreksja, dardir, remettar, 
suffejra FLIMKIEN MA’ riżultati anormali tall-laboratorju (bħal anormalità moderata jew 
qawwija fil-funzjoni tal-fwied (minbarra fir-riżultat tal-GGT)), nevirapine għandu jitwaqqaf 
għal dejjem. Nevirapine Teva m’għandux jerġa' jingħata lil pazjenti li waqqfuh b'mod 
permanenti minħabba epatite klinika ikkaġunata b'nevirapine. 
 
Mard tal-fwied 
 
Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ nevirapine ma ġewx stabbiliti f’pazjenti li għandhom problemi sinifikanti 
tal-fwied. Nevirapine huwa kontra-indikat f’pazjenti li għandhom indeboliment qawwi fil-fwied 
(Child-Pugh C, ara sezzjoni 4.3). Riżultati farmakokinetiċi jissuġerixxu li wieħed għandu joqgħod 
attent meta nevirapine jingħata lil pazjenti li għandhom problemi moderati tal-fwied (Child-Pugh B). 
Pazjenti li jsofru b'mod kroniku minn epatite B jew Ċ, u li jkunu qegħdin taħt terapija antiretrovirali 
kkombinata, huma aktar predisposti għal mard qawwi jew fatali tal-fwied. Jekk fl-istess waqt tkun qed 
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tingħata terapija antivirali kontra l-epatite B jew Ċ, jekk jogħġbok ara l-informazzjoni rilevanti ta’ 
dawn mediċini. 
 
Pazjenti li diġà jsofru minn mard tal-fwied, bħal epatite attiva kronika, għandhom ċans akbar ta’ 
anormalitajiet fil-fwied meta jingħataw terapija antiretrovirali kkombinata. Dawn il-pazjenti 
għandhom ikunu ssorveljati bħas-soltu. Għandu jiġi kkunsidrat li l-kura tieqaf ġhal ftit jew għal kollox 
kemm-il darba jkun hemm sinjali li l-fwied jkun qed jimrad aktar. 
 
Twissijiet oħra 
 
Profilassi ta' wara l-espożizzjoni: epatotossiċità serja, li tinkludi insuffiċjenza tal-fwied li tkun teħtieġ 
trapjant, ġiet irrapportata f'individwi mhux infettati b'HIV li qed jingħataw dożi multipli ta'  nevirapine 
bħala profilassi ta' wara l-espożizzjoni (PEP), f'użu mhux approvat. L-użu ta' nevirapine ma ġiex 
evalwat fi ħdan grupp speċifiku ta' PEP, speċjalment fi sfond ta' kura fuq tul ta’ ż-żmien u għalhekk 
huwa skorraġit bil-qawwa. 
Terapija kkombinata li fiha nevirapine mhix kura fejjieda fuq pazjenti infettati b'HIV-1; 
il-pazjenti jistgħu jkomplu jimirdu b’infezzjoni avanzata ta' HIV-1, kif ukoll b’infezzjonijiet 
opportunistiċi. 
 
Filwaqt li soppressjoni virali effettiva b’terapija antiretrovirali ġiet ippruvata li tnaqqas b’mod 
sostanzjali r-riskju ta’ trasmissjoni sesswali, riskju residwu ma jistax jiġi eskluż. Għandhom jittieħdu 
prekawzjonijiet skont il-linji gwida nazzjonali sabiex tiġi evitata t-trasmissjoni. 
 
Metodi ormonali, barra Depot-medroxyprogesterone acetate (DMPA), m’għandhomx jintużaw bħala l-
metodu ewlieni ta’ kontraċezzjoni minn nisa li jkunu fuq Nevirapine Teva, peress li nevirapine jista’ 
jbaxxi l-konċentrazzjonijiet tal-plażma ta’ dawn il-prodotti mediċinali. Għal din ir-raġuni, u biex 
jitnaqqas ir-riskju tal-firxa ta' HIV, l-użu ta’ kontraċettivi li jagħmlu barriera fiżika (eż. kondoms) 
huma rrakkomandati. Barra dan, għandu jkun osservat l-effett terapewtiku ta’ dan meta jingħataw 
ormoni terapewtiċi ta’ wara l-menopawża  waqt li jingħata nevirapine. 
 
Parametri metaboliċi u piż 
Matul terapija antiretrovirali tista’ sseħħ żieda fil-piż u fil-livelli ta’ lipidi u glukożju fid-demm. Dawn 
il-bidliet jistgħu parzjalment ikunu marbutin ma’ kontroll tal-mard u l-istil ta’ ħajja. Għal-lipidi, f’xi 
każijiet hemm evidenza ta’ effett tat-trattament, filwaqt li għaż-żieda fil-piż m’hemm l-ebda evidenza 
soda li tirrelata dan ma’ xi trattament partikolari. Għall-monitoraġġ tal-lipidi u glukożju fid-demm, 
issir referenza għal linji gwida stabbiliti għat-trattament tal-HIV. Id-disturbi tal-lipidi għandhom jiġu 
ġestiti b’mod klinikament xieraq. 
 
Fi studji kliniċi, nevirapine ġie assoċjat ma’ żieda fl-HDL kolesterol u titjib globali fil-proporzjon tal- 
kolesterol totali mal-HDL kolesterol. Madankollu, fin-nuqqas ta’ studji speċifiċi, l-impatt kliniku ta’ 
dawn ir-riżultati mhux magħruf. Barra minn hekk, ma ntweriex li nevirapine jikkawża disturbi tal- 
glukożju. 
 
Osteonekrosi: Għalkemm l-etjoloġija hi kkonsidrata bħala multi-fattorjali (li tinkludi l-użu ta' 
kortikostirojd, konsum ta' alkoħol, immunosoppressjoni serja, indiċi tal-piż korporali ogħla), każijiet 
ta' osteonekrosi ġew irrapportati partikolarment f'pazjenti li għandhom marda ta' HIV avanzata u/jew 
espożizzjoni fuq tul ta' żmien għal terapija antiretrovirali konġunta (CART). Il-pazjenti għandhom 
jingħataw parir biex ifittxu l-għajnuna medika jekk ikollhom uġigħ fil-ġogi, il-ġogi jħossuhom iebsa 
jew diffikultà biex jiċċaqalqu. 
 
Sindromu ta' Riattivazzjoni Immunitarja: F'pazjenti infettati b'HIV li għandhom defiċjenza 
immunitarja serja fiż-żmien li tibda tingħata t-terapija antiretrovirali konġunta (CART), jista' jkun 
hemm reazzjoni infjammatorja għal patoġeni opportunisti asintomatiċi jew residwi li jistgħu 
jikkaġunaw kundizzjonijiet kliniċi serji, jew jaggravaw is-sintomi. Ġeneralment, reazzjonijiet bħal 
dawn ġew osservati fl-ewwel ftit ġimgħat jew xhur mill-bidu ta' CART. Eżempji rilevanti huma 
cytomegalovajrus retinitis, infezzjonijiet mikobatterjoloġiċi ġenerali jew/u iffokati u pnewmonja bi 
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Pneumocystis jirocevii. Kull sintomu infjammatorju għandu jiġi evalwat u l-kura għandha tingħata kif 
meħtieġ. Disturbi awtoimmuni (bħall-marda ta’ Graves u epatite awtoimmuni) ġew irrappurtati wkoll 
li jseħħu fl-isfond ta’ attivazzjoni mill-ġdid immuni; madankollu, iż-żmien irrappurtat sal-bidu hu iktar 
varjabbli u dawn l-avvenimenti jistgħu jseħħu ħafna xhur wara l-bidu tal-kura. 
 
Id-dejta farmakokinetika disponibbli tissuġerixxi li l-użu ta’ nevirapine flimkien ma’ rifampicin mhux 
irrakkomandat. Flimkien ma’ dan, li tikkombina l-komposti li ġejjin ma’ Viramune mhuwiex 
rakkomandat: efavirenz, ketoconazole, delavirdine, etravirine, rilpivirine, elvitegravir (flimkien ma’ 
cobicistat), atazanavir (flimkien ma’ ritonavir), boceprevir; fosamprenavir (jekk ma jingħatax flimkien 
ma’ doża baxxa ta’ ritonavir) (ara sezzjoni 4.5).  
 
Granuloċitopenija komunement hi assoċjata ma' zidovudine. Għalhekk, pazjenti li jirċievu nevirapine 
u zidovudine fl-istess ħin u b'mod speċjali pazjenti pedjatriċi u pazjenti li jirċievu dożi ogħla ta' 
zidovudine jew pazjenti b'riżerva batuta ta' mudullun, b'mod partikulari dawk b'mard avvanzat bl-HIV, 
għandhom żieda fir-riskju ta’ granuloċitopenija. F'dawn il-pazjenti, il-parametri ematoloġiċi 
għandhom jiġu mmonitorjati b’attenzjoni. 
 
Eċċipjenti 
 
Lactose 
Dan il-prodott mediċinali fih 336 mg ta’ lactose għal kull doża massima rrakkomandata ta’ kuljum. 
Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-galactose eż. galattożimja, nuqqas 
totali ta’ lactase jew malassorbiment tal-glucose-galactose m’għandhomx jieħdu din il-mediċina.  
 
Sodium 
Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull pillola, jiġifieri essenzjalment 
‘ħieles mis-sodium’. 
 
4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarjiet oħra li jistgħu jibdlu 

l-effett farmaċewtiku tal-prodott 
 
Nevirapine huwa induttur ta’ CYP3A u potenzjalment ta’ CYP2B6, b’induzzjoni massima li sseħħ fi 
żmien 2-4 ġimgħat mill-bidu ta’ terapija b’diversi dożi. 
 
Komposti li jużaw din ir-rotta metabolika jista’ jkollhom konċentrazzjonijiet imnaqqsa fil-plażma 
meta jingħataw flimkien ma’ nevirapine. Monitoraġġ bil-għaqal tal-effettività terapewtika ta’ prodotti 
mediċinali mmetabolizzati minn P450 hu rrakkomandat meta jingħataw flimkien ma’ nevirapine. 
  
L-assorbiment ta’ nevirapine mhuwiex affettwat bl-ikel, antaċidi jew prodotti mediċinali li huma 
fformulati b’sustanza ta’ bafer alkalina. 
 
Id-dejta dwar l-interazzjonijiet hu ppreżentat bħala valur ġeometriku medju b’intervall ta’ kunfidenza 
ta’ 90% (90% CI) kull meta dawn il-valuri kienu disponibbli. ND - Mhux Stabbilit, ↑ = Żdied, ↓ = 
Naqas, ↔ = Ebda Effett 
 
Prodotti mediċinali 
skont il-qasam 
terapewtiku 

Interazzjoni Rakkomandazzjonijiet rigward 
l-għoti fl-istess ħin 

MEDIĊINI KONTRA L-INFEZZJONIJIET 
Antiretrovirali  
NRTIs 
Didanosine  
100-150 mg BID 
 

Didanosine AUC ↔ 1.08 (0.92-1.27) 
Didanosine Cmin ND 
Didanosine Cmax ↔ 0.98 (0.79-1.21) 
 

Didanosine u Nevirapine Teva jistgħu 
jingħataw flimkien  mingħajr l-ebda 
aġġustamenti fid-doża. 
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Emtricitabine 
 

Emtricitabine mhuwiex inibitur ta’ 
enzimi umani ta’ CYP 450. 

Nevirapine Teva u emtricitabine 
jistgħu jingħataw flimkien mingħajr 
aġġustamenti fid-doża. 
 

Abacavir  
 

F’mikrosomi tal-fwied tal-bniedem, 
abacavir ma inibixxiex isoformi ta’ 
ċitokrom P450. 

Nevirapine Teva u emtricitabine 
jistgħu jingħataw flimkien mingħajr 
aġġustamenti fid-doża. 
 

Lamivudine  
150 mg BID 
 
 

Ma dehru l-ebda bidliet fit-tneħħija 
apparenti għal lamivudine u għall-
volum tad-distribuzzjoni, li 
jissuġġerixxi li m’hemmx effett ta’ 
induzzjoni ta’ nevirapine fuq it-
tneħħija ta’ lamivudine. 
 

Lamivudine u Nevirapine Teva jistgħu 
jingħataw flimkien  mingħajr l-ebda 
aġġustamenti fid-doża. 
 

Stavudine:  
30/40 mg BID  
 

Stavudine AUC ↔ 0.96 (0.89-1.03) 
Stavudine Cmin ND 
Stavudine Cmax ↔ 0.94 (0.86-1.03) 
 
Nevirapine: meta tqabbel ma’ 
kontrolli storiċi, il-livelli dehru li ma 
tbiddlux. 
 

Stavudine u Nevirapine Teva jistgħu 
jingħataw flimkien mingħajr l-ebda 
aġġustamenti fid-doża. 
 
 

Tenofovir  
300 mg QD 
 

Il-livelli ta’ tenofovir fil-plażma 
baqgħu l-istess meta ngħataw 
flimkien ma’ Nevirapine.  
 
Il-livelli ta’ nevirapine fil-plażma ma 
nbidlux bl-għoti fl-istess ħin ma’ 
tenofovir. 
 

Tenofovir u Nevirapine Teva jistgħu 
jingħataw flimkien mingħajr l-ebda 
aġġustamenti fid-doża. 
 

Zidovudine  
100-200 mg TID 
 

Zidovudine AUC ↓ 0.72 (0.60-0.96)  
Zidovudine Cmin ND 
Zidovudine Cmax ↓ 0.70 (0.49-1.04) 
 
Nevirapine: Zidovudine ma kellux 
effett fuq il-farmakokinetika tiegħu 
 

Zidovudine u Nevirapine Teva jistgħu 
jintużaw mingħajr l-ebda aġġustamenti 
fid-doża 
 
Granuloċitopenija komunement hi 
assoċjata ma' zidovudine. Għalhekk, 
pazjenti li jirċievu nevirapine u 
zidovudine fl-istess ħin u b'mod 
speċjali pazjenti pedjatriċi u pazjenti li 
jirċievu dożi ogħla ta' zidovudine jew 
pazjenti b'riżerva batuta ta' mudullun, 
b'mod partikulari dawk b'mard 
avvanzat bl-HIV, għandhom żieda fir-
riskju ta’ granuloċitopenija. F'dawn il-
pazjenti, il-parametri ematoloġiċi 
għandhom jiġu mmonitorjati 
b’attenzjoni. 
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NNRTIs 
Efavirenz  
600 mg QD 
 

Efavirenz AUC ↓ 0.72 (0.66-0.86) 
Efavirenz Cmin ↓ 0.68 (0.65-0.81) 
Efavirenz Cmax ↓ 0.88 (0.77-1.01)  
  
 
 

Mhux irrakkomandat li efavirenz u 
Nevirapine Teva (ara sezzjoni 4.4) 
jingħataw flimkien, minħabba tossiċità 
addittiva u ebda siwi f’termini 
tal-effikaċja ta’ ebda mill-NNRTI 
waħedhom (għar-riżultati tal-istudju 
2NN, ara sezzjoni 5.1). 
 

Delavirdine 
  

L-interazzjoni ma ġietx studjata. L-għoti fl-istess ħin ta’ Nevirapine 
Teva ma’ NNRTIs mhuwiex 
rakkomandat (ara sezzjoni 4.4). 
 

Etravirine 
 

L-użu fl-istess ħin ta’ etravirine ma’ 
nevirapine jista’ jikkawża tnaqqis 
sinifikanti tal-konċentrazzjonijiet fil-
plażma ta’ etravirine u t-telf tal-effett 
terapewtiku ta’ etravirine. 
 

L-għoti fl-istess ħin ta’ Nevirapine 
Teva ma’ NNRTIs mhuwiex 
rakkomandat (ara sezzjoni 4.4). 
 

Rilpivirine 
 

L-interazzjoni ma ġietx studjata. L-għoti fl-istess ħin ta’ Nevirapine 
Teva ma’ NNRTIs mhuwiex 
rakkomandat (ara sezzjoni 4.4). 
 

PIs 
Atazanavir/ritonavir 
300/100 mg QD 
400/100 mg QD 
 
 

Atazanavir/r 300/100mg: 
Atazanavir/r AUC ↓ 0.58 (0.48-0.71) 
Atazanavir/r Cmin ↓ 0.28 (0.20-0.40)  

Atazanavir/r Cmax ↓ 0.72 (0.60-0.86)  
 

 

Atazanavir/r 400/100mg 
Atazanavir/r AUC ↓ 0.81 (0.65-1.02)  
Atazanavir/r Cmin ↓ 0.41 (0.27-0.60)  

Atazanavir/r Cmax ↔ 1.02 (0.85–1.24) 
(meta mqabbel ma’ 300/100mg 
mingħajr nevirapine) 
 
 
Nevirapine AUC ↑ 1.25 (1.17-1.34)  
Nevirapine Cmax ↑ 1.32 (1.22-1.43)  
Nevirapine Cmin ↑ 1.17 (1.09–1.25)  
 

Mhux irrakkomandat li 
atazanavir/ritonavir jingħataw 
flimkien ma’ Nevirapine Teva (ara 
sezzjoni 4.4). 

Darunavir/ritonavir 
400/100 mg BID  
 
 

Darunavir AUC ↑ 1.24 (0.97-1.57) 
Darunavir Cmin ↔ 1.02 (0.79-1.32) 
Darunavir Cmax ↑ 1.40 (1.14-1.73) 
 
 
Nevirapine AUC ↑ 1.27 (1.12-1.44) 
Nevirapine Cmin ↑ 1.47 (1.20-1.82) 
Nevirapine Cmax ↑ 1.18 (1.02-1.37) 
 

Darunavir u Nevirapine Teva jistgħu 
jingħataw flimkien mingħajr l-ebda 
aġġustamenti fid-doża. 
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Fosamprenavir 
1,400 mg BID, 
 
 

Amprenavir AUC ↓ 0.67 (0.55-0.80)  
Amprenavir Cmin ↓ 0.65 (0.49-0.85)  

Amprenavir Cmax ↓ 0.75 (0.63-0.89)  
 
Nevirapine AUC ↑ 1.29 (1.19-1.40)  
Nevirapine Cmin ↑ 1.34 (1.21-1.49)  

Nevirapine Cmax ↑ 1.25 (1.14-1.37)  

 

Mhux irrakkomandat li fosamprenavir 
jingħata flimkien ma’ Nevirapine 
Teva jekk fosamprenavir ma jingħatax 
flimkien ma’ ritonavir (ara sezzjoni 
4.4). 
 

Fosamprenavir/ 
ritonavir 700/100 mg 
BID 
 
 

Amprenavir AUC ↔ 0.89 (0.77-1.03) 
Amprenavir Cmin ↓ 0.81 (0.69-0.96)  

Amprenavir Cmax ↔ 0.97 (0.85-1.10) 
 
Nevirapine AUC ↑ 1.14 (1.05-1.24)  
Nevirapine Cmin ↑ 1.22 (1.10-1.35)  

Nevirapine Cmax ↑ 1.13 (1.03-1.24)  

 

Fosamprenavir/ritonavir u Nevirapine 
Teva jistgħu jingħataw flimkien 
mingħajr l-ebda aġġustamenti fid-
doża 
 

Lopinavir/ritonavir 
(kapsuli) 400/100 mg 
BID  
 
 

Pazjenti adulti:  
Lopinavir AUC ↓ 0.73 (0.53-0.98) 
Lopinavir Cmin ↓ 0.54 (0.28-0.74) 
Lopinavir Cmax ↓ 0.81 (0.62-0.95) 
 
 

Żieda fid-doża ta’ lopinavir/ritonavir 
għal 533/133 mg (4 kapsuli) jew 
500/125 mg (5 pilloli b’100/25 mg 
kull darba) darbtejn kuljum mal-ikel 
hi rrakkomandata flimkien ma’ 
Nevirapine Teva. L-aġġustament fid-
doża ta’ Nevirapine Teva mhux 
meħtieġ meta jingħata flimkien ma’ 
lopinavir. 
 

Lopinavir/ritonavir 
(soluzzjoni orali) 
300/75 mg/m2 BID 

 

Pazjenti pedjatriċi:  
Lopinavir AUC ↓ 0.78 (0.56-1.09)  
Lopinavir Cmin ↓ 0.45 (0.25-0.82) 
Lopinavir Cmax ↓ 0.86 (0.64-1.16)  
 
 
 

 

fit-tfal, għandu jiġi kkunsidrat li 
d-doża ta’ lopinavir/ritonavir tiżdied 
għal 300/75 mg/m2 darbtejn kuljum 
mal-ikel meta tingħata flimkien ma’ 
Nevirapine Teva, partikolarment 
f’pazjenti li huma suspettati li 
għandhom suxxettibilità mnaqqsa għal 
lopinavir/ritonavir.  
 

Ritonavir 
600 mg BID 
 
 

Ritonavir AUC↔ 0.92 (0.79-1.07) 
Ritonavir Cmin ↔ 0.93 (0.76-1.14) 
Ritonavir Cmax ↔ 0.93 (0.78-1.07) 
 
Nevirapine: L-għoti flimkien ma 
ritonavir ma jwassal għal ebda bidla 
klinikament rilevanti fil-livelli ta’ 
nevirapine fil-plażma. 

Ritonavir u Nevirapine Teva jistgħu 
jingħataw flimkien mingħajr 
aġġustamenti fid-doża. 
 
 

Saquinavir/ritonavir 
 

Id-dejta limitata disponibbli b’kapsula 
ta’ ġel artab ta’ saquinavir imsaħħaħ 
b’ritonavir ma tindika l-ebda 
interazzjoni klinikament rilevanti bejn 
saquinavir imsaħħaħ b’ritonavir u 
Nevirapine  

Saquinavir/ritonavir u Nevirapine 
Teva jistgħu jingħataw flimkien 
mingħajr aġġustamenti fid-doża.  
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Tipranavir/ritonavir 
500/200 mg BID 
 
 

Ma sar ebda studju dwar l-
interazzjoni ta’ din il-mediċina meta 
tingħata ma’ l-oħra. 
It-dejta limitata disponibbli minn 
studju ta’ fażi IIa f’pazjenti infettati 
bl-HIV wera tnaqqis mhux 
klinikament sinifikanti ta’ 20% fis- 
Cmin ta’ TPV.  
 

Tipranavir u Nevirapine Teva jistgħu 
jingħataw flimkien mingħajr 
aġġustamenti fid-doża. 

IMPEDITURI TAD-DĦUL 
Enfuvirtide Minħabba l-passaġġ metaboliku 

mhux mistenni li jkun hemm 
interazzjonijiet farmakokinetiċi 
klinikament sinifikanti bejn 
enfuvirtide u nevirapine. 
 

Enfuvirtide u Nevirapine Teva jistgħu 
jingħataw flimkien mingħajr 
aġġustamenti fid-doża. 

Maraviroc  
300 mg QD 
 

Maraviroc AUC ↔ 1.01 (0.6 -1.55) 
Maraviroc Cmin ND  
Maraviroc Cmax ↔ 1.54 (0.94-2.52) 
meta mqabbla ma’ kontrolli storiċi 
 
Il-konċentrazzjonijiet ta’ nevirapine 
ma tkejlux u mhux mistenni li jkun 
hemm xi effett. 
 

Maraviroc u Nevirapine Teva jistgħu 
jingħataw flimkien mingħajr 
aġġustamenti fid-doża. 
 

IMPEDITURI TA’ INTEGRASE  
Elvitegravir/ 
cobicistat  
 

L-interazzjoni ma ġietx studjata. 
Cobicistat, inibitur ta’ ċitokrom P450 
3A, jinibixxi b’mod sinifikanti l-
enzimi tal-fwied, kif ukoll passaġġi 
metaboliċi oħrajn. Għalhekk, l-għoti 
flimkien x’aktarx li se jirriżulta 
f’livelli mibdula ta’ cobicistat u 
Nevirapine Teva fil-plażma. 
 

L-għoti flimkien ta’ Nevirapine Teva 
ma’ elvitegravir flimkien ma’ 
cobicistat mhuwiex rakkomandat (ara 
sezzjoni 4.4). 
 

Raltegravir  
400 mg BID 

L-ebda dejta klinika mhi disponibbli. 
Minħabba l-linja metabolika ta’ 
raltegravir mhux mistenni li jkun 
hemm interazzjonijiet. 

Raltegravir u Nevirapine Teva jistgħu 
jingħataw flimkien mingħajr l-ebda 
aġġustamenti fid-doża. 
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ANTIBIJOTIĊI 
Clarithromycin  
500 mg BID 
 
 
 

Clarithromycin AUC ↓ 0.69 (0.62-
0.76) 
Clarithromycin Cmin ↓ 0.44 (0.30-
0.64) 
Clarithromycin Cmax ↓ 0.77 (0.69-
0.86) 
 
 
AUC ↑ 1.42 (1.16-1.73) għal 
metabolit 14-OH clarithromycin 
Cmin ↔ 0 (0.68-1.49) għal metabolit 
14-OH clarithromycin 
Cmax ↑ 1.47 (1.21-1.80) għal 
metabolit 14-OH clarithromycin 
 
Nevirapine AUC ↑ 1.26  
Nevirapine Cmin ↑ 1.28 
Nevirapine Cmax ↑ 1.24  
meta mqabbel ma’ kontrolli storiċi.  
 

L-espożizzjoni ta’ clarithromycin 
tnaqqset b’mod sinifikanti, 
l-espożizzjoni għal metabolit 14-OH 
żdiedet. Peress li l-metabolit attiv ta’ 
clarithromycin għandu attività 
mnaqqsa kontra l-kumpless 
intraċellulari ta’ Mycobacterium 
avium, l-attività globali kontra 
l-patoġenu tista’ tinbidel. Alternattivi 
għal clarithromycin, bħal 
azithromycin għandhom jiġu 
kkunsidrati. Monitoraġġ mill-qrib għal 
anormalitajiet tal-fwied hu 
rrakkomandat. 
 

Rifabutin  
150 jew 300 mg QD 
 
 
 
 
 

Rifabutin AUC ↑ 1.17 (0.98-1.40) 
Rifabutin Cmin ↔ 1.07 (0.84-1.37) 
Rifabutin Cmax ↑ 1.28 (1.09-1.51) 
 
Metabolit 25-O-desacetylrifabutin  
AUC ↑ 1.24 (0.84-1.84) 
Metabolit 25-O-desacetylrifabutin  
Cmin ↑ 1.22 (0.86-1.74)  
Metabolit 25-O-desacetylrifabutin  
Cmax ↑ 1.29 (0.98-1.68)  
 
Ġie rrappurtat li kien hemm żieda 
mhix klinikament rilevanti fit-
tneħħija apparenti ta’ nevirapine 
(b’9%) meta mqabbel ma’ dejta 
storika 
 

Ma deher l-ebda effett sinifikanti 
fil-parametri PK medji ta’ rifabutin u 
nevirapine. Rifabutin u Nevirapine 
Teva jistgħu jingħataw flimkien 
mingħajr l-ebda aġġustamenti fid-
doża. Madankollu, minħabba l-
varjabilità wiesgħa  bejn pazjent u 
ieħor, xi pazjenti jistgħu jħossu żidiet 
kbar fl-espożizzjoni għal rifabutin u 
jistgħu jkunu f’riskju ogħla għal 
tossiċità minn rifabutin. Għalhekk 
għandha tintuża l-kawtela meta dan 
jingħata ma’ mediċina oħra. 

Rifampicin  
600 mg QD  
 

Rifampicin AUC ↔ 1.11 (0.96-1.28) 
Rifampicin Cmin ND 
Rifampicin Cmax ↔ 1.06 (0.91-1.22) 
 
Nevirapine AUC ↓ 0.42 
Nevirapine Cmin ↓ 0.32  
Nevirapine Cmax ↓ 0.50 
meta mqabbel ma’ kontrolli storiċi. 
 

Mhux irrakkomandat li rifampicin 
jingħata flimkien ma’ Nevirapine 
Teva (ara sezzjoni 4.4). Tobba li 
jeħtieġu jittrattaw pazjenti ko-infettati 
bit-tuberkolożi u li qed jużaw kors 
maħsub li fih Nevirapine Teva jistgħu 
jikkunsidraw li jagħtu rifabutin fl-
istess ħin minfloku. 
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ANTIFUNGALI  
Fluconazole  
200 mg QD 
 

Fluconazole AUC ↔ 0.94 (0.88-1.01) 
Fluconazole Cmin ↔ 0.93 (0.86-1.01) 
Fluconazole Cmax ↔ 0.92 (0.85-0.99) 
 
Espożizzjoni għal Nevirapine: ↑100% 
meta mqabbel ma’ tagħrif storiku 
meta nevirapine ngħata waħdu. 
 

Għandha tintuża l-kawtela jekk 
il-prodotti mediċinali jingħataw 
flimkien u l-pazjenti għandhom jiġu 
mmonitorjati mill-qrib minħabba r-
riskju ta’ żieda fl-espożizzjoni għal 
Nevirapine Teva.  

Itraconazole  
200 mg QD 
 

Itraconazole AUC ↓ 0.39 
Itraconazole Cmin ↓ 0.13 
Itraconazole Cmax ↓ 0.62 
 
Nevirapine: ma kienx hemm 
differenza sinifikanti fil-parametri 
farmakokinetiċi ta’ Nevirapine. 
 

Aġġustament biex tingħata doża ogħla 
ta’ itraconazole għandu jiġi kkunsidrat 
meta ż-żewġ sustanzi jingħataw 
flimkien. 

Ketoconazole  
400 mg QD 
 

Ketoconazole AUC ↓ 0.28 (0.20-
0.40) 
Ketoconazole Cmin ND 
Ketoconazole Cmax ↓ 0.56 (0.42-0.73) 
 
Livelli ta’ nevirapine fil-plażma: ↑ 
1.15-1.28 meta mqabbla ma’ kontrolli 
storiċi. 
 

Mhux irrakkomandat li ketoconazole u 
Nevirapine Teva jingħataw flimkien 
(ara sezzjoni 4.4). 
 

ANTIVIRALI GĦAL EPATITE B U Ċ KRONIKA 
Adefovir Riżultati ta’ studji in vitro wrew 

antagoniżmu dgħajjef ta’ nevirapine 
minn adefovir (ara sezzjoni 5.1), dan 
ma ġiex ikkonfermat fil-provi kliniċi, 
u tnaqqis fl-effikaċja mhuwiex 
mistenni. Adefovir ma influwenzax 
kwalunkwe mill-isoformi komuni ta’ 
CYP magħrufa li huma involuti fil-
metaboliżmu tal-mediċina tal-
bniedem u jiġi eliminat mill-kliewi. 
L-ebda interazzjoni klinikament 
rilevanti bejn mediċina u oħra mhi 
mistennija. 
 

Adefovir u Nevirapine Teva jistgħu 
jingħataw flimkien mingħajr 
aġġustamenti fid-doża. 

Boceprevir Boceprevir jiġi metabolizzat 
parzjalment minn CYP3A4/5. L-għoti 
ta’ boceprevir flimkien ma’ mediċini 
li jinduċu jew jinibixxu CYP3A4/5 
jista’ jżid jew inaqqas l-esponiment.  
L-inqas livelli tal-konċentrazzjonijiet 
fil-plażma ta’ boceprevir tnaqqsu 
meta ngħataw ma’ NNRTI b’passaġġ 
metaboliku simili bħal nevirapine. Ir-
riżultat kliniku ta’ dan it-tnaqqis 
osservat tal-inqas livelli tal-
konċentrazzjonijiet ta’ boceprevir ma 
ġiex evalwat direttament.  
 

Mhuwiex rakkomandat li tagħti 
flimkien boceprevir u Nevirapine 
Teva (ara sezzjoni 4.4). Prod
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Entecavir Entecavir mhuwiex subtrat, induttur 
jew inibitur tal-enzimi ta’ ċitokrom 
P450 (CYP450). Minħabba l-passaġġ 
metaboliku ta’ entecavir, l-ebda 
interazzjoni klinikament rilevanti bejn 
mediċina u oħra mhi mistennija. 
 

Entecavir u Nevirapine Teva jistgħu 
jingħataw flimkien mingħajr 
aġġustamenti fid-doża. 

Interferons (pegylated 
interferons alfa 2a u 
alfa 2b) 

Interferons m’għandhom l-ebda effett 
magħruf fuq CYP 3A4 jew 2B6. L-
ebda interazzjoni klinikament 
rilevanti bejn mediċina u oħra mhi 
mistennija. 
 

Interferons u Nevirapine Teva jistgħu 
jingħataw flimkien mingħajr 
aġġustamenti fid-doża. 

Ribavirin Riżultati ta’ studji in vitro wrew 
antagoniżmu dgħajjef ta’ nevirapine 
minn ribavirin (ara sezzjoni 5.1), dan 
ma ġiex ikkonfermat fil-provi kliniċi, 
u tnaqqis fl-effikaċja mhuwiex 
mistenni. Ribavirin ma jinibixxix l-
enzimi ta’ ċitokrom P450, u m’hemm 
l-ebda evidenza minn studji dwar it-
tossiċità li ribavirin jinduċi l-enzimi 
tal-fwied. L-ebda interazzjoni 
klinikament rilevanti bejn mediċina u 
oħra mhi mistennija.  
 

Ribavirin u Nevirapine Teva jistgħu 
jingħataw flimkien mingħajr 
aġġustamenti fid-doża. 

Telaprevir Telaprevir jiġi metabolizzat fil-fwied 
minn CYP3A u hu subtrat ta’ P-
glikoproteina. Enzimi oħrajn jistgħu 
jkunu involuti fil-metaboliżmu. L-
għoti flimkien ta’ telaprevir u prodotti 
mediċinali li jinduċu CYP3A u/jew P-
gp jista’ jnaqqas il-
konċentrazzjonijiet ta’ telaprevir fil-
plażma. Ma sar l-ebda studju dwar 
interazzjonijiet bejn mediċina u oħra 
ta’ telaprevir ma’ nevirapine, 
madankollu, studji dwar interazzjoni 
ta’ telaprevir ma’ NNRTI b’passaġġ 
metaboliku simili bħal nevirapine 
wera livelli mnaqqsa tat-tnejn li 
huma. Riżultati ta’ studji DDI ta’ 
telaprevir ma’ efavirenz jindikaw li 
għandu jkun hemm kawtela meta 
telaprevir jingħata flimkien ma’ 
indutturi ta’ P450.  
 

Għandu jkun hemm kawtela meta 
telaprevir jingħata flimkien ma’ 
nevirapine.  
Jekk jingħata flimkien ma’ Nevirapine 
Teva, aġġustament fid-doża ta’ 
telaprevir għandu jiġi kkunsidrat. 
 

Telbivudine Telbivudine mhuwiex substrat, 
induttur jew inibitur tas-sistema ta’ 
enzimi ta’ ċitokrom P450 (CYP450). 
Minħabba l-passaġġ metaboliku ta’ 
telbivudine, l-ebda interazzjoni 
klinikament rilevanti bejn mediċina u 
oħra mhi mistennija. 
 

Telbivudine u Nevirapine Teva jistgħu 
jingħataw flimkien mingħajr 
aġġustamenti fid-doża. 
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ANTAĊIDI 
Cimetidine 
 
 

Cimetidine: ma deher l-ebda effett 
sinifikanti fil-parametri PK ta’ 
cimetidine. 
 
Nevirapine Cmin ↑ 1.07 

Cimetidine u Nevirapine Teva jistgħu 
jingħataw flimkien mingħajr 
aġġustamenti fid-doża. 
 

ANTITROMBOTIĊI 
Warfarin 
 
 

L-interazzjoni bejn Nevirapine u l-
aġent antitrombotiku warfarin hi 
kumplessa, bil-potenzjal kemm ta’ 
żidiet kif ukoll ta’ tnaqqis fil-ħin tal-
koagulazzjoni meta jintużaw 
flimkien. 
 

Monitoraġġ mill-qrib tal-livelli ta’ 
antikoagulazzjoni hu meħtieġ. 

KONTRAĊETTIVI 
Depot-
medroxyprogesterone 
acetate (DMPA) 
150 mg kull 3 xhur 
 

DMPA AUC ↔  
DMPA Cmin ↔ 
DMPA Cmax ↔ 
 
Nevirapine AUC ↑ 1.20 
Nevirapine Cmax ↑ 1.20 
 

L-għoti flimkien ta’ Nevirapine Teva  
ma bidilx l-effetti tat-trażżin tal-
ovulazzjoni ta’ DMPA. DMPA u 
Nevirapine Teva jistgħu jittieħdu 
fkimkien mingħajr aġġustamenti 
fid-doża. 
 

Ethinyl estradiol (EE) 
0.035 mg  
 
 

EE AUC ↓ 0.80 (0.67 - 0.97)  
EE Cmin ND 
EE Cmax ↔ 0.94 (0.79 - 1.12) 

Kontraċettivi ormonali li jittieħdu 
mill-ħalq m’għandhomx jintużaw 
bħala l-metodu ewlieni ta’ 
kontraċezzjoni f’nisa li qed jieħdu 
Nevirapine Teva (ara sezzjoni 4.4). 
Dożi xierqa għal kontraċettivi 
ormonali (li jittieħdu mill-ħalq jew 
forom oħra ta’ applikazzjoni) li 
mhumiex DMPA li jittieħdu flimkien 
ma’ nevirapine  ma kinux stabbiliti fir-
rigward tas-sigurtà u l-effikaċja. 
 

Norethindrone (NET) 
1.0 mg QD 
 

NET AUC ↓ 0.81 (0.70 - 0.93) 
NET Cmin ND 
NET Cmax ↓ 0.84 (0.73 - 0.97) 
 

ANALĠESIĊI/OPJOJDI 
Dożi Individwali ta’ 
Methadone lil Pazjenti 

Methadone AUC ↓ 0.40 (0.31 - 0.51) 
Methadone Cmin ND 
Methadone Cmax ↓ 0.58 (0.50 - 0.67) 
 
 
 

Pazjenti li jkunu fuq il-methadone li 
jibdew it-terapija b’Nevirapine Teva 
għandhom jiġu mmonitorjati għal 
evidenza ta’ tiżmim, u d-doża tal-
methadone għandha tiġi aġġustata kif 
suppost. 
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PRODOTTI MINN ĦXEJJEX 
St. John's Wort 
 

Il-livelli ta’ nevirapine fis-serum 
jistgħu jitnaqqsu bl-użu fl-istess ħin 
tal-preparazzjoni ta’ St. John's Wort 
(Hypericum perforatum). Dan 
minħabba l-induzzjoni minn enżimi 
tal-metaboliżmu tal-prodott 
mediċinali u/jew proteini tat-transport 
minn St. John’s Wort. 

Taħlitiet bi ħxejjex li  fihom St. John’s 
Wort u Nevirapine Teva 
m’għandhomx jingħataw flimkien (ara 
sezzjoni 4.3). Jekk pazjent diġà jkun 
qed jieħu St. John’s Wort, iċċekkja l-
livell ta’ nevirapine u jekk possibbli l-
livelli virali u waqqaf St John’s Wort. 
Il-livelli ta’ nevirapine jistgħu jiżdiedu 
malli St John’s Wort jitwaqqaf. Id-
doża ta’ Nevirapine Teva jista’ jkollha 
tiġi aġġustata. L-effett induttiv jista’ 
jippersisti għal mill-inqas ġimagħtejn 
wara l-waqfien tal-kura b’St. John’s 
Wort. 
 

 
Tagħrif ieħor:  
 
Metaboliti ta’ nevirapine: Studju fuq mikrożomi tal-fwied tal-bniedem indika li l-produzzjoni ta’ 
metaboliti hydroxylated ta’ nevirapine ma kinux affettwati bil-preżenza ta’ dapsone, rifabutin, 
rifampicin, u trimethoprim/sulfamethoxazole. Ketoconazole u erythromycin impedixxew b’mod 
sinifikanti l-produzzjoni ta’ metaboliti hydroxylated ta’ nevirapine. 
 
4.6 Fertilità, tqala u treddigħ 
 
Nisa li jista’ jkollhom it-tfal / Il-kontraċezzjoni fl-irġiel u n-nisa 
Nisa li jista’ jkollhom it-tfal m’għandhomx jużaw kontraċettivi orali bħala l-uniku mezz ta’ kontroll 
tat-tqala peress li nevirapine jista’ jnaqqas il-konċentrazzjonijiet ta’ dawn il-mediċini fil-plażma (ara 
sezzjonijiet 4.4 u 4.5). 
 
Tqala 
Bħalissa, it-tagħrif disponibbli għal nisa tqal jindika li m’hemm l-ebda malformazzjoni jew tossiċità 
tal-fetu jew tat-tarbija li għadha titwieled. Sallum, l-ebda tagħrif epidemjoloġiku ieħor mhu 
disponibbli. Ma ġewx osservati effetti teratoġeniċi waqt studji li saru fuq firien u fniek tqal (ara 
sezzjoni 5.3). M’hemm l-ebda studju ta’ min joqgħod fuqu u b’kontrolli tajbin fuq nisa tqal. 
Nevirapine għandu jiġi preskritt b’kawtela  lin-nisa tqal (ara sezzjoni 4.4). Peress li l-epatotossiċità 
hija aktar frekwenti f’nisa li għandhom l-għadd taċ-ċelluli CD4 ogħla minn 250 ċellula/mm3, b’HIV-1 
RNA fil-plażma li jista’ jiġi intraċċat (50 kopja jew aktar/ml), dawn il-kundizzjonijiet għandhom jiġu 
kkunsidrati biex tittieħed deċiżjoni terapewtika (ara sezzjoni 4.4). M’hemmx biżżejjed evidenza li 
jissostanzza li n-nuqqas ta’ riskju ogħla għal tossiċità li tidher f’nisa kkurati minn qabel li qed jibdew 
nevirapine b’ikkargar virali mhux intraċċat (inqas minn 50 kopja/m ta’ HIV–1 fil-plażma) u fl-għadd 
ta’ CD4 ’il-fuq minn 250 ċellula/mm3 japplika wkoll għal nisa tqal. L-istudji każwali kollha li 
indirizzaw din il-kwistjoni b’mod speċifiku, kienu jeskludu n-nisa tqal, u n-nisa tqal kienu sotto 
rappreżentati fi studji ta’ koorti kif ukoll fil-meta-analiżi. 
 
Treddigħ 
Nevirapine faċilment jgħaddi mill-omm għall-fetu waqt it-tqala u jinsab fil-ħalib tas-sider.  
 
Huwa rrakkomandat li ommijiet infettati b'HIV ma jreddgħux lill-uliedhom biex jevitaw ir-riskju li 
jgħaddu l-HIV wara t-twelid u li l-ommijiet għandhom jieqfu jreddgħu jekk ikunu qed jieħdu 
nevirapine. 
 
Fertilità 
Fi studji ta’ tossikoloġija reproduttiva, evidenza ta’ fertilità indebolita kienet tidher fil-firien. 
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4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni 
 
M’hemm l-ebda studji speċifiċi dwar il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. 
Madankollu, il-pazjenti għandhom jingħataw parir li jista’ jkollhom reazzjonijiet avversi bħal għeja 
waqt il-kura b’Nevirapine Teva. Għalhekk, il-kawtela għandha tiġi rakkomandata meta ssuq karozza 
jew tħaddem xi makkinarju. Jekk il-pazjenti jkollhom l-għeja, għandhom jevitaw xogħol 
potenzjalment perikoluż bħal sewqan jew it-tħaddim ta’ makkinarju.  
 
4.8 Effetti mhux mixtieqa 
 
Sommarju tal-profil ta’ fertilità 
L-aktar reazzjonijiet avversi rapportati ta’ spiss waqt l-istudji kliniċi kollha li saru b’nevirapine, kienu: 
raxx, reazzjonijiet allerġiċi, epatite, testijiet anormali tal-funzjonament tal-fwied, dardir, remettar, 
dijarea, uġigħ ta’ żaqq, għeja, deni, uġigħ ta’ ras, u uġigħ fil-muskoli.  
 
L-esperjenza ta’ wara li l-prodott tqiegħed fis-suq uriet li l-aktar effetti mhux mixtieqa serji huma 
is-sindromu ta’ Stevens-Johnson/ nekroliżi tossika epidermali, epatite serja/ insuffiċjenza tal-fwied u , 
reazzjoni minħabba l-mediċina b’esinofilja u sintomi sistemiċi karaterizzati b’raxx u sintomi fil-ġisem 
bħal deni, artalaġja, uġigħ fil-muskoli, u limfadenopatija, kif ukoll problemi vixxerali bħal epatite, kif 
ukoll eosinofilja, granuloċitopenija u disfunzjoni renali. L-ewwel 18-il ġimgħa ta' kura huwa perijodu 
kritiku li jeħtieġ monitoraġġ mill-qrib (ara sezzjoni 4.4). 
 
Sommarju f’tabella tar-reazzjonijiet avversi 
Dawn li ġejjin huma reazzjonijiet avversi li setgħu seħħew minħabba t-teħid ta' nevirapine.  
Il-frekwenzi msemmija huma stmati fuq riżultati miġbura kollettivament minn studji kliniċi għal 
reazzjonijiet avversi li għandhom x’jaqsmu ma' kura b’nevirapine.   
 
Il-frekwenza hija mfissra permezz tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa 
<1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000) rari ħafna (<1/10,000).  
 
Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika 
Komuni granuloċitopenija 
Mhux komuni  anemija 
 
Disturbi fis-sistema immuni 
Komuni sensittività eċċessiva (li tinkludi reazzjoni anafilattika, anġjoedema, urtikarja) 
Mhux magħrufa reazzjoni anafilatika 
Rari reazzjoni minħabba l-mediċina b’eosinofilija u sintomi sistemiċi 
 
Disturbi fis-sistema nervuża 
Komuni uġigħ ta' ras 
 
Disturbi gastrointestinali 
Komuni dardir, rimettar, uġigħ ta’ żaqq, dijarea  
 
Disturbi fil-fwied u fil-marrara 
Komuni epatite (li jinkludi epatotossiċità severa u li tista’ tkun ta’ theddida għal ħajja) 

(1.9 %)  
Mhux komuni suffejra 
Rari epatite fulminanti (li tista’ tkun fatali) 
 
Disturbi tal-ġilda u tat-tessuti ta’ taħt il-ġilda 
Komuni ħafna raxx (12.5%) 

Prod
ott

 m
ed

iċin
ali

 li 
m’għ

ad
ux

 aw
tor

izz
at



19 

Mhux komuni sindromu ta' Stevens Johnson/nekrolisi tossika tal-ġilda (li tista’ tkun fatali) 
(0.2%), anġjoedema, urtikarja 

 
Disturbi muskolu-skeletrali u tat-tessuti konnettivi 
Mhux komuni artralġja, uġigħ tal-muskoli 
 
Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet ta' mnejn jingħata 
Komuni deni, għeja 
 
Investigazzjonijiet 
Komuni testijiet anormali tal-funzjoni tal-fwied (żieda fl-alanine aminotransferase, 

transaminases ogħla, aspartate aminotransferase ogħla, 
gamma-glutamyltransferase ogħla; enzima tal-fwied ogħla, 
ipertransaminasemja)   

Mhux komuni  tnaqqis tal-phosphorus fid-demm; żieda fil-pressjoni tad-demm 
 
Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula  
Fi studju 1100.1090, li minnu ġew riċevuti l-maġġoranza ta’ avvenimenti avversi (n=28), il-pazjenti 
fuq il-plaċebo kellhom inċidenza ogħla ta’ avvenimenti ta’ granuloċitopenija (3.3%) milli minn 
pazjenti fuq nevirapine (2.5%). 
 
Reazzjoni anafilattika ġiet identifikata permezz ta’ sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq iżda ma ġietx 
osservata fi studji kliniċi kkontrollati li fihom il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali. Il-kategorija ta’ 
frekwenza ġiet stmata mill-kalkulazzjoni statistika bbażata fuq in-numru totali ta’ pazjenti esposti għal 
nevirapine fi studji kliniċi kkontrollati li fihom il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali (n=2,718). 
 
Tnaqqis tal-phosphorus fid-demm u żieda fil-pressjoni tad-demm ġew osservati fi studji kliniċi bl-
għoti flimkien ta’ tenofovir/emtricitabine. 
 
Parametri metaboliċi 
Il-piż u l-livelli ta’ lipidi u glukożju fid-demm jistgħu jiżdiedu matul it-terapija antiretrovirali (ara 
sezzjoni 4.4). 
 
Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin ġew irrapportati wkoll meta nevirapine intuża flimkien ma' sustanzi 
antiretrovirali oħra: pankreatite, newropatija periferali u tromboċitopenja. Dawn ir-reazzjonijiet 
avversi huma spiss assoċjati ma’ mediċini anti-retrovirali oħrajn u jista' jkun li jseħħu meta nevirapine 
jiġi użat flimkien ma' mediċini oħra; madankollu huwa x'aktarx improbabbli li dawn ir-reazzjonijiet 
avversi jseħħu minħabba kura b'nevirapine. Sindromi ta' falliment tal- fwied u tal-kliewi ġew 
irrapportati rarament b’terapija ta’ kombinazzjoni. 
 
F'pazjenti infettati b'HIV li għandhom defiċjenza immunitarja serja fiż-żmien li tinbeda t-terapija 
antiretrovirali kkombinata (CART), jista' jkun hemm reazzjoni infjammatorja għal infezzjonijiet 
asintomatiċi jew opportunistiċi residwali. Disturbi awtoimmuni (bħall-marda ta’ Graves u epatite 
awtoimmuni) ġew irrappurtati wkoll li jseħħu fl-isfond ta’ attivazzjoni mill-ġdid immuni; madankollu, 
iż-żmien irrappurtat sal-bidu hu iktar varjabbli u dawn l-avvenimenti jistgħu jseħħu ħafna xhur wara l-
bidu tal-kura (ara sezzjoni 4.4). 
 
Każijiet ta' osteonekrosi ġew irrapportati, partikolarment f'pazjenti li ġeneralment għandhom 
predispożizzjonijiet magħrufa, mard tal-HIV avvanzat jew huma esposti fuq tul ta’ żmien għal terapija 
antiretrovirali kkombinata (CART).  
Il-frekwenza ta' dawn mhix magħrufa (ara sezzjoni 4.4). 
 
Il-ġilda u t-tessuti ta’ taħt il-ġilda 
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L-aktar tossiċità klinika komuni ta’ nevirapine hija raxx b’raxx li jiġi attribwit għal nevirapine jaqbad 
lil 12.5% ta' pazjenti li jużaw nevirapine ma’ mediċini oħrajn fi studji b’kontrolli.  
 
Ir-raxxijiet huma normalment minn ħfief sa moderati, li jikkonsistu f’infafet fil-ġilda eritematiċi 
makulopapulari bi jew bla prurite, u li ssibhom fit-tronk, il-wiċċ, jew fl-estremitajiet tal-ġisem. Ġew 
irrapportati reazzjonijiet allerġiċi (anafilassi, anġoedema u urtikarja).  Ir-raxxijiet jiżviluppaw 
waħedhom, jew fil-kuntest ta’ reazzjoni minħabba l-mediċina ma’ eosinofilja u sintomi sistemiċi, 
ikkaraterizzati b’raxx ma’ sintomi mal-ġisem kollu bħal deni, artralġja, uġigħ ta' muskoli, u 
limfadenopatija, kif ukoll problemi vixxerali, bħal epatite, eosinofilja, granuloċitopenija u problemi 
fil-kliewi.  
 
Kien hemm pazjenti li ġew ikkurati b’nevirapine u kellhom reazzjonijiet tal-ġilda qawwija jew li 
jistgħu jkunu ta' periklu għal ħajja, inklużi s-sindromu Stevens-Johnson (SJS) u nekroliżi epidermali 
tossika (TEN). Ġew irrapportati wkoll każijiet fatali ta’ SJS, TEN u reazzjoni minħabba l-mediċina 
b’esinofilja u sintomi sistemiċi reazzjonijiet ipersensittivi. Fil-biċċa l-kbira, ir-raxxijiet qawwija ġraw 
wara l-ewwel 6 ġimgħat ta' kura b'xi wħud mill-pazjenti kellhom bżonn jinżammu l-isptar waqt li 
pazjent wieħed kellu bżonn intervent kirurgu (ara sezzjoni 4.4).  
 
Il-fwied u s-sistema biljarja tal-marrara 
 
L-aktar anormalitajiet komuni li jirriżultaw minn testijiet tal-laboratorju huma żjidiet fil-fatturi mkejla 
permezz ta’ testijiet tal-funzjoni tal-fwied (LFTs), li jinkludu ALAT, ASAT, GGT, bilirubin totali u 
alkaline phosphatase. Iż-żieda fil-GGT mingħajr sintomi oħrajn, hija l-aktar komuni. Ġew irrapportati 
każijiet ta’ suffejra. Kien hemm każijiet ta’ pazjenti li użaw nevirapine u qabdithom epatite (qawwija u 
ta' periklu għal ħajja minħabba tossiċità għal fwied; kif ukoll epatite fulminanti fatali). L-aħjar ħjiel ta’ 
problema serja tal-fwied kienet meta jkun hemm il-linja ta' riferiment bażi elevata fir-riżultati ta' 
testijiet tal-funzjoni tal-fwied. L-ewwel 18-il ġimgħa ta' kura huwa perijodu kritiku li jeħtieġ 
monitoraġġ mill-qrib (ara sezzjoni 4.4). 
 
Popolazzjoni pedjatrika 
 
Minn esperjenza minn studju kliniku msejjes fuq 361 pazjent tifel u tifla li l-maġġoranza tagħhom 
irċevew kura ta’ kombinazzjoni b’ZDV u/jew ddI, l-aktar reazzjonijiet avversi komuni għal nevirapine 
kienu bħal dawk osservati fl-adulti. Granuloċitopenija kienet osservata aktar frekwentament fit-tfal. Fi 
studju kliniku b’tikketta tidher (ACTG 180) granuloċitopenija assessjata bħala relatata mal-prodott 
mediċinali seħħet f’5/37 (13.5%) pazjent. F’ACTG 245, studju double-blind li sar bi plaċebo bħala 
kontroll, il-frekwenza ta’ granuloċitopenija relatata mal-prodott mediċinali kienet ta’ 5/305 (1.6%). 
F’din il-popolazzjoni ġew irrapportati każijiet iżolati ta' sindromu ta' Stevens-Johnson jew sindromu 
bejn Stevens-Johnson u nekroliżi epidermali tossika.  
 
Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati 
Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott 
mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott 
mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni 
avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. 
 
4.9 Doża eċċessiva 
 
M’hemm l-ebda antidotu magħruf għal doża eċċessiva ta’ nevirapine. Kien hemm każijiet irrapportati 
ta’ pazjenti li ħadu doża eċċessiva ta’ nevirapine minn 800 sa 6,000 mg kuljum għal 15-il jum.  Il-
pazjenti qabadhom edema, eritema nodosum, għeja, deni, uġigħ ta’ ras, nuqqas ta’ rqad, dardir, 
infiltrament ġol-pulmuni, raxx, mejt, rimettar, żieda fl-enzimi transaminases, u tnaqqis fil-piż tal-
ġisem.  Dawn l-effetti kollha sparixxew meta nevirapine twaqqaf.  
 
Popolazzjoni pedjatrika 
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Każ wieħed ta’ doża eċċessiva aċċidentali qawwija fuq tarbija għadha titwieled ġiet irraportata. Id-
doża meħuda kienet 40 darba d-doża rakkomandata ta’ 2 mg/kg/jum. Newtropenija iżolata u ħafifa u 
iperlattatemija kienet osservata, li spontanjament sparixxiet fi żmien ġimgħa mingħajr 
kumplikazzjonijiet kliniċi. Sa sena wara, l-iżvilupp tat-tarbija, baqgħet normali. 
   
 
5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU 
 
5.1 Tagħrif farmakodinamiku 
 
Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini antivirali għal użu sistemiku, non-nucleoside reverse 
transcriptase inhibitors, Kodiċi ATC: J05AG01. 
 
Kif taħdem il-mediċina 
 
Nevirapine huwa NNRTI ta' HIV-1. Nevirapine huwa impeditur mhux kompettitiv tal-HIV reverse 
transcriptase, imma m’għandux effett inibitorju bijoloġikament sinifikanti fuq HIV-2 reverse 
transcriptase jew fuq DNA polymerases tal-ewkarjote α, β, γ, jew δ. 
 
Attività antivirali in vitro 
 
Nevirapine kellu valur medjan ta’ EC50 (50% konċentrazzjoni inibitorja) ta’ 63 nM fuq kampjuni minn 
panew ta’ HIV-1 minn grupp M minn clades A, B, C, D, F, G, u H u l-għamliet rikombinanti li 
jiċċirkolaw (CRF), CRF01_AE, CRF02_AG u CRF12_BF li jirreplikaw fiċ-ċelluli 293 tal-kilwa 
embrijonika umana. F’panew ta’ 2,923 kampjun kliniku li prinċipalment kienu HIV-1 minn sottotip B, 
il-valur medju ta’ EC50 kien ta’ 90 nM. Valuri simili ta’ EC50  kienu miksuba meta l-attivita antivirali 
ta’ nevirapine ġiet imkejla f’ċelluli mononukleari, makrofagi derivati minn monoċiti jew f’razza ta’ 
ċelluli limfoblastojdi fid-demm periferali. Nevirapine ma kellux attività antivirali fil-kultura ta’ ċelluli 
kontra kampjuni HIV-1 jew HIV-2 minn grupp O. 
 
Nevirapine f’kombinazzjoni ma’ efavirenz wera attività antagonistika qawwija kontra l-HIV-1 in vitro  
(ara sezzjoni 4.5) u kien addittiv sa antagonistiku mal-inibitur tal-protease ritonavir jew l-inibitur 
fużjonali enfuvirtide. Nevirapine wera attività addittiva sa sinerġistika kontra l-HIV-1 flimkien ma’ 
l-inibituri ta’ protease, amprenavir, atazanavir, indinavir, lopinavir, saquinavir u tipranavir, u l-NRTIs 
abacavir, didanosine emtricitabine, lamivudine, stavudine, tenofovir u zidovudine. L-attività kontra 
HIV-1 ta’ nevirapine kienet antagonizzata bil-prodott mediċinali kontra l-HBV adefovir u bil-prodott 
mediċinali kontra l-HCV ribavirin in vitro.  
 
Reżistenza 
 
Kampjuni ta' HIV-1 b'suxxetibilità mnaqqsa (100-250 darba) għal nevirapine tfaċċaw fil-kultura ta’ 
ċelluli. Analiżi ġenotipika wriet mutazzjonijiet fil-ġene RT Y181C u/jew V106A ta’ HIV-1 skont 
ir-razza tal-virus u r-razza ta’ ċelluli użati. Iż-żmien sakemm tfaċċat ir-reżistenza għal nevirapine 
fil-kultura ta’ ċelluli ma nbidlitx meta l-għażla kienet tinkludi nevirapine f’kombinazzjoni ma’ diversi 
NNRTIs oħra. 
 
L-analiżi ġenotipika ta’ kampjuni minn pazjenti inkonsapevoli għal antiretrovirali li esperjenzaw 
falliment viroloġiku (n-71) li qegħdin fuq nevirapine darba kuljum (n=25) jew darbtejn kuljum (n=46) 
f’kombinazzjoni ma’ lamivudine u stavudine għal 48 ġimgħa wriet li kampjuni minn 8/25 u 23/46 
pazjent, rispettivament, kien fihom wieħed jew aktar mis-sostituzzjonijiet li ġejjin assoċjati 
mar-reżistenza ta’ NNRTI: 
Y181C, K101E, G190A/S, K103N, V106A/M, V108I, Y188C/L, A98G, F227L u M230L 
 
Reżistenza inkroċjata  
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Ġiet osservata reżistenza inkroċjata għar-razez ta’ HIV li tfaċċat malajr għal NNRTIs in vitro. 
Reżistenza inkroċjata għal delavirdine u efavirenz hija mistennija wara falliment viroloġiku 
b’nevirapine. Skont ir-riżultati ta’ testijiet ta’ reżistenza, progamm ta’ kura li fih etravirine jista’ 
jintuża wara dan. Reżistenza inkroċjata bejn nevirapine u jew impedituri tal-protease tal-HIV, 
impedituri tal-integrase tal-HIV, jew impedituri tad-dħul tal-HIV mhix probabbli peress li l-miri 
enzimatiċi involuti huma differenti. Hekk ukoll il-potenzjal għal reżistenza inkroċjata bejn nevirapine 
u NRTIs huwa baxx peress li l-molekuli għandhom siti ta’ rbit differenti fuq ir-reverse transcriptase.  
 
Riżultati kliniċi 
 
Nevirapine Teva ġie evalwat kemm fuq pazjenti inkonsapevoli mill-kura kif ukoll fuq pazjenti 
b’esperjenza ta' kura.  
 
Studji fuq pazjenti inkonsapevoli mill-kura 
 
Studju 2NN 
 
L-istudju double non-nucleoside 2 NN kien studju fortuwitu, bit-tikketta tidher, multiċentrali 
prospettiv li qabbel l-NNRTIs nevirapine, efavirenz u ż-żewġ prodotti mediċinali mogħtija flimkien.  
 
1,216-il pazjent inkonsapevoli li qed jingħataw terapija antiretrovirali b’> 5,000 kopja/ml ta’ RNA 
tal-HIV-1 fil-plażma fil-linja bażi ġew assenjati nevirapine 400 mg darba kuljum, nevirapine 200 mg 
darbtejn kuljum, efivirenz 600 mg darba kuljum, jew Nevirapine Teva (400 mg) u efivarenz (800 mg) 
darba kuljum, flimkien ma’ stavudine u lamivudine għal 48 ġimgħa.   
Il-punt ta’ riferiment primarju, falliment tal-kura, kien imfisser bħala inqas minn tnaqqis ta’ 1 log10 
fl-RNA ta’ HIV-1 fil-plażma fl-ewwel 12-il ġimgħa, jew kejl ripetut għal darbtejn wara xulxin ta’ 
aktar minn 50 kopja/ml minn ġimgħa 24 ’il quddiem, jew progressjoni tal-marda. 
 
L-età medjana kienet ta’ 34 sena u madwar 64% tal-pazjenti kienu rġiel, l-għadd medjan ta’ ċelluli 
CD4 kien ta’ 170 u 190 ċellula għal kull mm3 fil-gruppi ta’ nevirapine li jittieħed darbtejn kuljum u 
efavirenz, rispettivament. Ma kienx hemm differenzi sinifikanti fil-karatteristiċi demografiċi u tal-linja 
bażi bejn iż-żewġ gruppi ta’ kura.  
 
It-tqabbil ta’ effikaċja prinċipali stabbilit minn qabel kien bejn il-gruppi ta’ kura ta’ nevirapine li 
jingħata darbtejn kuljum u ta’ efavirenz.  

 
Il-programm ta’ kura ta’ nevirapine li jingħata darbtejn kuljum u l-programm ta’ kura ta’ efivarenz ma 
kinux sinifikament differenti (p=0.091) f’termini ta’ effikaċja kif imkejjel minn falliment ta’ 
trattament, jew xi komponenti għal falliment ta’ trattament li jinkludi falliment viroloġiku. 
 
L-użu f’daqqa ta’ nevirapine (400 mg) flimkien ma’ efavirenz (800 mg) kien assoċjat mal-ogħla 
frekwenza ta’ każijiet avversi kliniċi u mal-ogħla rata ta’ falliment fil-kura (53.1%). Peress li 
l-programm ta’ kura ta’ nevirapine flimkien ma’ efavirenz ma’ kellux effikaċja addizzjonali u kkaġuna 
aktar każijiet avversi milli b’kull prodott mediċinali waħdu, dan il-programm ta’ kura mhux 
irrakkomandat. 
 
Għoxrin fil-mija ta’ pazjenti assenjati fuq nevirapine darbtejn kuljum u 18% tal-pazjenti assenjati fuq 
efavirenz kellhom tal-anqas każ avvers kliniku wieħed ta’ grad 3 jew 4. Epatite klinika rrapportata 
bħala każ avvers kliniku seħħet f’10 (2.6%) u 2 (0.5%) pazjenti fil-gruppi ta’ nevirapine li ngħata 
darbtejn kuljum u ta’ efavirenz rispettivament. Il-proporzjon ta’ pazjenti b’tal-anqas tossiċità waħda 
tal-laboratorju ta’ grad 3 jew 4 assoċjata mal-fwied kien ta’ 8.3% għal nevirapine li ngħata darbtejn 
kuljum u 4.5% għal efavirenz. Mill-pazjenti b’tossiċità tal-laboratorju ta’ grad 3 jew 4 assoċjata 
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mal-fwied, il-proporzjonijiet koinfettati bl-epatite B jew bl-epatite Ċ kienu 6.7% u 20.0% fil-grupp ta’ 
nevirapine li ngħata darbtejn kuljum, 5.6% u 11.1% fil-grupp ta’ efavirenz. 
 
Studju 2 NN fejn pazjenti ġew segwiti għal tliet snin  
 
Dan huwa studju multiċentrali retrospettiv li jqabbel l-effikaċja antivirali ta’ 3 snin ta’ Nevirapine 
Teva u efivarenz f’kombinazzjoni ma’ stavudine u lamivudine f’pazjenti 2NN mill-ġimgħa 49 sal-
ġimgħa 144. Pazjenti li ħadu sehem fl-istudju 2NN u kienu għadhom qed jiġu segwiti bis-sħiħ fil-
ġimgħa 48 meta l-istudju għalaq u kienu għadhom qed jiġu ttrattati fil-klinika tal-istudju, intalbu biex 
jipparteċipaw f’dan l-istudju. Punti ta’ riferiment prinċipali tal-istudju (perċentwali ta’ pazjenti 
b’falliment fit-kura) u punti ta’ riferiment sekondarji tal-istudju kif ukoll t-terapija fl-isfond kienu 
simili għall-istudju oriġinali 2NN. 
 
Rispons fit-tul għal nevirapine għal tal-anqas tliet snin ġie dokumentat f’dan l-istudju u ekwivalenza 
f’medda ta’ 10% ġiet murija bejn nevirapine 200 mg li jingħata darbtejn kuljum u efavirenz 
fir-rigward ta’ falliment tal-kura. Kemm il-punt ta’ riferenza prinċipali (p = 0.92) u dak sekondarju ma 
wrew ebda differenza statistikament sinifikanti bejn efavirenz u nevirapine 200 mg li ingħata darbtejn 
kuljum. 
 
Studji f’pazjenti b’esperjenza ta’ kura  
 
Studju NEFA 
 
L-istudju NEFA hija studju każwali prospettiv b’kontrolli li evalwa l-għażliet ta’ kura għal pazjenti li 
jaqilbu minn programm ta’ kura bbażat fuq impeditur ta’ protease (PI) b’riżultat li ma jistax jitkejjel 
għal jew nevirapine, efavirenz jew abacavir.  
L-istudju assenja b’mod każwali 460 adult li kienu qed jieħdu żewġ impedituri tat-tip nucleoside 
reverse-transcriptase u tal-anqas PI wieħed u li l-RNA ta’ HIV-1 fil-plażma tagħhom kienet inqas 
minn 200 kopji/ml għal tal-anqas l-aħħar sitt xhur preċedenti biex jinqalbu minn PI għal nevirapine 
(155 pazjent), efavirenz (156 pazjent) jew abacavir (149 pazjent).  
Il-punt aħħari ta’ riferiment prinċipali tal-istudju kien il-mewt, progressjoni għas-sindrome ta’ 
immunodefiċjenza miksub, jew żieda fil-livelli tal-RNA tal-HIV-1 għal 200 kopja jew aktar f’kull 
millilitru.  
 
Wara 12-il xahar l-istimi ta’ Kaplan-Meier dwar il-probabilità sabiex jintlaħaq il-punt ta’ riferiment 
aħħari kienu ta’ 10% għal grupp ta’ nevirapine, 6% għal grupp ta’ efavirenz, u 13% fil-grupp ta’ 
abacavir (P=0.10 skont l-analiżi għal ħsieb ta’ kura).  
 
L-inċidenza globali ta’ każijiet avversi kienet sinifikament inqas (61 pazjent, jew 41%) fil-grupp ta’ 
abacavir milli fil-grupp ta’ nevirapine (83 pazjent, jew 54%) jew fil-grupp ta’ efavirenz (89 pazjent, 
jew 57%). Kien hemm sinifikament inqas pazjenti fil-grupp ta’ abacavir (9 pazjenti, jew 6%) milli fil-
grupp ta’ nevirapine (26 pazjent, jew 17%) jew fil-grupp ta’ efavirenz (27 pazjent, jew 17%) li ġew 
mwaqqfa milli jkomplu jieħdu l-prodott mediċinali minħabba każijiet avversi. 
 
Trasmissjoni fiż-Żmien tat-Twelid 
 
Saru ħafna studji li eżaminaw l-użu ta’ nevirapine fir-rigward tat-trasmissjoni fi żmien it-twelid, 
b’mod partikulari HIVNET 012. Dan l-istudju wera tnaqqis sinifikanti fit-trasmissjoni bl-użu ta’ doża 
waħda ta’ nevirapine (13.1% (n = 310) fil-grupp ta’ nevirapine, kontra 25.1% (n = 308) fil-grupp ta’ 
zidovudine qasir b’mod eċċezzjonali (p = 0.00063)). Nevirapine mogħti waħdu ġie assoċjat mal-
iżvilupp ta’ reżistenza għal NNRTI. Doża waħda ta’ nevirapine lil ommijiet jew trabi tista’ twassal 
għal tnaqqis fl-effikaċja jekk kors ta’ kura kontra l-HIV li jutilizza nevirapine jinbeda aktar tard fi 
żmien 6 xhur jew inqas f’dawn il-pazjenti. Il-kombinazzjoni ta’ antiretrovirali oħrajn ma’ doża waħda 
ta’ nevirapine tnaqqas l-iżvilupp ta’ reżistenza għal nevirapine. Fejn mediċini antiretrovirali oħrajn 
ikunu aċċessibbli, il-kors b’doża waħda ta’ nevirapine għandu jiġi kombinat ma’ mediċini 
antiretrovirali effettivi addizzjonali (kif rakkomandat fil-linji gwida rikonoxxuti internazzjonalment). 
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Ir-rilevanza klinika ta’ dan it-tagħrif fil-popolazzjonijiet Ewropej għadha ma ġietx stabbilita. Barra 
minn hekk, ma tista' tiġi eskluża l-ebda tossiċità fil-fwied tal-omm u tat-tarbija meta Nevirapine Teva 
jintuża bħala doża waħda biex jimpedixxi t-tixrid vertikali tal-infezzjoni bl-HIV-1.  
 
Popolazzjoni pedjatrika 
Riżultati minn analiżi ta’ 48 ġimgħa tal-istudju BI 1100.1368 tal-Amerika t’Isfel ikkonferma li d-dożi 
ta’ 4/7 mg/kg u 150 mg/m2  kienu ttollerati tajjeb u effettivi sabiex jiġu kkurati pazjenti antiretrovirali 
pedjatriċi inkonsaapevoli. Titjib notevoli fil-perċentwali ta’ CD4 kien osservatgħal Ġimgħa 48 għaż-
żewġ gruppi ddożati. Ukoll, il-programmi ta’ ddożati ta’ kura kienu effettivi sabiex inaqqsu l-ikkargar 
virali. F’din 48 ġimgħa ta’ studju ma kien hemm ebda riżultati ta’ sigurtà mhux mistennija osservati fi 
kwalunkwe miż-żewġ dożi. 
 
5.2 Tagħrif farmakokinetiku 
 
Assorbiment: Nevirapine ġie assorbit mill-ewwel (>90%) wara li ngħata mill-ħalq f’voluntieri 
b’saħħithom u adulti infettati b'HIV-1. Il-bijodisponibilità assoluta fi 12-il adult b’saħħithom, wara li 
ngħataw doża waħda kienet ta’ 93 ± 9% (SD medja) għal pillola ta’ 50 mg u ta’ 91 ± 8% għal 
soluzzjoni orali. L-ogħla konċentrazzjoni fil-plażma ta’ nevirapine kienet ta’ 2 ± 0.4 µg/ml (7.5 µM) u 
li ntlaħqet f’4 sigħat wara li ngħatat doża waħda ta’ 200 mg. Wara dożi multipli, l-ogħla 
konċentrazzjoniet ta’ nevirapine jidhru li żdiedu b’mod lineari meta d-doża tkun minn 200 sa 
400 mg/kuljum. Skont dejta ppubblikata fuq 20 pazjent infettati b'HIV, l-valur Cmax ta’ nevirapine 
waqt ekwilibriju kien ta’ 5.74 µg/ml (5.00-7.44) u  Cmin kien ta’ 3.73 µg/ml (3.20-5.08), b’AUC ta’ 
109.0 h*µg/ml (96.0-143.5), meta ngħataw ammont ta’ 200 mg nevirapine. Informazzjoni  oħra 
ppubblikata taqbel ma’ dawn il-konklużjonijiet. Effikaċja fit-tul tidher aktar f’pazjenti li l-anqas livelli 
ta’ nevirapine huma aktar minn 3.5 µg/ml.  
 
Distribuzzjoni: Nevirapine huwa lipofiliku u f’kundizzjonijiet ta’ pH fiżjoloġiku ma jiġiex ijonizzat. 
Wara injezzjoni ġol-vina f’adulti b’saħħithom, il-volum ta' distribuzzjoni (Vdss) ta’ nevirapine kien ta’ 
1.21 ± 0.09 l/kg. Dan ifisser li nevirapine huwa mifrux sew fil-bniedem.  Nevirapine jaqsam mingħajr 
xkiel is-sekonda, kif ukoll jgħaddi għal ġol-ħalib tas-sider. Madwar 60% tan-nevirapine jeħel mal-
proteini tal-plażma b’konċentrazzjoni fil-plażma minn 1 - 10 µg/ml.  Il-konċentrazzjoni ta’ nevirapine 
fil-fluwidu ċerebrospinali tal-bniedem (n = 6) kien 45 % (±5 %) tal-konċentrazzjoni fil-plażma; dan l-
ammont huwa kważi l-istess bħall-ammont tal-frazzjoni li mhux mwaħħal ma' proteini tal-plażma.  
 
Bijotransformazzjoni u eliminazzjoni: Studji fil-bniedem in vitro kif ukoll fil-laboratorju fuq 
mikrożomi tal-fwied tal-bniedem urew li nevirapine jiġi mibdul f’diversi metaboliti idrossilati, 
permezz tas-sistema P450.  Studji fil-laboratorji fuq mikrożomi tal-fwied tal-bniedem juru li 
nevirapine jiġi ossidat permezz ta’ isoenzimi tat-tip CYP 3A, li jagħmlu parti mis-sistema taċ-
ċitokroma P450, għalkemm jista’ jkun li isoenzimi oħrajn għandhom rwol sekondarju. Studju dwar il-
bilanċ tal-massa u l-eliminazzjoni ta’ nevirapine sar fuq tmien irġiel voluntiera f’saħħithom li ngħataw 
dożi biex jilħqu stat stabbli ta’ ekwilibriju. Dawn id-dożi kienu ta’ 200 mg nevirapine darbtejn kuljum 
u wara doża waħda ta’ 50 mg nevirapine li kien radjutikkettat b’14C-nevirapine. Madwar 91.4 ± 
10.5% tad-doża radjutikkettata kienet irkuprata.  
L-awrina (81.3 ± 11.1%) kienet l-akbar rotta tal-eliminazzjoni, meta mqabbla ma' l-ippurgar (10.1 ± 
1.5%). Aktar minn 80% tar-radjuattività fl-awrina kienet magħmula minn metaboliti idrossilati 
ikkonġugati ma' glucuronide. Għaldaqstant il-metaboliżmu ta' ċitokroma P450, konġugazzjoni mal-
glucuronide, u eliminazzjoni fl-awrina ta’ dawn il-metaboliti ikkonġugati mal-glucuronide huma r-
rotot ewlenin ta’ kif nevirapine jiġi mibdul fil-ġisem tal-bniedem u jiġi eliminat. Kien hemm biss 
ammont zgħir (< 5 %) ta’ nevirapine radjutikkettat mhux mibdul fl-awrina (< 3% tad-doża totali). Dan 
jindika li l-eliminazzjoni ta’ nevirapine mill-kliewi hija baxxa ħafna.  
 
Instab li nevirapine jistimula l-produzzjoni ta’ enzimi metaboliċi tas-sistema P450 li tinsab fil-fwied. 
Dan l-effett jikkaġuna farmakokinetika kkaraterizzati b'żieda ta’ minn madwar 1.5 darbiet sa darbtejn 
fir-rata ta' eliminazzjoni tad-doża orali ta’ nevirapine waqt li l-kura tkompli minn doża waħda sa 200-
400 mg/jum għal minn ġimagħtejn sa erba’ ġimgħat.  Minħabba din l-eliminazzjoni jkun hemm 
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tnaqqis bl- istess mod fl-aħħar fażi ta' half-life ta' nevirapine fil-plażma, minn madwar 45 siegħa (doża 
waħda) sa madwar 25-30 siegħa wara dożi multipli ta’ 200-400 mg/jum. 
 
Populazzjonijiet speċjali: 
Problemi fil-kliewi: Il-farmakokinetika ta’ doża waħda ġiet imqabbla fi 23 pazjent li wħud kellhom 
indeboliment fil-kliewi ħafif (50 ≤ CLcr < 80 ml/min), moderat (30 ≤ CLcr < 50 ml/min) jew qawwi 
(CLcr < 30 ml/min), jew f’pazjenti morda serjament bil-kliewi li ħtieġu dijaliżi, 8 pazjenti kellhom 
kliewi normali (CLcr > 80 ml/min). Indeboliment (ħafif, moderat, u qawwi) ma rriżulta fl-ebda bidla 
sinifikanti fil-farmakokinetika ta’ nevirapine. Madankollu, pazjenti li kienu morda bl-ESRD li kienu 
jinħtieġu dijaliżi, kellhom tnaqqis ta’ 43.5% fl-AUC ta’ nevirapine, wara perijodu ta’ ġimgħa fuq 
nevirapine. Kien hemm ukoll akkumulazzjoni ta' metaboliti idrossilatati ta' nevirapine  
fil-plażma. Dawn ir-riżultati juru li għandha tiġi miżjuda t-terapija b’nevirapine permezz ta’ doża 
addizzjonali ta’ 200 mg nevirapine wara kull kura ta' dijaliżi, biex jagħmel tajjeb  
għall-iżbilanċ li jikkaġuna d-dijaliżi fir-rata tal-eliminazzjoni ta' nevirapine  
mill-ġisem. Pazjenti li għandhom rata ta’ CLcr ta' ≥ 20 ml/min m’għandhomx għalfejn jaġġustaw id-
doża ta’ nevirapine.  
 
Problemi fil-fwied: Sar studju ta’ stadju fiss li qabbel 46 pazjent ma’ fibrosi tal fwied  
ħafifa (n=17: Punteġġ Ishak 1-2), 
moderata (n=20; Punteġġ Ishak 3-4), 
jew qawwija (n=9; Punteġġ Ishak 5-6, Child-Pugh A  fi 8 pti., mhux applikabbli għal punteġġ Child-
Pugh 1)  
bħala kejl ta’ indeboliment tal-fwied.  
 
Il-pazjenti studjati kienu qed jirċievu terapija antiretrovirali li fiha nevirapine 200 mg darbtejn kuljum 
għal ta’ lanqas 6 ġimgħat qabel ma ttieħdu l-kampjuni farmakokinetiċi, li damet sejra għal perijodu 
medjan ta’ 3.4 snin. F’dan l-istudju, id-dispożizzjoni farmakokinetika għal doża multipla ta’ 
nevirapine u l-ħames metaboliti ossidattivi ma nbidlitx. 
 
Madankollu, madwar 15% ta’ dawn il-pazjenti b’fibrosi tal-fwied kellhom konċentrazzjonijiet l-aktar 
baxxi ta’ nevirapine ’l fuq minn 9,000 ng/ml (darbtejn l-aktar livell medju baxx). Pazjenti 
b’indeboliment tal-fwied għandhom jiġu ssorveljati mill-qrib għal evidenza ta’ tossiċità kkaġunata 
mill-prodott mediċinali.  
 
Fi studju farmakokinetiku b’doża waħda ta’ 200 mg nevirapine fuq pazjenti b’riżultat negattiv ta’ HIV 
b’indeboliment tal-fwied ħafif u moderat (Child-Pugh A, n=6; Child-Pugh B, n=4) żieda sinifikanti fl-
AUC ta’ nevirapine kienet osservata f’pazjent Child-Pugh B b’axxite, li jissuġerixxi li pazjenti 
b’funzjoni epatika u axxite li sejrin għall-agħar jistgħu jkunu f’riskju li qed jakkumulaw nevirapine  
fid-demm. Peress li nevirapine jinduċi l-metaboliżmu tiegħu stess b’doża multipla, dan l-istudju 
b’doża waħda jista’ ma jirriflettiex l-impatt ta’ indeboliment epatiku fuq il-farmakokinetika ta’ doża 
multipla (ara sezzjoni 4.4).   
 
Ġeneru Sesswali u persuni aktar anzjani 
Fl-istudju multinazzjonali 2NN, sar sottostudju farmakokinetiku ta’ popolazzjoni ta’1,077 pazjent li 
kien jinkludi 391 mara. Il-pazjenti nisa wrew rata ta’ eliminazzjoni ta’ nevirapine ta’ 13.8% inqas 
mill-irġiel. Din id-differenza mhix ikkonsidrata klinikament rilevanti. Peress li la l-piż tal-ġisem u 
lanqas il-Body Mass Index (BMI) ma kellhom influwenza fuq ir-rata tal-eliminazzjoni ta’ nevirapine, 
l-effett tas-sess tal-persuna ma jistax jiġi spjegat bid-daqs tal-ġisem. 
Il-farmakokinetika ta' nevirapine f’adulti b'HIV-1 ma tidhirx li tinbidel bl-età (fuq medda ta’ 19-68 
snin) jew razza (Suwed, Ispaniċi, jew Kawkażi). Nevirapine ma ġiex speċifikament studjat f’pazjenti 'l 
fuq minn 65 sena. 
 
Popolazzjoni pedjatrika  
Dejta rigward il-farmakokinetika ta' nevirapine kienet miksuba minn żewġ sorsi ewlenin: studju 
pedjatriku ta' 48 ġimgħa (BI 1100.1368) li saret fl-Afrika t'Isfel li tinvolvi 123 HIV-1 pazjenti pożittivi 
bejn l-etajiet ta' 3 xhur u 16-il sena, li ma kienux jafu li qed jieħdu mediċina antiretrovirali; u analiżi 
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konsolidata ta' ħames protokolli tal-Paediatric AIDS Clinical Trials Group (PACTG) li kellhom 495 
pazjent bejn l-etajiet ta' 14-il jum u 19-il sena.  
 
Dejta farmakokinetika fuq 33 pazjent (età mifruxa bejn 0.77 – 13.7 sena) fil-grupp li ttieħdu kampjuni 
intensivi wriet li r-rata ta' eliminazzjoni ta' nevirapine żdiedet meta l-età żdiedet b’mod konsistenti ma’ 
żieda fl-erja superfiċjali tal-ġisem. Dożi ta' nevirapine ta' 150 mg/m2 BID (wara ġimagħtejn jingħataw 
b'150 mg/m2 QD) rriżultaw f'medja ġeometrika jew f'konċentrazzjonijiet minimi medji ta' nevirapine 
ta' bejn 4-6 µg/ml (kif immirata minn dejta fuq adulti). Barraminhekk, il-konċentrazzjonijiet minimi ta' 
nevirapine osservati kienu komparabbli fiż-żewġ metodi. 
 
L-analiżi konsolidata ta' protokolli 245, 356, 366, 377, u 403 tal-Paediatric AIDS Clinical Trials 
Group (PACTG) ippermettew li ssir evalwazzjoni ta' pazjenti pedjatri li għandhom anqas minn 3 xhur 
(n=17) reklutati f'dawn l-istudji ta' PACTG.  Il-konċentrazzjonijiet ta' nevirapine fil-plażma osservati 
kienu fi ħdan il-firxa osservata għal adulti u l-kumplament tal-popolazzjoni pedjatra, imma kienu aktar 
varjabbli bejn pazjenti, partikolarment fit-tieni xahar ta' età. 
 
5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina 
 
Tagħrif mhux kliniku żvela li m’hemm l-ebda periklu speċjali għal bniedem, minbarra dawk osservati 
waqt l-istudji kliniċi msejsa fuq studji konvenzjonali dwar sigurtà, farmakoloġija, it-tossiċità ta’ doża 
ripetitiva, u ġenotossiċità. Fi studji dwar il-kanċeroġeniċità, instab li nevirapine jikkaġuna tumuri 
fil-fwied tal-firien u l-ġrieden. Dawn ir-riżultati x'aktarx huma aktar relatati mal-fatt li nevirapine 
huwa sensitizzatur qawwi tal-enzimi tal-fwied, u mhux minħabba mod t'azzjoni ġenotossika.  
 
 
6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU 
 
6.1 Lista ta' sustanzi mhux attivi 
 
Microcrystalline cellulose,  
Lactose monohydrate,  
Povidone K25,  
Sodium starch glycolate (Tip A),  
Colloidal silicon dioxide  
Magnesium stearate. 
 
6.2 Inkompatibilitajiet 
 
Ma jgħoddx f’dan il-każ. 
 
6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali 
 
3 snin 
 
6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna 
 
Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali. 
 
6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih 
 
 
Pakkett bit-trattament tal-bidu: 
Folji tal-aluminju PVC/PE/PVdCtal-aluminju – Folji tal-aluminju jew tal-OPA/Alu/PCV – opaki 
bojod. Il-kaxxa fiha 14-il pillola (Pakkett bil-kalendarju). 
 
Pakketti ta’ manutenzjoni: 
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Strixxi opaki tal-PVC/PE/PVdC - aluminju jew folji ta’ OPA/Alu/PVC - aluminju. 
Kartun li fihom 6 jew 12-il strixxa (60 jew 120 pillola).  
 
Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali. 
 
6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema 
 
Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu 
jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali. 
 
 
7. ID-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FS-SUQ 
 
Teva B.V. 
Swensweg 5 
2031GA Haarlem 
L-Olanda 
 
 
8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ 
 
EU/1/09/598/001-006 
 
 
9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI 
 
Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 30 Novembru, 2009 
Data tal-aħħar tiġdid: Awissu 26, 2014 
 
 
10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA 
 
Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/. 
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ANNESS II 
 
A. MANIFATTURI RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-

LOTT 
 

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONI RIGWARD IL-
PROVVISTA U L-UŻU 

 
Ċ. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-

AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ 
 
D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD 

TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI 
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A. MANIFATTURI RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT 
 
Isem u indirizz tal-manifattur(i) responsabbli għall-ħruġ tal-lott. 
 
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company  
Pallagi út 13,  
4042 Debrecen, 
L-Ungerija 
 
Pharmachemie B.V.  
Swensweg 5,  
2031 GA Haarlem  
L-Olanda   
 
Fuq il-fuljett ta’ tagħrif tal-prodott mediċinali għandu jkun hemm l-isem u l-indirizz tal-manifattur 
responsabbli għall-ħruġ tal-lott konċernat. 
 
 
B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-

UŻU 
 
Prodott mediċinali jingħata b’riċetta ristretta tat-tabib (ara Anness I: Sommarju tal-Karatteristiċi 
tal-Prodott, sezzjoni 4.2). 
 
 
C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ  
 
- Rapporti Perjodiċi Aġġornati dwar is-Sigurtà 
L-iskeda ta’ sottomissjonijiet ta’ aġġornamenti dwar is-sigurtà għall-pilloli ta’ Nevirapine Teva għandha 
issegwi l-iskeda ta’ sottomissjonijiet ta’ aġġornamenti dwar is-sigurtà għal prodott mediċinali ta’ 
riferiment. 
 
 
 
D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U 

EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI 
 
• Pjan tal-immaniġġar tar-riskju (RMP) 
 
Mhux applikabbli  
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ANNESS III 
 

TIKKETTA U FULJETT TA’ TAGĦRIF 
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A. TIKKETTA  
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TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA  
 
KARTUNA 

 
 

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI 
 
Nevirapine Teva 200 mg pilloli 
nevirapine  
 
 

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA 
 
Kull pillola fiha 200 mg ta’ nevirapine (bħala anidru).  
 
 

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI 
 
Fih lattosju; ara fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni. 
 
 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT 
 
14-il pillola 
60 pillola 
120 pillola 
 
 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA 
 
Użu orali 
Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. 
 
 

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA 
JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL 

 
Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal. 
 
 

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA 
 
 

8. DATA TA’ META JISKADI  
 
EXP  
 
 

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN 
 
 

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX 
UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM 
BŻONN 
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11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID 

FIS-SUQ 
 
Teva B.V. 
Swensweg 5 
2031GA Haarlem 
L-Olanda 
 
 

12. NUMRU TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ  
 
EU/1/09/598/001 
EU/1/09/598/002 
EU/1/09/598/003 
EU/1/09/598/004 
EU/1/09/598/005 
EU/1/09/598/006 
 
 

13. NUMRU TAL-LOTT  
 
Lot  
 
 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA 
 
Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib. 
 
 

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU 
 
 
16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE 
 
Nevirapine Teva 200 mg 
 
 
17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D 
 
barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż. 
 
 
18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM 
 
PC: 
SN: 
NN: 
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TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI 
 
FOLJA 

 
 

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI 
 
Nevirapine Teva 200 mg pilloli 
nevirapine 
 
 

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ 
 
Teva B.V. 
 
 

3. DATA TA’ SKADENZA 
 
EXP 
 
 

4. NUMRU TAL-LOTT  
 
Lot 
 
 

5. OĦRAJN  
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TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI 
 
FOLJA (PAKKETT BIL-KALENDARJU) 

 
 

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI 
 
Nevirapine Teva 200 mg pilloli 
nevirapine  
 
 

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ 
 
Teva B.V. 
 
 

3. DATA TA’ META JISKADI  
 
EXP  
 
 

4. NUMRU TAL-LOTT  
 
Lot 
 
 

5. OĦRAJN  
 
It-Tnejn It-Tlieta L-Erbgħa Il-Ħamis Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd  
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B. FULJETT TA' TAGĦRIF 
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Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent 
 

Nevirapine Teva 200 mg pilloli 
nevirapine  

 
Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni 
importanti għalik. 
- Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah. 
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. 
- Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ 

tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek. 
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett 

sekondarju possibbli li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4. 
 

 
F'dan il-fuljett:  
1. X'inhu Nevirapine Teva u għal xiex jintuża 
2. X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Nevirapine Teva 
3. Kif għandek tieħu Nevirapine Teva 
4. Effetti sekondarji possibbli 
5 Kif taħżen Nevirapine Teva  
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra 
 
 
 
1. X’inhu Nevirapine Teva u gћalxiex jintuża 
 
Nevirapine Teva jappartjeni għal grupp ta’ mediċini li jissejħu antiretrovirali, użati fit-trattament ta’ 
infezzjonijiet ikkaġunati mill-Vajrus ta’ Immunodefiċjenza Umana (HIV-1). 
 
Is-sustanza attiva tal-mediċina tiegħek tissejjaħ nevirapine. Nevirapine jappartjeni għal kategorija ta’ 
mediċini li jaħdmu kontra l-HIV imsejħa non-nucleoside reverse transcriptase (NNRTIs). Reverse 
transcriptase hi enzima li l-HIV jeħtieġ biex jimmultiplika. Meta jwaqqaf reverse transcriptase milli 
jaħdem, Nevirapine Teva jgħin biex jikkontrolla l-infezzjoni ta’ HIV-1. 
 
Nevirapine Teva hu indikat għall-kura ta’ adulti, adolexxenti, u tfal ta’ kull età infettati bl-HIV-1. Inti 
għandek tieħu Nevirapine Teva flimkien ma’ mediċini antiretrovirali oħra. It-tabib tiegħek ser 
jirrakomanda l-aħjar mediċini għalik.  
 
Jekk Nevirapine Teva ġie preskritt lit-tifel/tifla tiegħek, jekk jogħġbok innota li l-informazzjoni 
kollha f’dan il-fuljett hi indirizzata għat-tifel/tifla tiegħek (jekk jogħġbok aqra “it-tifel/tifla 
tiegħek” minflok “inti”). 
 
 
2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Nevirapine Teva 
 
Tieħux Nevirapine Teva 
- jekk għandek allerġiku għal nevirapine jew xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis-

sezzjoni 6).  
- jekk kont tieħu Nevirapine Teva u kellek twaqqaf it-trattament minħabba li kien ikollok: 

- raxx tal-ġilda sever 
- raxx tal-ġilda u sintomi oħra bħal pereżempju 

- deni 
- infafet 
- postumetti 
- infjammazzjoni tal-għajnejn 
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- nefħa fil-wiċċ 
- nefħa ġenerali 
- qtugħ ta’ nifs  
- uġigħ muskolari jew tal-ġogi 
- tħoss li ma’ tiflaħx b’mod ġenerali 
- uġigħ addominali 

- reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva (allerġija) 
- infjammazzjoni tal-fwied (epatite) 

- jekk għandek marda fil-fwied severa 
- jekk kellek twaqqaf il-kura b’nevirapine fil-passat minħabba bidliet fil-funzjoni tal-fwied 

tiegħek 
- jekk qed tieħu mediċina li fiha s-sustanza mill-ħxejjex ta’ St.John’s Wort (Hypericum 

perforatum). Din is-sustanza mill-ħxejjex tista’ timpedixxi ’l Nevirapine Teva milli jaħdem sew. 
 
Twissijiet u prekawzjonijiet            
 
Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Nevirapine Teva 
Fl-ewwel 18-il ġimgħa ta' kura b'Nevirapine Teva huwa importanti ħafna li inti u t-tabib tiegħek 
toqgħodu attenti ħafna sabiex jintgħarfu sinjali ta’ reazzjonijiet tal-fwied jew tal-ġilda. Dawn 
jistgħu jaggravaw u jkunu ta’ periklu għall-ħajja. L-akbar riskju għalik għal reazzjoni bħal din 
hu fl-ewwel 6 ġimgħat ta’ trattament. 
 
Jekk ikollok raxx sever jew sensittività eċċessiva (reazzjonijiet allerġiċi li jistgħu jidhru f’forma 
ta’ raxx) flimkien ma’ effetti sekondarji oħra bħal: 
- deni 
- nfafet 
- ġrieħi fil-ħalq 
- infjammazzjoni tal-għajnejn 
- nefħa fil-wiċċ 
- nefħa ġenerali 
- qtugħ ta’ nifs 
- uġigħ fil-muskoli jew fil-ġogi 
- tħoss li ma tiflaħx b’mod ġenerali 
- jew uġigħ ta’ żaqq 
GĦANDEK TIEQAF TIEĦU NEVIRAPINE TEVA U GĦANDEK TIKKUNTATTJA lit-tabib 
tiegħek MINNUFIH peress li reazzjonijiet bħal dawn jistgħu jkunu ta’ periklu għal ħajja. Jekk 
qatt ikollok xi sintomi ħfief ta’ raxx mingħajr reazzjoni oħra jekk jogħġbok informa lit-tabib 
tiegħek minnufih, li ser jagħtik parir jekk għandekx tieqaf tieħu Nevirapine Teva 
 
Jekk tħoss sintomi li jistgħu jissuġġerixxu ħsara fil-fwied, bħal 
- nuqqas t’aptit, 
-  dardir, 
- remettar, 
- ġilda safranija (suffejra) 
- uġigħ ta’ żaqq 
għandek tieqaf tieħu Nevirapine Teva u għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek minnufih.  
 
Jekk tiżviluppa reazzjonijiet severi tal-fwied jew tal-ġilda, jew ta’ sensittività eċċessiva waqt li 
qed tieħu Nevirapine Teva, M’GĦANDEK QATT TIEĦU Nevirapine Teva darb’oħra mingħajr 
ma tirreferi lit-tabib tiegħek. 
Għandek tieħu d-doża ta’ Nevirapine Teva li kitiblek fuq ir-riċetta t-tabib tiegħek. Dan hu 
importanti speċjalment fl-ewwel 14-il jum ta’ kura (ara aktar informazzjoni f’”Kif għandek 
tieħu Nevirapine Teva”). 
 
Il-pazjenti li ġejjin jinsabu f’riskju ogħla li jiżviluppaw problemi tal-fwied: 
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- nisa 
- persuni infettati b’epatite B jew Ċ 
- testijiet anormali  ta’ kif qed jaħdem il-fwied 
- pazjenti inkonsapevoli mill-kura b’għadd ogħla ta’ ċelloli CD4 fil-bidu tat-terapija b’Nevirapine 

Teva (nisa aktar minn 250 ċellula/mm³, irġiel aktar minn 400 ċellula/mm³)  
- Pazjenti kkurati minn qabel b’ikkargar virali ta’ HIV-1 fil-plażma intraċċabbli u għadd ogħla ta’ 

CD4 fil-bidu tat-terapija b’nevirapine (nisa li għandhom aktar minn 250 ċellula/mm³, irġiel b’aktar 
minn 400 ċellula/mm3) 

 
F'xi pazjenti li għandhom infezzjoni avanzata ta' HIV (AIDS) u storja ta' reazzjonijiet opportunistiċi 
(mard assoċjat mal-AIDS), is-sinjali u s-sintomi ta' infjammazzjoni minn infezzjonijiet li kellhom 
qabel jistgħu jerġgħu jitfaċċaw wara li tinbeda mill-ġdid il-kura kontra l-HIV. Hu maħsub li dawn 
is-sintomi huma dovuti għal titjib fis-sistema immunitarja tal-ġisem, li jippermetti lil ġisem jiġġieled 
l-infezzjonijiet li setgħu kienu preżenti mingħajr sintomi ovvji. Jekk tinnota xi sintomi ta' infezzjoni, 
jekk jogħġbok għarraf lit-tabib tiegħek minnufih. 
 
Flimkien mal-infezzjonijiet opportunistiċi, disturbi awtoimmuni (kundizzjoni li sseħħ meta s-sistema 
immuni tattakka tessut b’saħħtu tal-ġisem) jistgħu jseħħu wkoll wara li tibda tieħu mediċini għall-kura 
tal-infezzjoni tiegħek bl-HIV. Disturbi awtoimmuni jistgħu jseħħu ħafna xhur wara l-bidu tal-kura. 
Jekk tinnota kwalunkwe sintomu ta' infezzjoni jew sintomi oħrajn bħal dgħufija fil-muskoli, dgħufija li 
tibda fl-idejn u fis-saqajn u li tinfirex ’il fuq lejn il-tronk tal-ġisem, palpitazzjonijiet, rogħda jew 
attività eċċessiva, jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek immedjatament biex tfittex il-kura 
meħtieġa. 
 
Bidliet fid-distribuzzjoni tax-xaħam tal-ġisem jistgħu jseħħu f'pazjenti li jkunu fuq terapija 
antiretrovirali kkombinata. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk tinduna f'xi bidliet fix-xaħam tal-ġisem 
tiegħek (ara sezzjoni 4, “Effetti sekondarji possibbli”). 
 
Xi pazjenti li qed jieħdu terapija antiretrovirali kkombinata jistgħu jiżviluppaw marda tal-għadam li 
tissejjaħ osteonekrosi (mewt ta’ tessut tal-għadam li tiġi kkaġunata minn nuqqas ta’ ċirkolazzjoni 
tad-demm fl-għadam). It-tul tat-terapija antiretrovirali kkombinata, l-użu ta' kortikosterojdi, il-konsum 
ta' alkoħol, debbulezza tas-sistema immuni severa u indiċi ogħla fil-piż tal-ġisem, fost oħrajn, jistgħu 
jkunu xi wħud mill-ħafna fatturi li jippredisponu biex tiżviluppa din il-marda. Sinjali ta' osteonekrosi 
huma ebusija fil-ġogi, uġigħ (speċjalment fil-ġenbejn, l-irkoppa u l-ispallejn) u diffikultà biex 
tiċċaqlaq. Jekk tinnota xi wieħed minn dawn is-sintomi, jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek. 
 
Jekk qed tieħu nevirapine u zidovudine fl-istess ħin, jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek għax jista' 
jkun li jkollu bżonn jiċċekkja ċ-ċelluli tad-demm bojod tiegħek. 
 
Tiħux Nevirapine Teva wara li tkun ġejt espost għall-HIV ħlief jekk tkun ġejt iddijanjostikat bl-HIV u 
ngħatajt parir biex tagħmel hekk mit-tabib tiegħek. Nevirapine Teva mhix kura għall-infezzjoni ta’ 
HIV. Għalhekk, jista’ jkun li int tkompli tiżviluppa infezzjonijiet u mard ieħor assoċjat ma’ l-
infezzjoni ta’ HIV. Għalhekk inti għandek  tibqa’ f’kuntatt regolari mat-tabib tiegħek. Xorta tista’ 
tgħaddi l-HIV meta tkun qiegħed tieħu din il-mediċina, għalkemm ir-riskju jonqos b’terapija 
antiretrovirali effettiva. Iddiskuti mat-tabib tiegħek il-prekawzjonijiet meħtieġa biex tipprevjeni li 
tinfetta persuni oħra. 
 
Prednisone m’għandux jintuża biex jikkura raxx relatat ma’ Nevirapine Teva. 
 
Jekk qed tieħu kontraċettivi orali (eż. il-“pillola”) jew metodu oħra ta’ kontraċezzjoni ormonali waqt 
il-kura b’Nevirapine Teva, għandek tuża kontraċezzjoni li tostakola (eż. kondom) b’mod addizzjonali, 
sabiex tevita li toħroġ tqila u biex ma xxerridx aktar l-HIV. 
Jekk qed tirċievi terapija bl-ormoni ta’ wara l-menopawsa, staqsi lit-tabib tiegħek għal parir qabel 
tieħu din il-mediċina. 
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Jekk qed tieħu jew ingħatajt riċetta għal rifampicin biex tikkura t-tuberkulożi, jekk jogħġbok informa 
lit-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediċina ma’ Nevirapine Teva.  
 
Tfal u adolexxenti 
Il-pilloli Nevirapine jistgħu jittieħdu minn: 
- tfal li għandhom 16-il sena jew aktar 
- tfal taħt is-16-il sena li: 

- jiżnu 50 kg jew aktar 
- li għandhom erja superfiċjali ’l fuq minn 1.25 metri kwadri.  

 
Għal tfal taħt 16-il sena li jiżnu anqas minn 50 kg jew li erja tas-superfiċje tal-ġisem hija taħt 1.25 m2 
hemm disponibbli u għandhom jintużaw kif xieraq formulazzjonijiet orali oħra li fihom nevirapine. 
 
Mediċini oħra u Nevirapine Teva 
 
Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tuża xi mediċina 
oħra. Informa lit-tabib dwar kull mediċina oħra li tkun qed tieħu qabel ma tibda tieħu Nevirapine 
Teva. It-tabib tiegħek għandu mnejn ikun irid jissorvelja jekk il-mediċini l-oħra tiegħek humiex 
jaħdmu u sabiex jagħmel l-aġġustamenti meħtieġa tad-doża. Aqra sew il-fuljett ta’ tagħrif tal-prodotti 
mediċinali l-oħra kollha tal-HIV li inti qed tieħu flimkien ma’ Nevirapine Teva. 
 
Huwa partikolarment importanti li tgħid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu jew riċentement ħadt:  
 
- St John’s Wort (Hypericum perforatum, mediċina li tikkura d-dipressjoni) 
- rifampicin (mediċina li tikkura t-tuberkolosi) 
- rifabutin (mediċina li tikkura t-tuberkolosi) 
- makrolidi (eż. clarithromycin) (mediċina li tikkura l-infezzjonijiet batteriċi)  
- fluconazole (mediċina kontra l-infezzjonijiet fungali) 
- ketoconazole (mediċina li tikkura l-infezzjonijiet fungali) 
- itraconazole (mediċina li tikkura l-infezzjonijiet fungali) 
- methadone (mediċina użata biex tikkura ’l persuni viżjati bil-loppji) 
- warfarin (mediċina li tnaqqas li jsiru emboli tad-demm) 
- kontraċettivi ormonali (eż. il-“pill”) 
- atazanavir (mediċina oħra li tikkura l-infezzjonijiet tal-HIV) 
- lopinavir/ritonavir (mediċina oħra li tikkura l-infezzjonijiet tal-HIV)  
- fosamprenavir (mediċina oħra li tikkura l-infezzjonijiet tal-HIV) 
- efavirenz (mediċina oħra li tikkura l-infezzjonijiet tal-HIV) 
- etravirine (mediċina oħra li tikkura l-infezzjonijiet tal-HIV) 
- rilpivirine (mediċina oħra li tikkura l-infezzjonijiet tal-HIV) 
- delavirdine (mediċina oħra li tikkura l-infezzjonijiet tal-HIV) 
- zidovudine (mediċina oħra għall-kura ta’ infezzjoni bl-HIV) 
- boceprevir (mediċina li tikkura l-epatite Ċ) 
- telaprevir (mediċina li tikkura l-epatite Ċ) 
- elvitegravir/cobicistat (mediċina oħra li tikkura infezzjoni bl-HIV) 
 
It-tabib tiegħek ser jissorvelja mill-qrib l-effett ta’ Nevirapine Teva u kwalunkwe wieħed minn dawn 
il-mediċini jekk qed teħodhom flimkien. 
 
Jekk qed ikollok dijaliżi tal-kliewi, it-tabib tiegħek jista’ jikkonsidra li jaġġusta d-doża ta’ Nevirapine 
Teva. Dan peress li Nevirapine Teva jista’ jiġi eliminat mid-demm tiegħek bid-dijalizi. 
 
Nevirapine Teva ma’ ikel u xorb: 
 
M'hemm l-ebda restrizzjoni fuq it-teħid ta' pilloli Nevirapine Teva ma' l-ikel u x-xorb. 
 
Tqala u treddigħ 
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Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir 
tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina. 
 
Għandek tieqaf tredda’ jekk qed tieħu l-pilloli Nevirapine Teva. Ġeneralment m’għandekx tredda’ 
jekk int infettata b’HIV għax hu possibbli li t-tarbija tiegħek tista’ tiġi infettata b’HIV permezz tal-
ħalib tas-sider. 
 
Sewqan u tħaddim ta' magni 
 
Tista’ tħossok għajjien meta tieħu Nevirapine Teva. Uża l-kawtela meta tipparteċipa f’attivitajiet bħal 
sewqan, u l-użu ta’ kwalunkwe għodda jew magni. Jekk tħossok għajjien, għandek tevita xogħol 
potenzjalment perikoluż bħal sewqan jew li tuża kwalunkwe għodda jew magni. 
 
Nevirapine Teva fih il-lactose u sodium 
Din il-mediċina fiha lactose (zokkor tal-ħalib). Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal ċerti 
tipi ta’ zokkor, ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediċina. 
 
Din il-mediċina fiha anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull pillola, jiġifieri essenzjalment ‘ħieles 
mis-sodium’. 
 
 
3. Kif gћandek tieћu Nevirapine Teva 
 
Inti qatt m’għandek tieħu Nevirapine Teva waħdu. Dejjem għandek tieħdu mill-anqas ma’ żewġ 
mediċini antiretrovirali oħra. It-tabib tiegħek ser jirrakomanda l-aħjar mediċini għalik. 
 
Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-
tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju. 
 
Doża: 
 
Id-doża li tingħata hija ta’ pillola waħda ta' 200 mg kuljum għall-ewwel 14-il jum ta' trattament 
(perjodu “inizjali”). Wara 14-il jum, id-doża rakkomandata hi ta’ pillola waħda ta’ 200 mg darbtejn 
kuljum.  
 
Huwa importanti ħafna li tieħu pillola waħda ta’ Nevirapine Teva kuljum għall-ewwel 14-il jum (il-
perjodu ‘inizjali’). Jekk ikollok xi raxx f’dan il-perijodu, iżżidx id-doża imma kkonsulta t-tabib 
tiegħek. 
 
Il-perijodu “inizjali” ta’ 14-il jum intwera li jnaqqas ir-riskju ta’ raxx fuq il-ġilda. 
 
Peress li Nevirapine Teva għandu dejjem jittieħed ma’ mediċini antiretrovirali oħra tal-HIV, inti 
għandek issegwi l-istruzzjonijiet għal mediċini l-oħra b’attenzjoni. Dawn huma mogħtija fil-fuljetti ta’ 
tagħrif għal dawk il-mediċini.  
 
Għandek tibqa' tieħu l-pilloli Nevirapine Teva sakemm ikun qallek it-tabib tiegħek. 
 
Kif spjegat fit-taqsima ‘Twissijiet u prekawzjonijiet’, hawn fuq, it-tabib tiegħek għandu jissorvelja t-
testijiet tal-fwied tiegħek jew jara għal xi effetti mhux mixtieqa bħal raxx. Skond ir-riżultati, it-tabib 
tiegħek jista' jiddeċiedi jekk għandux iwaqqaf il-kura tiegħek ta’ Nevirapine Teva. It-tabib tiegħek 
għandu mnejn jiddeċiedi li jibdiek mill-ġdid fuq doża aktar baxxa. 
 
Il-pilloli Nevirapine Teva jittieħdu mill-ħalq biss. Tomgħodhomx il-pilloli. Tista' tieħu Nevirapine 
Teva mal-ikel jew waħedhom. 
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Jekk tieħu aktar Nevirapine Teva milli suppost għandek: 
 
M'għandekx taqbeż id-doża li t-tabib tiegħek ikun kitiblek u mfissra f'dan il-fuljett. Attwalment, hemm 
biss ftit tagħrif fuq l-effetti ta' doża eċċessiva b'Nevirapine Teva.  Ikkonsulta mat-tabib tiegħek jekk 
tieħu aktar Nevirapine Teva milli suppost.   
 
Jekk tinsa tieħu Nevirapine Teva 
 
Ipprova tinsiex milli tieħu xi doża. Jekk tinduna li ma ħadtx d-doża li suppost ħadt fi żmien 8 sigħat 
minn meta suppost ħadtha, ħu d-doża li tkun insejt tieħu kemm jista’ jkun malajr. Jekk ikunu għaddew 
iktar minn 8 sigħat mill-ħin li fih suppost ħadt id-doża, ħu biss id-doża li jmissek tieħu fil-ħin skedat.   
 
Jekk tieqaf tieħu Nevirapine Teva: 
Intwera li jekk tieħu d-dożi kollha fil-ħinijiet xierqa: 
- tiżdied l-effettività tal-kombinazzjoni ta’ mediċini antiretrovirali tiegħek. 
- tnaqqas iċ-ċansijiet li l-infezzjoni tal-HIV tiegħek ssir reżistenti għal mediċini antiretrovirali.  
Huwa importanti li tkompli tieħu Nevirapine Teva b'mod korrett, kif imfisser hawn fuq, sakemm it-
tabib tiegħek ma jagħtikx struzzjonijiet biex tieqaf. 
 
Jekk tieqaf tieħu Nevirapine Teva għal aktar minn sebat ijiem it-tabib tiegħek għandu jagħtik parir 
biex tibda bil-perijodu ta' 14-il jum 'tal-bidu' (mfissra hawn fuq) mill-ġdid, qabel tibda bid-doża ta' 
żewġ pilloli kuljum. 
 
Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. 
 
 
4. Effetti sekondarji possibbli 
 
Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux 
f’kulħadd. 
 
Matul terapija kontra l-HIV jista’ jkun hemm żieda fil-piż u fil-livelli ta’ lipidi u glukożju fid-demm. 
Dan hu parzjalment marbuta ma’ saħħa li terġa’ lura għan-normal u l-istil tal-ħajja, u fil-każ ta’ lipidi 
fid-demm, xi kultant mal-mediċini kontra l-HIV infushom. It-tabib tiegħek ser jittestjak għal dawn it-
tibdiliet. 
 
Kif imsemmi fit-taqsima ‘Twissijiet u prekawzjonijiet’hawn fuq, l-effetti sekondarji l-aktar 
importanti ta’ Nevirapine Teva huma reazzjonijiet tal-ġilda u ħsara fil-fwied li jistgħu jkunu 
severi u ta’ periklu għal ħajja. Dawn ir-reazzjonijiet iseħħu prinċipalment fl-ewwel 18-il ġimgħa 
ta' kura b'Nevirapine Teva. Huwa għalhekk perijodu importanti li jinħtieġ monitoraġġ mill-qrib 
mit-tabib tiegħek. 
 
Jekk tosserva xi sintomi ta’ raxx, informa lit-tabib tiegħek minnufih. 
 
Meta jiżviluppa r-raxx dan hu normalment minn ħafif sa moderat. Madankollu, f'xi pazjenti raxx li 
jidher bħala nfafet fuq il-ġilda jista' jkun serju u ta' periklu għal ħajja (sindromu ta' Stevens-Johnson u 
nekroliżi epidermali tossika) u kien hemm anke imwiet li ġew irreġistrati. Il-biċċa l-kbira tal-każijiet 
kemm ta' raxx serju u raxx ħafif/moderat jseħħu fl-ewwel sitt ġimgħat ta' kura.  
 
Jekk tinnota xi sintomi ta' raxx u tħossok ukoll ma tiflaħx, għandek twaqqaf it-kura u żżur lit-tabib 
minnufih. 
 
Reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva (allerġiji) jistgħu jseħħu. Dawn ir-reazzjonijiet jistgħu jidhru fil-
forma ta' anafilassi  (forma ta’ reazzjoni allerġika severa) b’sintomi bħal:  
- raxx  
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- nefħa fil-wiċċ 
- diffikutà biex tieħu n-nifs (spażmu bronkjali) 
- xokk anafilattiku 
Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva jistgħu jseħħu wkoll bħala raxx ma’ effetti sekondarji oħra bħal: 
- deni  
- infafet fuq il-ġilda 
- pustumetti 
- infjammazzjoni tal-għajnejn 
- nefħa tal-wiċċ 
- nefħa ġenerali 
- qtugħ ta’ nifs 
- uġigħ fil-muskoli u fil-ġogi 
- tnaqqis fl-għadd ta' ċelluli bojod tad-demm (granuloċitopenija) 
- wieħed iħossu marid b'mod ġenerali 
- problemi serji bil-fwied jew kliewi (insuffiċjenza tal-fwied jew tal-kliewi). 

 
Għarraf lit-tabib tiegħek minnufih jekk ikollok xi raxx jew xi effett kollaterali ieħor ta'  reazzjoni ta’ 
sensittività eċċessiva (allerġija). Reazzjonijiet bħal dawn jistgħu jkunu ta' periklu għal ħajja. 
 
Funzjoni anormali tal-fwied ġiet irrapportata bit-teħid ta' Nevirapine Teva. Din tinkludi xi każijiet ta' 
infjammazzjoni tal-fwied (epatite), li tista’ tkun f’daqqa u intensa (epatite fulminanti) u insuffiċjenza 
tal-fwied li t-tnejn li huma jistgħu jkunu fatali. 
 
Għarraf lit-tabib tiegħek jekk tħoss xi wieħed mis-sintomi kliniċi li ġejjin ta’ ħsara fil-fwied:  
- nuaqqas t’aptit 
- tħossok ma tiflaħx (tqalligħ) 
- rimettar 
- ġilda safra (suffejra) 
- uġigħ addominali 
 
L-effetti sekondarji deskritti hawn taħt inħassu minn pazjenti li ngħataw neviparine: 
 
Komuni ħafna: jistgħu jaffettwaw aktar minn 1 minn kull 10 persuni 
- raxx 
 
Komuni: jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 10 persuni 
- tnaqqis fl-għadd ta’ ċelluli bojod (granuloċitopenija) 
- reazzjonijiet allerġiċi (sensittività eċċessiva) 
- uġigħ ta’ ras 
- tħossok ma tiflaħx (nawsea) 
- remettar 
- uġigħ ta’ żaqq 
- ippurgar maħlul (dijarea) 
- infjammazzjoni tal-fwied (epatite) 
- tħossok għajjien (għeja kbira) 
- deni 
- testijiet tal-funzjoni tal-fwied mhux normali 
 
Mhux komuni: jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 100 persuna 
- reazzjoni allerġika kkaraterizzata b’raxx, nefħa tal-wiċċ, diffikultà biex tieħu n-nifs (spażmu 

bronkjal)i jew xokk anafilattiku 
- tnaqqis fl-għadd ta’ ċelluli ħomor tad-demm (anemija) 
- ġilda safranija (suffejra) 
- raxxijiet severi u li jistgħu jkunu ta’ periklu għal ħajja (is-sindromu ta’ Stevens Johnson/nekrolisi 

epidermali tossika) 
- ħorriqija (urtikarja) 
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- fluwidu taħt il-ġilda (anġjoedema) 
- uġigħ fil-ġogi (artralġja) 
-  uġigħ fil-muskoli (mijalġja) 
- tnaqqis tal-phosphorus fid-demm 
- żieda fil-pressjoni tad-demm 
 
Rari: jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 1,000 persuna 
- infjammazzjoni tal-fwied f’daqqa u intensa (epatite fulminanti) 
- reazzjoni minħabba l-mediċina b’sintomi sistemiċi (reazzjoni minħabba l-mediċina b’eosinofilija u 

sintomi sistemiċi) 
 
Il-każijiet li ġejjin ġew rapportati wkoll meta Nevirapine Teva ġie użat f'kombinazzjoni ma' mediċini 
antiretrovirali oħrajn:  
- tnaqqis fl-għadd ta’ ċelloli l-ħomor tad-demm jew plejtlets  
- infjammazzjoni tal-frixa  
- tnaqqis jew sensazzjonijiet anoramli tal-ġilda.  
 
Dawn il-każijiet huma assoċjati b’mod komuni ma’ mediċini anti-retrovirali oħrajn u jista' jkun li 
jseħħu meta Nevirapine Teva jiġi użat flimkien ma' mediċini oħra; madankollu huwa x'aktarx 
improbabbli li dawn il-każijiet iseħħu minħabba kura b’Nevirapine Teva. 
 
Effetti sekondarji addizzjonali fit-tfal u l-adolexxenti 
Jista’ jkun hemm tnaqqis fl-għadd ta’ ċelluli bojod tad-demm (granuloċitopenija), li hu aktar komuni 
fit-tfal. Tnaqqis fl-għadd ta’ ċelluli ħomor tad-demm (anemija) li jista’ jkun relatat ma’ kura b’ 
nevirapine, huwa wkoll osservat aktar spiss fit-tfal. Bħal fil-każ ta’ sintomi tar-raxx, jekk jogħġbok 
informa lit-tabib tiegħek minnufih b’xi effetti sekondarji.     
 
Rappurtar tal-effetti sekondarji 
Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett 
sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament 
permezztas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti 
sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina. 
 
 
5. Kif taħżen Nevirapine Teva 
 
Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx  mit-tfal.  
 
Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq il-kartuna u fuq il-folja wara “EXP”. 
Id-data ta’ skadenza tirreferi għall-aħħar jum ta’ dak ix-xahar. 
 
Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn ħażna speċjali. 
 
Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif 
għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent 
 
 
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra 
 
X’fih Nevirapine Teva:  
 
- Is-sustanza attiva hi nevirapine. Kull pillola fiha 200 mg nevirapine (bħala nevirapine anidru). 
- Is-sustanzi l-oħra huma microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, povidone K25, sodium 

starch glycolate (Tip A), colloidal silicon dioxide u magnesium stearate. 
 
Id-dehra ta’ Nevirapine Teva u d-daqs tal-pakkett: 
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Pilloli bojod, ovali, u mżaqqa fuq iż-żewġ naħat. Fuq naħa minnhom hemm intaljat “N”, sinjal 
imnaqqax u “200”. In-naħa l-oħra għandha sinjal imnaqqax. Is-sinjal imnaqqax qiegħed hemm biex il-
pillola tinqasam faċilment u tkun tista’ tiblagħha aħjar u mhux biex tinqasam f’dożi indaqs. 
 
Il-pilloli Nevirapine Teva jiġu f’folji, b’14 (Pakkett bil-kalendarju), 60 jew 120 pillola f’kull kartuna. 
Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali. 
 
Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur: 
 
Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq: 
 
Teva B.V. 
Swensweg 5 
2031GA Haarlem 
L-Olanda 
 
Manifattur: 
 
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company  
Pallagi út 13,  
4042 Debrecen, 
L-Ungerija 
 
Pharmachemie B.V.  
Swensweg 5,  
Postbus 552,  
2003 RN 2031 GA Haarlem  
L-Olanda   
 
Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali 
tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq. 
 

België/Belgique/Belgien 
Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG 
Tél/Tel: +32 38207373  
 

Lietuva 
UAB Teva Baltics 
Tel: +370 52660203 

България 
Тева Фарма ЕАД 
Teл: +359 24899585 

Luxembourg/Luxemburg 
Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG 
Belgique/Belgien 
Tél/Tel: +32 38207373 
 

Česká republika 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. 
Tel: +420 251007111 
 

Magyarország 
Teva Gyógyszergyár Zrt. 
Tel: +36 12886400 

Danmark 
Teva Denmark A/S  
Tlf: +45 44985511 

Malta 
Teva Pharmaceuticals Ireland 
L-Irlanda 
Tel: +44 2075407117 
 

Deutschland 
TEVA GmbH 
Tel: +49 73140208 
 

Nederland 
Teva Nederland B.V. 
Tel: +31 8000228400 
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Eesti 
UAB Teva Baltics Eesti filiaal 
Tel: +372 6610801 

Norge 
Teva Norway AS 
Tlf: +47 66775590 
 

Ελλάδα 
Specifar A.B.E.E. 
Τηλ: +30 2118805000 
 

Österreich 
ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH 
Tel: +43 1970070 

España 
Teva Pharma, S.L.U. 
Tel: +34 913873280 

Polska 
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. 
Tel: +48 223459300 

France 
Teva Santé 
Tél: +33 155917800 

Portugal 
Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, 
Lda. 
Tel: +351 214767550 
 

Hrvatska 
Pliva Hrvatska d.o.o. 
Tel: +385 13720000 
 

România 
Teva Pharmaceuticals S.R.L. 
Tel: +40 212306524 

Ireland 
Teva Pharmaceuticals Ireland 
Tel: +44 2075407117 
 

Slovenija 
Pliva Ljubljana d.o.o. 
Tel: +386 15890390 

Ísland 
Teva Pharma Iceland ehf. 
Sími: +354 5503300 
 

Slovenská republika 
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 257267911 

Italia 
Teva Italia S.r.l. 
Tel: +39 028917981 
 

Suomi/Finland 
Teva Finland Oy 
Puh/Tel: +358 201805900 

Κύπρος 
Specifar A.B.E.E. 
Ελλάδα 
Τηλ: +30 2118805000 
 

Sverige 
Teva Sweden AB 
Tel: +46 42121100 

Latvija 
UAB Teva Baltics filiāle Latvijā 
Tel: +371 67323666 

United Kingdom (Northern Ireland) 
Teva Pharmaceuticals Ireland 
Ireland 
Tel: +44 2075407117 
 

 
Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f'{data} 
 
Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini http://www.ema.europa.eu/. 
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