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Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta 
turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä 
lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan. 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Vitekta 85 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 
 
Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 85 mg elvitegraviiria. 
 
Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: jokainen tabletti sisältää 6,2 mg laktoosia (monohydraattina). 
 
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
Tabletti, kalvopäällysteinen (tabletti). 
 
Vihreä, viisikulmion muotoinen kalvopäällysteinen tabletti, kooltaan 8,9 mm x 8,7 mm, yhdellä 
puolella merkintä ”GSI” ja toisella merkintä ”85”. 
 
 
4. KLIINISET TIEDOT 
 
4.1 Käyttöaiheet 
 
Vitekta käytettynä yhdessä ritonaviirilla tehostetun proteaasin estäjän sekä muiden viruslääkkeiden 
kanssa on tarkoitettu tyypin 1 ihmisen immuunikatoviruksen (HIV-1) aiheuttaman infektion hoitoon 
aikuisille, joiden sairastamassa HIV-1:ssa ei ole sellaisia tunnettuja mutaatioita, joiden tiedetään 
aiheuttavan resistenssiä elvitegraviirille (ks. kohdat 4.2 ja 5.1). 
 
4.2 Annostus ja antotapa 
 
Hoidon saa aloittaa HIV-infektion hoitoon perehtynyt lääkäri. 
 
Annostus 
Vitekta-valmistetta on käytettävä yhdessä ritonaviirilla tehostetun proteaasin estäjän kanssa. 
 
Samaan aikaan käytettävän ritonaviirilla tehostetun proteaasin estäjän valmisteyhteenvedosta on 
katsottava lisätietoja. 
 
Suositeltu Vitekta-annos on yksi 85 mg:n tabletti tai yksi 150 mg:n tabletti suun kautta kerran päivässä 
ruoan kanssa. Vitekta-annoksen valinta määräytyy samaan aikaan käytettävän proteaasin estäjän 
mukaan (ks. taulukko 1 ja kohdat 4.4 ja 4.5). Käytettäessä 150 mg:n tablettia, on katsottava lisätietoja 
Vitekta 150 mg:n tablettien valmisteyhteenvedosta. 
 
Vitekta on otettava kerran päivässä seuraavasti:  
- joko samaan aikaan kuin kerran päivässä annettava ritonaviirilla tehostettu proteaasin estäjä 
- tai yhdessä kaksi kertaa päivässä annettavan ritonaviirilla tehostetun proteaasin estäjän 

ensimmäisen annoksen kanssa. 
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Taulukko 1: Suositellut annostusohjelmat 
 
Vitekta-annos Samaan aikaan käytettävän ritonaviirilla tehostetun proteaasin 

estäjän annos 

85 mg kerran päivässä 
atatsanaviiri 300 mg ja ritonaviiri 100 mg kerran päivässä 

lopinaviiri 400 mg ja ritonaviiri 100 mg kaksi kertaa päivässä 

150 mg kerran päivässä 
darunaviiri 600 mg ja ritonaviiri 100 mg kaksi kertaa päivässä 

fosamprenaviiri 700 mg ja ritonaviiri 100 mg kaksi kertaa päivässä 

 
Saatavilla ei ole tietoja, joiden perusteella Vitekta-valmisteen käyttöä muiden kuin taulukossa 1 
esitettyjen annostustiheyksien tai HIV-1-proteaasin estäjien kanssa voitaisiin suositella. 
 
Unohtunut annos 
Jos potilas unohtaa ottaa Vitekta-annoksen ja muistaa sen 18 tunnin kuluessa annoksen normaalista 
ottamisajankohdasta, hänen tulee ottaa Vitekta-tablettinsa ruoan kanssa mahdollisimman pian, ja 
seuraava annos normaalin annostusaikataulun mukaisesti. Jos potilas unohtaa ottaa Vitekta-annoksen 
ja muistaa sen vasta yli 18 tunnin kuluttua ja on jo melkein aika ottaa seuraava annos, potilaan ei tule 
ottaa unohtunutta annosta, vaan hänen tulee ottaa seuraava annoksensa normaalin annostusaikataulun 
mukaisesti. 
 
Jos potilas oksentaa 1 tunnin kuluessa Vitekta-valmisteen ottamisesta, hänen tulee ottaa toinen tabletti. 
 
Erityisryhmät 
 
Iäkkäät potilaat 
Tietoja, joiden perusteella voitaisiin tehdä annostussuositus yli 65-vuotiaille potilaille, ei ole 
käytettävissä (ks. kohta 5.2). 
 
Heikentynyt munuaisten toiminta 
Vitekta-annosta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla munuaisten toiminta on heikentynyt (ks. kohta 5.2). 
 
Heikentynyt maksan toiminta 
Vitekta-valmisteen annosta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla on lievästi (Child–Pugh-luokka A) tai 
kohtalaisesti (Child–Pugh-luokka B) heikentynyt maksan toiminta. Elvitegraviiria ei ole tutkittu 
potilailla, joilla on vaikeasti heikentynyt maksan toiminta (Child–Pugh-luokka C) (ks. kohdat 4.4 
ja 5.2). 
 
Pediatriset potilaat 
Elvitegraviirin turvallisuutta ja tehoa 0–< 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu 
(ks. kohta 5.1). Tietoja ei ole saatavilla. 
 
Antotapa 
Vitekta-tabletit otetaan kerran päivässä suun kautta, ruoan kanssa (ks. kohta 5.2). Kalvopäällysteistä 
tablettia ei saa pureskella tai murskata. 
 
4.3 Vasta-aiheet 
 
Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. 
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Seuraavien lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö johtuen virologisen vasteen menettämisen 
mahdollisuudesta ja mahdollisesta resistenssin kehittymisestä (ks. kohta 4.5): 
• antikonvulsantit: karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini 
• antimykobakteerilääkkeet: rifampisiini 
• rohdosvalmisteet: mäkikuisma (Hypericum perforatum) 
 
4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
 
Yleistä 
Tehokkaan retroviruslääkityksen on osoitettu olennaisesti vähentävän sukupuoliteitse tapahtuvan 
tartunnan riskiä. Silti tartunnan riskiä ei voida täysin sulkea pois. Kansallisten suositusten mukaisista 
varotoimenpiteistä on huolehdittava tartuntojen ehkäisemiseksi. 
 
Vitekta-valmisteen käyttö muiden kuin taulukossa 1 esitettyjen HIV-1-proteaasin estäjien kanssa tai 
muilla annostustiheyksillä voi johtaa elvitegraviirin ja/tai samanaikaisesti käytettävien 
lääkevalmisteiden riittämättömiin tai suurentuneisiin plasmapitoisuuksiin. 
 
Resistenssi 
Elvitegraviiriresistenteissä viruksissa esiintyy useimmissa tapauksissa ristiresistenssiä 
integraasientsyymin estäjä raltegraviirille (ks. kohta 5.1). 
 
Elvitegraviirilla on suhteellisen matala geneettinen este resistenssille. Siksi Vitekta-valmistetta on, 
aina kun mahdollista, annettava täysin aktiivisen ritonaviirilla tehostetun proteaasin estäjän kanssa ja 
toisen täysin aktiivisen antiretroviruslääkkeen kanssa, jotta virologisen epäonnistumisen ja resistenssin 
kehittymisen mahdollisuus saadaan minimoitua (ks. kohta 5.1). 
 
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen anto 
Elvitegraviiri metaboloituu ensisijaisesti CYP3A:n välityksellä. Vitekta-valmisteen käyttö 
samanaikaisesti voimakkaiden CYP3A:n induktoreiden (mukaan lukien mäkikuisma [Hypericum 
perforatum], rifampisiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali ja fenytoiini) kanssa on vasta-aiheista (ks. 
kohdat 4.3 ja 4.5). Vitekta-valmisteen samanaikaista käyttöä yhdessä kohtalaisten CYP3A:n 
induktoreiden (mukaan lukien mm. efavirentsi ja bosentaani) kanssa ei suositella (ks. kohta 4.5). 
 
Koska Vitekta-valmistetta on käytettävä samanaikaisesti ritonaviirilla tehostetun proteaasin estäjän 
kanssa, lääkkeen määrääjien on tarkistettava samaan aikaan käytettävän proteaasin estäjän ja 
ritonaviirin valmisteyhteenvedoista kuvaus vasta-aiheisista lääkevalmisteista ja muista merkittävistä 
lääkkeiden yhteisvaikutuksista, jotka voivat aiheuttaa mahdollisesti hengenvaarallisia haittavaikutuksia 
tai johtaa terapeuttisen vaikutuksen heikkenemiseen ja mahdollisen resistenssin kehittymiseen. 
 
Atatsanaviirin/ritonaviirin ja lopinaviirin/ritonaviirin on osoitettu suurentavan elvitegraviirin 
plasmapitoisuuksia merkittävästi (ks. kohta 4.5). Käytettynä yhdessä atatsanaviirin/ritonaviirin ja 
lopinaviirin/ritonaviirin kanssa, Vitekta-annos on pienennettävä 150 mg:sta kerran päivässä 85 mg:aan 
kerran päivässä (ks. kohta 4.2). 
 
Vitekta-valmisteen ja hoitoon yhdistettävien vaikuttavien aineiden samanaikainen käyttö: 
Vitekta-valmistetta on käytettävä yhdessä ritonaviirilla tehostetun proteaasin estäjän kanssa. 
Vitekta-valmistetta ei saa käyttää toisella aineella tehostetun proteaasin estäjän kanssa, koska 
sellaisille yhdistelmille ei ole vahvistettu annostussuosituksia. Elvitegraviirin tehostaminen muulla 
aineella kuin ritonaviirilla voi aiheuttaa elvitegraviirin ja/tai proteaasin estäjän alioptimaalisia 
plasmapitoisuuksia, mikä voi johtaa terapeuttisen vaikutuksen heikkenemiseen ja mahdollisen 
resistenssin kehittymiseen. 
 
Vitekta-valmistetta ei saa käyttää yhdessä elvitegraviiria tai muita farmakokineettisiä tehosteaineita 
kuin ritonaviiria sisältävien valmisteiden kanssa. 
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Raskauden ehkäisyyn liittyvät vaatimukset 
Hedelmällisessä iässä olevien naispotilaiden on syytä käyttää joko hormonaalisia ehkäisyvalmisteita, 
jotka sisältävät vähintään 30 µg etinyyliestradiolia ja jotka sisältävät progestageenina norgestimaattia, 
tai heidän on syytä käyttää vaihtoehtoista luotettavaa ehkäisymenetelmää (ks. kohdat 4.5 ja 4.6). 
Elvitegraviirin samanaikaista käyttöä sellaisten suun kautta otettavien ehkäisyvalmisteiden kanssa, 
jotka sisältävät muita progestageeneja kuin norgestimaatteja, ei ole tutkittu ja sitä on siksi vältettävä. 
 
Estrogeeneja hormonikorvaushoitona käyttävien potilaiden kliininen seuranta on tarpeen 
estrogeeninpuutoksen merkkien varalta (ks. kohta 4.5). 
 
Opportunisti-infektiot 
Koska Vitekta-valmistetta tai jotakin muuta antiretroviraalista hoitoa saavilla potilailla saattaa 
ilmaantua opportunisti-infektioita ja muita HIV-infektioon liittyviä komplikaatioita, tarkka kliininen 
seuranta HIV:iin liittyvien sairauksien hoitoon perehtyneiden lääkäreiden toimesta on aiheellinen. 
 
Potilaat, joilla on samanaikainen HIV- ja hepatiitti B- tai C-infektio 
Vaikeiden ja mahdollisesti kuolemaan johtavien maksaan kohdistuvien haittavaikutusten riski on 
suurempi antiretroviraalista hoitoa saavilla kroonista hepatiitti B- tai C-infektiota sairastavilla 
potilailla. 
 
Lääkäreiden tulee perehtyä ajan tasalla oleviin HIV:n hoito-ohjeisiin saadakseen tietoa samanaikaista 
hepatiitti B -virus (HBV) -infektiota sairastavien potilaiden parhaasta mahdollisesta HIV-infektion 
hoidosta. 
 
Maksasairaus  
Elvitegraviiria ei ole tutkittu potilailla, joilla on vaikeasti heikentynyt maksan toiminta (Child–
Pugh-luokka C). Vitekta-valmisteen annosmuutokset eivät ole tarpeen potilailla, joilla on lievästi 
(Child–Pugh-luokka A) tai kohtalaisesti (Child–Pugh-luokka B) heikentynyt maksan toiminta (ks. 
kohdat 4.2 ja 5.2). 
 
Potilailla, joilla jo entuudestaan on maksan toiminta heikentynyt, mukaan lukien potilaat, joilla on 
krooninen aktiivinen hepatiitti, maksan toimintahäiriöitä esiintyy useammin antiretroviraalisen 
yhdistelmähoidon (CART) aikana. Siitä syystä heitä tulee seurata standardiohjeiden mukaisesti. Jos 
näillä potilailla todetaan maksasairauden pahenemista, hoidon keskeyttämistä tai lopettamista on 
harkittava. 
 
Paino ja metaboliset parametrit 
Antiretroviraalisen hoidon aikana saattaa ilmetä painon nousua sekä veren lipidi- ja glukoosiarvojen 
nousua. Tällaiset muutokset saattavat osittain liittyä hoitotasapainoon ja elämäntapaan. Lipidien 
kohdalla on joissain tapauksissa näyttöä siitä, että syynä on lääkehoito, kun taas vahvaa näyttöä 
minkään tietyn hoidon vaikutuksesta painon nousuun ei ole. Veren lipidi- ja glukoosiarvojen 
seurannan osalta viitataan HIV-infektion hoitosuosituksiin. Rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä on 
hoidettava kliinisen käytännön mukaisesti. 
 
Immuunireaktivaatio-oireyhtymä 
CART-hoidon aloitus voi vaikeaa immuunikatoa sairastavilla HIV-infektoituneilla potilailla laukaista 
tulehdusreaktion. Opportunististen patogeenien aiheuttama latentti infektio voi muuttua oireiseksi 
aiheuttaen vakavia kliinisiä oireita tai oireiden lisääntymistä. Tällaisia oireita on havaittu erityisesti 
CART-hoidon ensimmäisinä viikkoina tai kuukausina. Esimerkkejä tulehduksista ovat 
sytomegaloviruksen aiheuttama retiniitti, yleistynyt ja/tai paikallinen mykobakteeri-infektio ja 
Pneumocystis jiroveciin aiheuttama keuhkokuume. Kaikkia tulehdusoireita tulee seurata ja tarvittaessa 
aloittaa niiden hoito. 
 
Immuunireaktivaation yhteydessä on raportoitu myös autoimmuunisairauksia (kuten Basedowin 
tautia). Taudin puhkeamiseen kuluvan ajan on raportoitu kuitenkin olevan vaihteleva, ja näitä 
tapahtumia voi ilmaantua useita kuukausia hoidon aloittamisen jälkeen. 
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Osteonekroosi 
Osteonekroositapauksia on esiintynyt erityisesti pitkälle edenneen HIV-infektion ja/tai pitkäaikaisen 
CART-hoidon yhteydessä, vaikkakin syitä tapauksille on ollut useita (mukaan lukien 
kortikosteroidihoito, alkoholin käyttö, vaikea immuunisuppressio, korkea painoindeksi). Potilaita tulee 
neuvoa ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos heillä esiintyy nivelsärkyä ja -kipua, nivelten jäykkyyttä tai 
liikkumisvaikeuksia. 
 
Apuaineet 
Vitekta sisältää laktoosia. Siitä syystä harvinaista perinnöllistä galaktoosi-intoleranssia, saamelaisilla 
esiintyvää laktaasin puutosta (Lapp lactase deficiency) tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriötä 
sairastavien potilaiden ei tule käyttää tätä lääkevalmistetta. 
 
4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 
 
Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa. 
 
Yhteisvaikutukset CYP3A-induktorien kanssa 
Elvitegraviiri metaboloituu pääasiassa CYP3A:n kautta (ks. kohta 5.2). Lääkevalmisteiden, jotka ovat 
voimakkaita (aiheuttavat >5-kertaisen substraattien puhdistuman lisääntymisen) tai kohtalaisia 
(aiheuttavat 2-5-kertaisen substraattien puhdistuman lisääntymisen) CYP3A-induktoreita, odotetaan 
pienentävän elvitegraviirin plasmapitoisuuksia. 
 
Samanaikainen käyttö vasta-aiheista 
Vitekta-valmisteen samanaikainen käyttö sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, jotka ovat CYP3A:n 
voimakkaita induktoreita, on vasta-aiheista, koska odotettu elvitegraviirin pitoisuuksien pieneneminen 
plasmassa voi johtaa terapeuttisen vaikutuksen heikkenemiseen ja mahdollisen resistenssin 
kehittymiseen elvitegraviirille (ks. kohta 4.3). 
 
Samanaikaista käyttöä ei suositella 
Vitekta-valmisteen samanaikaista käyttöä sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, jotka ovat CYP3A:n 
kohtalaisia induktoreita (mukaan lukien mm. efavirentsi ja bosentaani), ei suositella, koska odotettu 
elvitegraviirin pitoisuuksien pieneneminen plasmassa voi johtaa terapeuttisen vaikutuksen 
heikkenemiseen ja mahdollisen resistenssin kehittymiseen elvitegraviirille (ks. kohta 4.4). 
 
Vitekta-annoksen muuttamista edellyttävät yhteisvaikutukset 
Elvitegraviiri metaboloituu hapettumalla CYP3A:n vaikutuksesta (pääreitti) ja glukuronisoitumalla 
UGT1A1/3-entsyymien vaikutuksesta (sivureitti). Vitekta-valmisteen käyttäminen samanaikaisesti 
sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, jotka ovat vahvoja UGT1A1/3:n inhibiittoreita, voi aiheuttaa 
elvitegraviiripitoisuuksien suurenemista plasmassa, ja annoksen muuttaminen voi olla tarpeen. 
Esimerkiksi atatsanaviirin/ritonaviirin ja lopinaviirin/ritonaviirin (vahvoja UGT1A1/3:n inhibiittoreita) 
on osoitettu suurentavan elvitegraviirin plasmapitoisuuksia merkittävästi (ks. taulukko 2). Vastaavasti, 
käytettynä yhdessä atatsanaviirin/ritonaviirin ja lopinaviirin/ritonaviirin kanssa, Vitekta-annos on 
pienennettävä 150 mg:sta kerran päivässä 85 mg:aan kerran päivässä (ks. kohdat 4.2 ja 4.4). 
 
Muita yhteisvaikutuksia 
Elvitegraviiri on lievä induktori, ja se saattaa indusoida CYP2C9- ja/tai UGT-entsyymejä. Tämän 
vuoksi elvitegraviiri voi pienentää CYP2C9:n substraattien (kuten varfariinin) tai UGT:n substraattien 
(kuten etinyyliestradiolin) pitoisuuksia plasmassa. Lisäksi in vitro -tutkimuksissa on osoitettu, että 
elvitegraviiri on CYP1A2-, CYP2C19- ja CYP3A-entsyymien heikko tai lievä induktori. Elvitegraviiri 
saattaa myös olla CYP2B6- ja CYP2C8-entsyymien heikko tai lievä induktori, sillä näiden entsyymien 
säätely tapahtuu samalla tavalla kuin CYP2C9- ja CYP3A-entsyymien säätely. Kliiniset tiedot 
kuitenkin osoittavat, että altistuksessa metadonille (joka metaboloituu pääasiassa CYP2B6:n ja 
CYP2C19:n kautta) ei ole kliinisesti merkittäviä eroja annettaessa sitä samanaikaisesti tehostetun 
elvitegraviirin kanssa verrattuna pelkän metadonin antoon (ks. taulukko 2). 
 
Elvitegraviiri on OATP1B1:n ja OATP1B3:n substraatti ja OATP1B3:n estäjä in vitro. Näiden 
yhteisvaikutusten merkitys in vivo ei ole selvä. 
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Alla olevassa taulukossa 2 esitetään elvitegraviirin ja mahdollisten samanaikaisesti annettujen 
lääkevalmisteiden yhteisvaikutukset (taulukossa "↑" = suurenee, "↓" = pienenee, "↔" = ei muutosta). 
Nämä yhteisvaikutukset perustuvat joko lääkkeiden yhteisvaikutustutkimuksiin tai ennakoituihin 
yhteisvaikutuksiin sen mukaan, miten merkittävän yhteisvaikutuksen oletetaan olevan, ja kuinka 
mahdollisia vakavat haittavaikutukset tai terapeuttisen vaikutuksen heikkeneminen ovat. 
 
Yhteisvaikutuksia tutkittaessa Vitekta-valmisteen vaikutus määritettiin vertaamalla tehostetun 
elvitegraviirin farmakokinetiikkaa (käyttämällä joko ritonaviiria tai kobisistaattia farmakokineettisenä 
tehostimena) samanaikaisesti annetun lääkevalmisteen puuttuessa tai läsnä ollessa. Yhteisvaikutuksia 
ei tutkittu tehostamatonta elvitegraviiria käyttämällä. Ellei taulukossa 2 toisin mainita, tehostetun 
elvitegraviirin tai samanaikaisesti annetun lääkevalmisteen annos oli sama annettuna yksinään tai 
yhdessä. Taulukossa 2 esitettyjen proteaasin estäjien farmakokineettiset parametrit arvioitiin 
ritonaviirin läsnä ollessa. 
 
Vaikka todellisia tai ennustettuja yhteisvaikutuksia lääkevalmisteen ja elvitegraviirin välillä ei ehkä 
ole, lääkevalmisteen ja ritonaviirin ja/tai elvitegraviirin kanssa samanaikaisesti käytetyn proteaasin 
estäjän välillä voi olla yhteisvaikutuksia. Lääkettä määräävän lääkärin on aina tutustuttava ritonaviirin 
tai proteaasin estäjän valmisteyhteenvetoon. 
 
Taulukko 2: Elvitegraviirin ja muiden lääkevalmisteiden yhteisvaikutukset 
 
Lääkevalmiste terapia-alueen 

mukaan luokiteltuna 
Vaikutus lääkepitoisuuksiin 
AUC-, Cmax- ja Cmin-arvojen 

keskimääräinen 
prosentuaalinen muutos 

Ritonaviirilla tehostetun 
elvitegraviirin ja lääkevalmisteen 
samanaikaista käyttöä koskeva 

suositus 
ANTIRETROVIRUSLÄÄKKEET 
HIV-proteaasin estäjät 
Atatsanaviiri (300 mg kerran 
päivässä) 
Elvitegraviiri (200 mg kerran 
päivässä) 
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Atatsanaviirin/ritonaviirin on 
osoitettu suurentavan 
merkittävästi elvitegraviirin 
plasmapitoisuuksia. 
 
Elvitegraviiri: 
AUC: ↑ 100 % 
Cmax: ↑ 85 % 
Cmin: ↑ 188 % 
 
Atatsanaviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 35 % 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
yhdessä atanatsaviirin kanssa, 
Vitekta-annoksen pitäisi olla 85 mg 
kerran päivässä. Kun atatsanaviiria 
käytetään yhdessä 
Vitekta-valmisteen kanssa, 
atatsanaviirin suositeltu annos on 
300 mg ja ritonaviirin 100 mg 
kerran päivässä. 
 
Tietoja ei ole saatavilla 
annossuositusten antamiseksi 
käytöstä muiden 
atatsanaviiriannosten kanssa (ks. 
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Lääkevalmiste terapia-alueen 
mukaan luokiteltuna 

Vaikutus lääkepitoisuuksiin 
AUC-, Cmax- ja Cmin-arvojen 

keskimääräinen 
prosentuaalinen muutos 

Ritonaviirilla tehostetun 
elvitegraviirin ja lääkevalmisteen 
samanaikaista käyttöä koskeva 

suositus 
Atatsanaviiri (300 mg kerran 
päivässä)  
Elvitegraviiri (85 mg kerran 
päivässä)  
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔* 
Cmax: ↔* 
Cmin: ↑ 38 %* 
 
Atatsanaviiri: 
AUC: ↔** 
Cmax: ↔** 
Cmin: ↔** 
 
*verrattuna 
elvitegraviirin/ritonaviirin 
annokseen 150/100 mg kerran 
päivässä. 
 
**verrattuna 
atatsanaviirin/ritonariivin 
annokseen 300/100 mg kerran 
päivässä. 

kohta 4.2). 

Darunaviiri (600 mg kaksi kertaa 
päivässä) 
Elvitegraviiri (125 mg kerran 
päivässä) 
Ritonaviiri (100 mg kaksi kertaa 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Darunaviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 17 % 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
yhdessä darunaviirin kanssa, 
Vitekta-annoksen pitäisi olla 
150 mg kerran päivässä. 
 
Tietoja ei ole saatavilla 
annossuositusten antamiseksi 
käytöstä muiden 
darunaviiriannosten kanssa (ks. 
kohta 4.2). 

Fosamprenaviiri (700 mg kaksi 
kertaa päivässä) 
Elvitegraviiri (125 mg kerran 
päivässä) 
Ritonaviiri (100 mg kaksi kertaa 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Fosamprenaviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
yhdessä fosamprenaviirin kanssa, 
Vitekta-annoksen pitäisi olla 
150 mg kerran päivässä. 
 
Tietoja ei ole saatavilla 
annossuositusten antamiseksi 
käytöstä muiden 
fosamprenaviiriannosten kanssa 
(ks. kohta 4.2). 

Lopinaviiri/ritonaviiri 
(400/100 mg kaksi kertaa 
päivässä) 
Elvitegraviiri (125 mg kerran 
päivässä) 

Lopinaviirin/ritonaviirin on 
osoitettu suurentavan 
merkittävästi elvitegraviirin 
plasmapitoisuuksia. 
 
Elvitegraviiri: 
AUC: ↑ 75 % 
Cmax: ↑ 52 % 
Cmin: ↑ 138 % 
 
Lopinaviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 8 % 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
yhdessä lopinaviirin/ritonaviirin 
kanssa, Vitekta-annoksen pitäisi 
olla 85 mg kerran päivässä. 
 
Tietoja ei ole saatavilla 
annossuositusten antamiseksi 
käytöstä muiden 
lopinaviiri-/ritonaviiriannosten 
kanssa (ks. kohta 4.2). Lä
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Lääkevalmiste terapia-alueen 
mukaan luokiteltuna 

Vaikutus lääkepitoisuuksiin 
AUC-, Cmax- ja Cmin-arvojen 

keskimääräinen 
prosentuaalinen muutos 

Ritonaviirilla tehostetun 
elvitegraviirin ja lääkevalmisteen 
samanaikaista käyttöä koskeva 

suositus 
Tipranaviiri (500 mg kaksi kertaa 
päivässä) 
Elvitegraviiri (200 mg kerran 
päivässä) 
Ritonaviiri (200 mg kaksi kertaa 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Tipranaviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 11 % 

Koska kliiniset tiedot ovat 
riittämättömät, elvitegraviirin 
yhdistäminen tipranaviiriin ei ole 
suositeltavaa (ks. kohta 4.2). 

NRTI-lääkkeet 
Didanosiini (400 mg kerran 
päivässä) 
Elvitegraviiri (200 mg kerran 
päivässä)  
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Didanosiini: 
AUC: ↓ 14 % 
Cmax: ↓ 16 % 

Koska didanosiini otetaan tyhjään 
mahaan, se on otettava vähintään 
1 tunti ennen Vitekta-annosta tai 
2 tuntia sen jälkeen (koska 
Vitekta-annos otetaan ruoan 
kanssa). Kliinistä seurantaa 
suositellaan. 

Tsidovudiini (300 mg kaksi 
kertaa päivässä)  
Elvitegraviiri (200 mg kerran 
päivässä) 
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Tsidovudiini: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
tsidovudiinin kanssa, annosta ei 
tarvitse muuttaa. 

Stavudiini (40 mg kerran 
päivässä)  
Elvitegraviiri (200 mg kerran 
päivässä) 
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Stavudiini: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
stavudiinin kanssa, annosta ei 
tarvitse muuttaa. 

Abakaviiri (600 mg kerran 
päivässä) 
Elvitegraviiri (200 mg kerran 
päivässä)  
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Abakaviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
abakaviirin kanssa, annosta ei 
tarvitse muuttaa. 

Tenofoviiridisoproksiili-
fumaraatti (300 mg kerran 
päivässä) emtrisitabiini (200 mg 
kerran päivässä)  
Elvitegraviiri (50 mg kerran 
päivässä)  
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Tenofoviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Emtrisitabiini: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
tenofoviiridisoproksiilifumaraatin 
tai emtrisitabiinin kanssa, annosta 
ei tarvitse muuttaa. 
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Lääkevalmiste terapia-alueen 
mukaan luokiteltuna 

Vaikutus lääkepitoisuuksiin 
AUC-, Cmax- ja Cmin-arvojen 

keskimääräinen 
prosentuaalinen muutos 

Ritonaviirilla tehostetun 
elvitegraviirin ja lääkevalmisteen 
samanaikaista käyttöä koskeva 

suositus 
NNRTI-lääkkeet 
Efavirentsi Yhteisvaikutuksia elvitegraviirin 

kanssa ei ole tutkittu. 
 
Efavirentsin ja elvitegraviirin 
samanaikaisen käytön odotetaan 
pienentävän elvitegraviirin 
plasmapitoisuuksia, mikä voi 
johtaa terapeuttisen vaikutuksen 
heikkenemiseen ja mahdollisen 
resistenssin kehittymiseen. 

Samanaikaista käyttöä ei suositella 
(ks. kohta 4.4). 

Etraviriini (200 mg kaksi kertaa 
päivässä)  
Elvitegraviiri (150 mg kerran 
päivässä) 
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Etraviriini: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
etraviriinin kanssa, annosta ei 
tarvitse muuttaa. 

Nevirapiini Yhteisvaikutuksia elvitegraviirin 
kanssa ei ole tutkittu. 
 
Nevirapiinin ja elvitegraviirin 
samanaikaisen käytön odotetaan 
pienentävän elvitegraviirin 
plasmapitoisuuksia, mikä voi 
johtaa terapeuttisen vaikutuksen 
heikkenemiseen ja mahdollisen 
resistenssin kehittymiseen. 

Samanaikaista käyttöä ei suositella 
(ks. kohta 4.4). 

Rilpiviriini Yhteisvaikutuksia elvitegraviirin 
kanssa ei ole tutkittu. 

Elvitegraviirin ja rilpiviriinin 
samanaikaisen käytön ei odoteta 
muuttavan elvitegraviirin 
plasmapitoisuuksia ja siten 
Vitekta-annosta ei tarvitse muuttaa. 

CCR5-antagonistit 
Maraviroki (150 mg kaksi kertaa 
päivässä)  
Elvitegraviiri (150 mg kerran 
päivässä)  
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Maraviroki: § 
AUC: ↑ 186 % 
Cmax: ↑ 115 % 
Cmin: ↑ 323 % 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
maravirokin kanssa, annosta ei 
tarvitse muuttaa. 
 
§Koska ritonaviiri inhiboi 
CYP3A:ta, maravirokialtistus 
suurenee merkittävästi. 

ANTASIDIT 
Magnesiumia/alumiinia sisältävä 
antasidisuspensio (20 ml:n 
kerta-annos)  
Elvitegraviiri (50 mg kerran 
päivässä) 
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri (antasidisuspensio 
annettuna ±4 tuntia 
elvitegraviirin ottamisesta): 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Elvitegraviiri (samanaikainen 
antasidin anto): 
AUC: ↓ 45 % 
Cmax: ↓ 47 % 
Cmin: ↓ 41 % 

Elvitegraviirin pitoisuudet 
plasmassa ovat pienempiä 
antasidien käytön yhteydessä 
johtuen paikallisesta 
kompleksinmuodostuksesta 
ruoansulatuskanavassa eikä vatsan 
pH:n muutoksista. On suositeltavaa 
pitää Vitekta-valmisteen ja 
antasidien antamisen välillä 
vähintään 4 tunnin väli. 
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Lääkevalmiste terapia-alueen 
mukaan luokiteltuna 

Vaikutus lääkepitoisuuksiin 
AUC-, Cmax- ja Cmin-arvojen 

keskimääräinen 
prosentuaalinen muutos 

Ritonaviirilla tehostetun 
elvitegraviirin ja lääkevalmisteen 
samanaikaista käyttöä koskeva 

suositus 
RAVINTOLISÄT 
Monivitamiinilisät Yhteisvaikutuksia elvitegraviirin 

kanssa ei ole tutkittu. 
Koska elvitegraviirin kationisen 
kompleksinmuodostuksen 
mahdollisuutta ei voida sulkea pois 
annettaessa sitä samanaikaisesti 
monivitamiinilisien kanssa, on 
suositeltavaa pitää 
Vitekta-valmisteen ja 
monivitamiinilisien annostelun 
välillä vähintään 4 tunnin väli. 

HUUMAAVAT KIPULÄÄKKEET 
Metadoni (80-120 mg kerran 
päivässä)  
Elvitegraviiri (150 mg kerran 
päivässä) 
Kobisistaatti (150 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Metadoni: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
metadonin kanssa, annosta ei 
tarvitse muuttaa. 

Buprenorfiini/naloksoni 
(16/4 mg – 24/6 mg päivässä) 
Elvitegraviiri (150 mg kerran 
päivässä) 
Kobisistaatti (150 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Buprenorfiini: 
AUC: ↑ 35 % 
Cmax: ↑ 12 % 
Cmin: ↑ 66 % 
 
Naloksoni: 
AUC: ↓ 28 % 
Cmax: ↓ 28 % 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
buprenorfiinin/naloksonin kanssa, 
annosta ei tarvitse muuttaa. 

INFEKTIOLÄÄKKEET 
Sienilääkkeet 
Ketokonatsoli (200 mg kaksi 
kertaa päivässä)  
Elvitegraviiri (150 mg kerran 
päivässä) 
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↑ 48 % 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↑ 67 % 
 
 
↑ Ketokonatsoli § 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
ketokonatsolin kanssa, annosta ei 
tarvitse muuttaa. 
 
§Koska ritonaviiri inhiboi 
CYP3A:ta, ketokonatsolialtistus 
suurenee. 

HCV-proteaasin estäjät 
Telapreviiri (750 mg kolme 
kertaa päivässä)/ 
Elvitegraviiri (85 mg kerran 
päivässä) 
Atatsanaviiri (300 mg kerran 
päivässä) 
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Telapreviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↑ 40 %* 
 
*verrattuna 
atatsanaviiriin/ritonaviiriin 
300/100 mg ja elvitegraviiriin 
85 mg kerran päivässä. 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
ritonaviirilla tehostetun 
atatsanaviirin ja telapreviirin 
kanssa, annosta ei tarvitse muuttaa. 
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Lääkevalmiste terapia-alueen 
mukaan luokiteltuna 

Vaikutus lääkepitoisuuksiin 
AUC-, Cmax- ja Cmin-arvojen 

keskimääräinen 
prosentuaalinen muutos 

Ritonaviirilla tehostetun 
elvitegraviirin ja lääkevalmisteen 
samanaikaista käyttöä koskeva 

suositus 
Antimykobakteerilääkkeet 
Rifabutiini (150 mg kerran joka 
toinen päivä) 
Elvitegraviiri (300 mg kerran 
päivässä)  
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔* 
Cmax: ↔* 
Cmin: ↔* 
 
Rifabutiini: 
AUC: ↔** 

Cmax: ↔** 

Cmin: ↔** 

Vitekta-valmisteen ja rifabutiinin 
samanaikaista antoa ei suositella. 
Jos tätä yhdistelmää on käytettävä, 
rifabutiinin suositeltava annos on 
150 mg 3 kertaa viikossa tiettyinä 
päivinä (esimerkiksi 
maanantai-keskiviikko-perjantai). 
 
Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
rifabutiinin pienennetyn annoksen 
kanssa, annosta ei tarvitse muuttaa. 
 
Rifabutiinin annoksen 
pienentämistä edelleen ei ole 
tutkittu. On huomattava, että kaksi 
kertaa viikossa annettava 150 mg:n 
annos ei ehkä anna optimaalista 
rifabutiinialtistusta, jolloin riskinä 
on resistenssin muodostuminen 
rifamysiinille sekä hoidon 
epäonnistuminen.  
 
§Koska ritonaviiri inhiboi 
CYP3A:ta, 25-O-desasetyyli-
rifabutiinialtistus suurenee. 

 25-O-desasetyyli-rifabutiini: § 
AUC: ↑ 851 %** 
Cmax: ↑ 440 %** 
Cmin: ↑ 1 836 %** 
 
*verrattuna 
elvitegraviiriin/ritonaviiriin 
300/100 mg kerran päivässä. 
 
**verrattuna rifabutiiniin 300 mg 
kerran päivässä. 
 
Antimykobakteeriaktiviteetti 
lisääntyi kokonaisuudessaan 
50 %. 

ANTIKOAGULANTIT 
Varfariini Yhteisvaikutuksia elvitegraviirin 

kanssa ei ole tutkittu. 
 
Samanaikainen antaminen 
elvitegraviirin kanssa saattaa 
vaikuttaa varfariinin 
pitoisuuksiin. 

On suositeltavaa tarkkailla 
INR-arvoja (International 
Normalized Ratio) annettaessa 
samanaikaisesti Vitekta-valmisteen 
kanssa. INR-arvojen tarkkailua on 
jatkettava ensimmäisten viikkojen 
ajan Vitekta-hoidon lopettamisen 
jälkeen. 

H2-RESEPTORIANTAGONISTIT 
Famotidiini (40 mg kerran 
päivässä)  
Elvitegraviiri (150 mg kerran 
päivässä)  
Kobisistaatti (150 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
famotidiinin kanssa, annosta ei 
tarvitse muuttaa.  

HMG-CoA-REDUKTAASIN ESTÄJÄT 
Rosuvastatiini (10 mg:n 
kerta-annos)  
Elvitegraviiri (150 mg kerran 
päivässä)  
Kobisistaatti (150 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Rosuvastatiini: 
AUC: ↑ 38 % 
Cmax: ↑ 89 % 
Cmin: ↑ 43 % 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
rosuvastatiinin kanssa, annosta ei 
tarvitse muuttaa. 
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Lääkevalmiste terapia-alueen 
mukaan luokiteltuna 

Vaikutus lääkepitoisuuksiin 
AUC-, Cmax- ja Cmin-arvojen 

keskimääräinen 
prosentuaalinen muutos 

Ritonaviirilla tehostetun 
elvitegraviirin ja lääkevalmisteen 
samanaikaista käyttöä koskeva 

suositus 
Atorvastatiini 
Fluvastatiini 
Pitavastatiini 
Pravastatiini 

Yhteisvaikutusta elvitegraviirin 
kanssa ei ole tutkittu. 
 
OATP-substraattien 
plasmapitoisuuksien ei odoteta 
muuttuvan käytettäessä 
samanaikaisesti elvitegraviiria. 
 
Elvitegraviirin 
plasmapitoisuuksien ei odoteta 
muuttuvan käytettäessä 
samanaikaisesti OATP-
substraatteja/-estäjiä. 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
atorvastatiinin, fluvastatiinin, 
pitavastatiinin tai pravastatiinin 
kanssa, annosta ei tarvitse muuttaa. 

SUUN KAUTTA OTETTAVAT EHKÄISYVALMISTEET 
Norgestimaatti (0,180/0,215 mg 
kerran päivässä) 
Etinyyliestradioli (0,025 mg 
kerran päivässä)  
Elvitegraviiri (150 mg kerran 
päivässä) 
Kobisistaatti (150 mg kerran 
päivässä)1 

Norgestimaatti: 
AUC: ↑ 126 % 
Cmax: ↑ 108 % 
Cmin: ↑ 167 % 
 
Etinyyliestradioli: 
AUC: ↓ 25 % 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 44 % 
 
Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Annettaessa Vitekta-valmistetta 
samanaikaisesti hormonaalisen 
ehkäisyvalmisteen kanssa on 
noudatettava varovaisuutta. 
Hormonaalisessa 
ehkäisyvalmisteessa on oltava 
vähintään 30 µg etinyyliestradiolia 
ja siinä on oltava progestageenina 
norgestimaattia, tai potilaiden on 
syytä käyttää vaihtoehtoista 
luotettavaa ehkäisymenetelmää (ks. 
kohdat 4.4 ja 4.6). 
 
Progesteronialtistuksen 
huomattavan suurenemisen 
pitkäaikaisia vaikutuksia ei 
tunneta. Elvitegraviirin 
samanaikaista käyttöä sellaisten 
suun kautta otettavien 
ehkäisyvalmisteiden kanssa, jotka 
sisältävät muita progestageeneja 
kuin norgestimaattia, ei ole tutkittu 
ja sitä on siksi vältettävä. 

PROTONIPUMPUN ESTÄJÄT 
Omepratsoli (40 mg kerran 
päivässä)  
Elvitegraviiri (50 mg kerran 
päivässä)  
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
omepratsolin kanssa, annosta ei 
tarvitse muuttaa. 

1 Tämä tutkimus suoritettiin käyttämällä kiinteäannoksista yhdistelmätablettia 
elvitegraviiri/kobisistaatti/emtrisitabiini/tenofoviiridisoproksiili. 

 
4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys 
 
Hedelmällisessä iässä olevat naiset / ehkäisy miehille ja naisille 
Vitekta-valmisteen käytön aikana on käytettävä tehokasta ehkäisyä (ks. kohdat 4.4 ja 4.5). 
 
Raskaus 
Ei ole olemassa kliinisiä tietoja tai on vain vähän kliinisiä tietoja elvitegraviirin käytöstä raskaana 
oleville naisille. 
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Eläinkokeissa elvitegraviirilla ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia. 
Arvioidut maksimialtistukset kaniineilla eivät kuitenkaan olleet terapeuttista altistusta suurempia (ks. 
kappale 5.3). 
 
Vitekta-valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana ellei raskaana olevan potilaan kliininen tilanne 
edellytä hoitoa elvitegraviirilla. 
 
Imetys 
Ei tiedetä, erittyvätkö elvitegraviiri/metaboliitit ihmisen rintamaitoon. Olemassa olevat 
farmakokineettiset/toksikologiset tiedot rotista ovat osoittaneet elvitegraviirin erittyvän rintamaitoon. 
Vastasyntyneeseen/Imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida sulkea pois. Sen vuoksi Vitekta-valmistetta 
ei pidä käyttää rintaruokinnan aikana. 
 
On suositeltavaa, etteivät HIV-tartunnan saaneet äidit missään olosuhteissa imetä lapsiaan, jotta HIV:n 
tarttuminen lapseen voidaan välttää. 
 
Hedelmällisyys 
Tietoja elvitegraviirin vaikutuksesta ihmisten hedelmällisyyteen ei ole saatavilla. Eläinkokeissa 
elvitegraviirilla ei ole havaittu haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen. 
 
4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 
 
Tutkimuksia elvitegraviirin vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. 
 
4.8 Haittavaikutukset 
 
Turvallisuusprofiilin yhteenveto 
Haittavaikutusten arviointi perustuu tietoihin, jotka kerättiin kontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa 
(GS-US-183-0145), jossa 712 HIV-1-infektiota sairastavaa aiemmin antiretrovirushoitoa saanutta 
aikuista sai elvitegraviiria (n = 354) tai raltegraviiria (n = 358), joiden kummankin kanssa käytettiin 
peruslääkityksenä täysin aktiivista ritonaviirilla tehostettua proteaasin estäjää ja muita 
antriretrovirusvalmisteita. Näistä 712 potilaasta 543 potilaan (269 elvitagraviiria ja 274 raltegraviiria 
saanutta) hoito kesti vähintään 48 viikkoa ja 439 potilaan (224 elvitegraviiria ja 215 raltegraviiria 
saanutta) hoito kesti vähintään 96 viikkoa. 
 
Useimmin raportoituja haittavaikutuksia elvitegraviirin käytön yhteydessä olivat ripuli (7,1 %) ja 
pahoinvointi (4,0 %) (ks. taulukko 3). 
 
Haittavaikutustaulukko 
Elvitegraviirin kliinisissä tutkimuksissa esiintyneet haittavaikutukset on esitetty alla taulukossa 3 
elinjärjestelmien ja havaitun esiintyvyyden mukaan. Haittavaikutukset on esitetty kussakin 
yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä. Esiintyvyys on 
jaettu yleisiin (≥1/100, <1/10) tai melko harvinaisiin (≥1/1 000, <1/100). 
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Taulukko 3: Taulukkoyhteenveto elvitegraviiriin liitetyistä haittavaikutuksista perustuen 
96 viikkoa kestäneestä kliinisestä tutkimuksesta GS-US-183-0145 saatuihin kokemuksiin 
 
Esiintyvyys Haittavaikutus 
Psyykkiset häiriöt: 
  

Melko harvinaiset itsemurha-ajatukset ja itsemurhayritykset (potilailla, joilla on ollut 
masennusta tai psyykkinen sairaus), masennus, unettomuus 

Hermosto: 
Yleiset päänsärky 
Melko harvinaiset huimaus, parestesia, uneliaisuus, makuhäiriöt 
Ruoansulatuselimistö: 
Yleiset vatsakipu, ripuli, oksentelu, pahoinvointi 
Melko harvinaiset dyspepsia, vatsan pingotus, ilmavaivat 
Iho ja ihonalainen kudos: 
Yleiset ihottuma 
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat: 
Yleiset uupumus 
 
Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus 
 
Metaboliset parametrit 
Paino sekä veren lipidi- ja glukoosiarvot saattavat nousta antiretroviraalisen hoidon aikana (ks. 
kohta 4.4). 
 
Immuunireaktivaatio-oireyhtymä 
Sellaisille HIV-infektoituneille potilaille, joilla on vaikea immuunikato CART-hoitoa aloitettaessa, 
saattaa kehittyä tulehduksellinen reaktio oireettomia tai latentteja opportunisti-infektioita kohtaan. 
Autoimmuunisairauksia (kuten Basedowin tautia) on myös raportoitu. Taudin puhkeamiseen kuluvan 
ajan on raportoitu kuitenkin olevan vaihteleva, ja näitä tapahtumia voi ilmaantua useita kuukausia 
hoidon aloittamisen jälkeen (ks. kohta 4.4). 
 
Osteonekroosi 
Osteonekroositapauksia on esiintynyt erityisesti potilailla, joilla on yleisesti tunnettuja riskitekijöitä, 
edennyt HIV-infektio tai pitkäaikainen CART-hoito. Tapausten esiintymistiheys on tuntematon (ks. 
kohta 4.4). 
 
Ripuli 
Tutkimuksessa GS-US-183-0145 ripuli ilmoitettiin haittavaikutuksena 7,1 %:lla tutkimushenkilöistä 
elvitegraviiriryhmässä ja 5,3 %:lla tutkimushenkilöistä raltegraviiriryhmässä. Näillä 
tutkimushenkilöillä ripuli oli voimakkuudeltaan lievää tai kohtalaista eikä johtanut 
tutkimuslääkehoidon keskeyttämiseen. 
 
Pediatriset potilaat 
Tietoja ei ole saatavissa alle 18-vuotiaiden lasten osalta. Vitekta-valmistetta ei suositella näille 
potilaille (ks. kohta 4.2). 
 
Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen 
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä 
haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. 
Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista 
liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. 
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4.9 Yliannostus 
 
Yliannostustapauksessa potilaita on seurattava myrkytysoireiden suhteen. Elvitegraviirin 
yliannostuksen hoito sisältää tavanomaisen tukihoidon sekä elintoimintojen seurannan ja potilaan 
kliinisen tilan tarkkailemisen. 
 
Elvitegraviirin yliannostukselle ei ole erityistä vastalääkettä. Koska elvitegraviiri sitoutuu 
voimakkaasti plasman proteiineihin, on epätodennäköistä, että se olisi merkitsevästi poistettavissa 
hemodialyysillä tai peritoneaalidialyysillä. 
 
 
5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 
 
5.1 Farmakodynamiikka 
 
Farmakoterapeuttinen ryhmä: Systeemiset viruslääkkeet; muut viruslääkkeet. ATC-koodi:J05AX11. 
 
Vaikutusmekanismi ja farmakodynaamiset vaikutukset 
Elvitegraviiri on HIV-1-integraasisäikeen siirron estäjä (INSTI). Integraasi on HIV-1-viruksen 
koodaama entsyymi, jota tarvitaan viruksen replikaatiossa. Integraasin estäminen estää 
HIV-1-viruksen DNA:n tunkeutumisen isäntäsolun genomin DNA:han, salvaten HIV-1-proviruksen 
muodostumisen ja virusinfektion leviämisen. Elvitegraviiri ei inhiboi ihmisen topoisomeraaseja I tai II. 
 
Antiviraalinen aktiivisuus in vitro 
Elvitegraviirin antiviraalinen aktiivisuus HIV-1:n laboratorio- ja kliinisiin isolaatteihin arvioitiin 
lymfoblastoidisoluissa, monosyytti-/makrofagisoluissa ja ääreisveren lymfosyyteissä, ja 50 %:n 
tehoavan pitoisuuden (EC50) arvot vaihtelivat välillä 0,02-1,7 nM. Elvitegraviirilla todettiin olevan 
antiviraalista aktiivisuutta soluviljelyssä HIV-1:n haaroihin A, B, C, D, E, F, G ja O (EC50-arvot 
vaihtelivat välillä 0,1-1,3 nM) ja aktiivisuutta HIV-2-virusta vastaan (EC50 oli 0,53 nM). Kun 
elvitegraviiri yhdistettiin antiretroviraalisten lääkeaineiden ryhmiin nukleos(t)idi 
käänteiskopioijaentsyymin estäjät (NRTI), ei-nukleosidirakenteiset käänteiskopioijaentsyymin estäjät 
(NNRTI), proteaasin estäjät (PI), perimän siirtoa välittävän integraasientsyymin siirron estäjät, fuusion 
estäjät tai CCR5- yhteisreseptori antagonistit, antiviraalinen aktiivisuus in vitro ei osoittanut 
antagonismia.  
 
Elvitegraviiri ei näyttänyt inhiboivan HBV:n tai HCV:n replikaatiota in vitro. 
 
Resistenssi 
Soluviljelyssä 
HIV-1-isolaatteja, joiden herkkyys elvitegraviirille on heikentynyt, on valittu soluviljelyssä. 
Fenotyypin resistenssi elvitegraviirille liittyi yleisimmin ensisijaisiin integraasisubstituutioihin T66I, 
E92Q ja Q148R. Muita soluviljelyvalinnassa havaittuja integraasisubstituutioita olivat mm. H51Y, 
F121Y, S147G, S153Y, E157Q ja R263K.  
 
Ristiresistenssi 
Elvitegraviirille resistenteillä viruksilla esiintyy vaihteleva-asteista ristiresistenssiä perimän siirtoa 
välittävän integraasientsyymin siirron estäjä raltegraviirille substituutioiden tyypin ja määrän mukaan. 
Virukset, jotka ilmentävät T66I/A-substituutioita, säilyttävät herkkyytensä raltegraviirille, kun taas 
useimpien muiden elvitegraviiriin liittyvien substituutioiden yhdistelmiin liittyy alentunutta herkkyyttä 
raltegraviirille. Lukuun ottamatta Y143C/R/H:ta, HIV-1-viruksiin, joiden integraasissa oli 
ensisijaisesti raltegraviiriin liittyviä substituutioita T66K, Q148H/K/R tai N155H, liittyi alentunutta 
herkkyyttä elvitegraviirille. 
 
Hoitoa aiemmin saaneilla potilailla 
Analysoitaessa tutkimuksen GS-US-183-0145 niiden tutkimushenkilöiden HIV-1-isolaatteja, joiden 
hoito epäonnistui viikkon 96 mennessä, yhden tai useamman ensisijaisesti elvitegraviirin resistenssiin 
liittyvän substituution kehittyminen havaittiin 23:lla niistä 86 tutkimushenkilöstä, joilla oliarvioitavia 
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genotyyppisiä tietoja pareiksi järjestetyistä lähtötason ja epäonnistuneen elvitegraviirihoidon 
isolaateista (23/351 elvitegraviirilla hoidettua tutkimushenkilöä, 6,6 %). Vastaavia määriä 
raltegraviiriresistenssin kehittymistä esiintyi raltegraviirilla hoidettujen tutkimushenkilöiden HIV-1-
isolaateissa (26/351 raltegraviirilla hoidettua tutkimushenkilöä, 7,4 %). Yleisimmät elvitegraviirilla 
hoidettujen tutkimushenkilöiden HIV-1-isolaatteihin ilmaantuneet substituutiot, olivat T66I/A (n = 8), 
E92Q/G (n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4) ja N155H (n = 5) integraasissa. 
Elvitegraviirilla hoidettujen tutkimushenkilöiden HIV-1-isolaattien fenotyyppisissä analyyseissä 
14/20:stä (70 %) oli alentunut herkkyys elvitegraviirille ja 12/20:stä (60 %) oli alentunut herkkyys 
raltegraviirille. 
 
Kliininen kokemus 
Hoitoa aiemmin saaneilla HIV-1-potilailla 
Elvitegraviirin teho perustuu ensisijaisesti yhden satunnaistetun, kaksoissokkoutetun, aktiivisella 
vertailuvalmisteella kontrolloidun tutkimuksen, GS-US-183-0145, 96 viikon tietojen perusteella 
tehtyihin analyyseihin hoitoa aiemmin saaneilla HIV-1-potilaalla (n = 702). 
 
Tutkimuksessa GS-US-183-0145 potilaat satunnaistettiin suhteessa 1:1 saamaan joko elvitegraviiria 
(150 mg tai 85 mg) kerran päivässä tai raltegraviiria 400 mg kaksi kertaa päivässä. Molemmat 
annettiin sellaisen peruslääkityksen yhteydessä, joka sisälsi täysin aktiivista ritonaviirilla tehostettua 
proteaasin estäjää (joko atatsanaviiria, darunaviiria, fosamprenaviiria, lopinaviiria tai tipranaviiria) ja 
toista ainetta. Tutkija valitsi peruslääkityksen genotyyppi-/fenotyyppiresistenssitestauksen ja aiemman 
viruslääkehoidon perusteella. Satunnaistaminen stratifioitiin seulomalla HIV-1 RNA -taso 
(≤100 000 kopiota/ml tai >100 000 kopiota/ml) ja toisen aineen luokka (NRTI tai muut luokat). 
Virologinen vastemäärä arvioitiin molemmissa hoitoryhmissä. Virologinen vaste määritettiin 
mittauskynnyksen alapuolella olevan viruskuorman saavuttamiseksi (HIV-1 RNA <50 kopiota/ml). 
 
Tutkimuksen GS-US-183-0145 ominaisuudet lähtötasossa esitetään taulukossa 4 ja hoidon tulokset 
96 viikolta taulukossa 5. 
 
Taulukko 4: Aikuispotilaiden, jotka olivat aiemmin saaneet antiretroviraalista hoitoa ja joilla oli 
HIV-1-infektio, demografiset ja sairauden lähtötason ominaisuudet tutkimuksessa 
GS-US-183-0145 
 
 Elvitegraviiri + peruslääkitys 

n = 351 
Raltegraviiri + peruslääkitys 

n = 351 
Demografiset ominaisuudet 
   
Iän mediaani, vuotta  
(min. - maks.) 

44 
(20-78) 

45 
(19-74) 

Sukupuoli   
 Mies 83,2 % 80,9 % 
 Nainen 16,8 % 19,1 % 
Syntyperä   
 Valkoihoinen 60,1 % 64,4 % 
 Musta/afrikkalais-
 amerikkalainen 

35,6 % 32,2 % 

 Aasialainen 2,6 % 1,4 % 
 Muu 1,7 % 2,0 % 
Sairauden ominaisuudet lähtötasossa 

Mediaani lähtötason plasma 
HIV-1 RNA (vaihteluväli) 
log10 kopiota/ml 

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

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

Niiden potilaiden 
prosenttiosuus, joilla 
viruskuorma 
>100 000 kopiota/ml 

25,6 25,6 
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 Elvitegraviiri + peruslääkitys 
n = 351 

Raltegraviiri + peruslääkitys 
n = 351 

Mediaani lähtötason 
CD4+ -solumäärä 
(vaihteluväli), solua/mm3 

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

215,0 
(1,0-1 497,0) 

Niiden potilaiden 
prosenttiosuus, joilla 
CD4+ -solumäärä 
≤200 solua/mm3 

44,4 
 

44,9 

Lähtötason genotyypin 
herkkyyspisteeta 

0 
1 
2 
3 

 
 

1 % 
14 % 
81 % 
3 % 

 
 

<1 % 
15 % 
83 % 
2 % 

a Genotyypin herkkyyspisteet lasketaan laskemalla yhteen lääkkeen alttiusarvot (1 = herkkä; 0 = heikentynyt alttius) 
kaikista lääkkeistä lähtötason peruslääkityksessä. 

 
Taulukko 5: Tutkimuksen GS-US-183-0145 satunnaistetun hoidon virologinen lopputulos 
viikoilla 48 ja 96 (snapshot-analyysi)a 
 
 Viikko 48 Viikko 96 
 Elvitegraviiri + 

peruslääkitys 
 

n = 351 

Raltegraviiri + 
peruslääkitys 

 
n = 351 

Elvitegraviiri + 
peruslääkitys 

 
n = 351 

Raltegraviiri + 
peruslääkitys  

 
n = 351 

Virologinen 
onnistuminen 
HIV-1 RNA 
<50 kopiota/ml 

60 % 58 % 52 % 53 % 

Hoitojen välinen ero 2,2 % (95 %:n CI = –5,0 %, 9,3 %) –0,5 % (95 %:n CI = –7,9 %, 6,8 %) 
Virologinen 
epäonnistuminenb 

33 % 32 % 36 % 31 % 

Ei virologisia tietoja 
viikon 48 tai 96 
ikkunassa 

7 % 11 % 12 % 16 % 

Lopetti tutkimus-
lääkkeen käytön 
haittavaikutuk-
sen tai kuoleman 
vuoksic 

2 % 5 % 3 % 7 % 

Lopetti tutkimus-
lääkkeen käytön 
muista syistä ja 
viimeinen 
käytettävissä 
ollut 
HIV-1 RNA 
-arvo oli 
<50 kopiota/mld 

4 % 5 % 8 % 9 % 
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 Viikko 48 Viikko 96 
 Elvitegraviiri + 

peruslääkitys 
 

n = 351 

Raltegraviiri + 
peruslääkitys 

 
n = 351 

Elvitegraviiri + 
peruslääkitys 

 
n = 351 

Raltegraviiri + 
peruslääkitys  

 
n = 351 

Tietoja puuttui 
ikkunan ajalta 
mutta käytti 
tutkimuslääkettä 

1 % 1 % 1 % 1 % 

a Viikon 48 ikkuna sisältää päivien 309 ja 364 välisen ajan (ko. päivät mukaan luettuna); viikon 96 ikkuna sisältää 
päivien 645 ja 700 välisen ajan (ko. päivät mukaan luettuna). 

b Sisältää potilaat, joilla oli ≥50 kopiota/ml viikon 48 tai viikon 96 ikkunassa; potilaat, jotka lopettivat hoidon varhain 
tehon puutteen tai heikkenemisen vuoksi; potilaat, joiden viruskuorma oli ≥50 kopiota/ml peruslääkityksen 
muutoshetkellä, potilaat, jotka keskeyttivät tutkimukseen osallistumisen muista syistä kuin haittavaikutuksen, kuoleman, 
tehon puutteen tai heikkenemisen vuoksi ja joiden viruskuorma lopettamishetkellä oli ≥50 kopiota/ml. 

c Sisältää potilaat, jotka keskeyttivät tutkimukseen osallistumisen haittavaikutuksen tai kuoleman vuoksi milloin tahansa 
alkaen päivästä 1 koko aikaikkunan loppuun asti, jos tästä ei aiheutunut virologisia tietoja hoidosta tietyn ikkunan aikana. 

d Sisältää potilaat, jotka keskeyttivät tutkimukseen osallistumisen muiden syiden kuin haittavaikutuksen, kuoleman tai 
tehon puutteen tai heikkenemisen vuoksi, esim. pyysivät suostumuksen takaisin, eivät osallistuneet seurantaan jne. 

 
Elvitegraviiri oli yhdenvertainen HIV-1 RNA:n <50 kopion/ml saavuttamisessa verrattuna 
raltegraviiriin. 
 
Niillä tutkimushenkilöillä, joilla oli genotyypin herkkyyspisteet ≤1, 76 %:lla ja 69 %:lla oli 
HIV-1 RNA <50 kopiota/ml viikolla 48 elvitegraviiri- ja raltegraviirihoitoryhmissä vastaavasti. Niillä 
tutkimushenkilöillä, joilla oli genotyypin herkkyyspisteet >1, 57 %:lla ja 56 %:lla oli HIV-1 RNA 
<50 kopiota/ml viikolla 48 elvitegraviiri- ja raltegraviirihoitoryhmässä vastaavasti. 
 
Tutkimuksessa GS-US-183-0145 keskimääräinen CD4+ -solumäärä viikolla 96 oli 205 solua/mm3 
elvitegraviirilla hoidetuilla potilailla ja 198 solua/mm3 raltegraviirilla hoidetuilla potilailla. 
 
Tutkimuksessa GS-US-183-0145 alaryhmäanalyysit samanaikaisesti annetusta proteaasin estäjästä 
osoittivat samanlaisia virologisen onnistumisen tasoja elvitegraviirin ja raltegraviirin kohdalla 
kussakin proteaasin estäjän alaryhmässä viikoilla 48 ja 96 (HIV-1 RNA <50 kopiota/ml) (taulukko 6). 
 
Taulukko 6: Virologinen onnistuminen samanaikaisesti annetun proteaasin estäjän mukaan 
tutkimuksessa GS-US-183-0145 viikolla 48 ja viikolla 96 (snapshot-analyysi) 
 
  Elvitegraviiri versus 

raltegraviiri 
HIV-1 RNA 
<50 kopiota/ml, n/N (%) 

Elvitegraviiri 
(N = 351) 

Raltegraviiri 
(N = 351) 

Prosentuaalinen ero 
(95 %:n CI)a 

Virologinen onnistuminen 
viikolla 48 

   

Darunaviiri/ritonaviiri 126/202 (62,4 %) 122/207 (58,9 %) 3,4 % (-6,0 – 12,9 %) 
Lopinaviiri/ritonaviiri 39/68 (57,4 %) 37/68 (54,4 %) 2,9 % (-13,7 – 19,6 %) 
Atatsanaviiri/ritonaviiri 34/61 (55,7 %) 28/51 (54,9 %) 0,8 % (-17,7 – 19,3 %) 
Fosamprenaviiri/ritonaviiri 8/14 (57,1 %) 10/18 (55,6 %) 1,6 % (-33,0 – 36,2 %) 
Tipranaviiri/ritonaviiri 3/6 (50,0 %) 5/7 (71,4 %) -21,4 % (-73,6 – 30,7 %) 

Virologinen onnistuminen 
viikolla 96 

   

Darunaviiri/ritonaviiri 105/202 (52,0 %) 112/207 (54,1 %) -2,1 % (-11,8 – 7,5 %) 
Lopinaviiri/ritonaviiri 36/68 (52,9 %) 37/68 (54,4 %) -1,5 % (-18,2 – 15,3 %) 
Atatsanaviiri/ritonaviiri 33/61 (54,1 %) 23/51 (45,1 %) 9,0 % (-9,5 – 27,5 %) 
Fosamprenaviiri/ritonaviiri 7/14 (50,0 %) 11/18 (61,1 %) -11,1 % (-45,7 – 23,4 %) 
Tipranaviiri/ritonaviiri 3/6 (50,0 %) 3/7 (42,9 %) 7,1 % (-47,1 – 61,4 %) 

a Suhteellisten osuuksien ja niiden 95 %:n luottamusvälien ero satunnaistettujen hoitoryhmien välillä perustuu tavalliseen 
approksimaatioon. 
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Vaikka naispuolisten tutkimushenkilöiden osuus tutkimuksessa GS-US-183-0145 oli pieni, 
sukupuoleen perustuva alaryhmäanalyysi osoitti, että naispuolisten tutkimushenkilöiden virologisen 
onnistumisen tasot viikoilla 48 ja 96 (HIV-1 RNA <50 kopiota/ml) olivat elvitegraviirihoitoryhmässä 
numeerisesti alempia kuin raltegraviirihoitoryhmässä. Virologisen onnistumisen tasot viikolla 48 
olivat naispuolisten tutkimushenkilöiden osalta 47,5 % (28/59) elvitegraviirilla ja 62,7 % (42/67) 
raltegraviirilla (ero: -12,3 % [95 %:n CI: -30,1 % – 5,5 %]) ja miespuolisten tutkimushenkilöiden 
osalta 62,3 % (182/292) elvitegraviirilla ja 56,3 % (160/284) raltegraviirilla (ero: 5,3 % [95 %:n CI: 
-2,5 % – 13,2 %]). Virologisen onnistumisen tasot viikolla 96 olivat naispuolisten tutkimushenkilöiden 
osalta 39,0 % (23/59) elvitegraviirilla ja 52,2 % (35/67) raltegraviirilla (ero: -8,4 % [95 %:n CI: 
-26,1 % – 9,2 %]) ja miespuolisten tutkimushenkilöiden osalta 55,1 % (161/292) elvitegraviirilla ja 
53,2 % (151/284) raltegraviirilla (ero: 1,5 % [95 %:n CI: -6,5 % – 9,6 %]). 
 
Pediatriset potilaat 
Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset 
elvitegraviirin käytöstä kaikkien pediatristen potilasryhmien HIV-1-infektion hoidossa (ks. kohta 4.2 
ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa). 
 
5.2 Farmakokinetiikka 
 
Imeytyminen 
Sen jälkeen, kun ritonaviirilla tehostettua elvitegraviiria oli annettu suun kautta ruoan kanssa potilaille, 
joilla oli HIV-1-infektio, elvitegraviirin huippupitoisuudet plasmassa havaittiin 4 tuntia annoksen 
ottamisen jälkeen. Vakaan tilan keskimääräinen Cmax, AUCtau ja Ctrough (keskiarvo ± SD) sen jälkeen, 
kun elvitegraviirin ja ritonaviirilla tehostetun proteaasin estäjän (150 mg elvitegraviiria ja darunaviiria 
tai fosamprenaviiria; 85 mg elvitegraviiria ja atatsanaviiria tai lopinaviiria) toistuvia annoksia oli 
annettu potilaille, joilla oli HIV-1-infektio, olivat vastaavasti 1,4 ± 0,39 µg/ml, 18 ± 6,8 μg•h/ml ja 
0,38 ± 0,22 µg/ml elvitegraviirilla. Absoluuttista oraalista biologista hyötyosuutta ei ole määritetty. 
 
Tyhjään mahaan ottamiseen nähden tehostetun elvitegraviirin ottaminen kiinteäannoksisena 
yhdistelmänä, joka sisälsi 150 mg elvitegraviiria / 150 mg kobisistaattia / 200 mg emtrisitabiinia / 
245 mg tenofoviiridisoproksiilifumaraattia, kevyen aterian (noin 373 kcal, 20 % rasvaa) tai runsaasti 
rasvaa sisältävän aterian (noin 800 kcal, 50 % rasvaa) yhteydessä suurensi altistusta elvitegraviirille. 
Elvitegraviirin Cmax ja AUCtau nousivat 22 % ja 36 % kevyen aterian yhteydessä, kun ne nousivat 
vastaavasti 56 % ja 91 % runsaasti rasvaa sisältävän aterian yhteydessä.  
 
Jakautuminen 
Elvitegraviiri sitoutuu 98-99-prosenttisesti ihmisen plasman proteiineihin ja on lääkepitoisuudesta 
riippumaton vaihteluvälillä 1,0 ng/ml-1,6 µg/ml. Plasman ja veren lääkepitoisuuksien keskimääräinen 
suhde oli 1,37. 
 
Biotransformaatio 
Elvitegraviiri metaboloituu hapettumalla CYP3A:n vaikutuksesta (pääreitti) ja glukuronisoitumalla 
UGT1A1/3-entsyymien vaikutuksesta (sivureitti). 
 
Ritonaviiri inhiboi CYP3A:ta, mikä suurentaa elvitegraviirin plasmapitoisuuksia huomattavasti. 
Kerran päivässä otettavan ritonaviirin (20–200 mg) käyttö aiheuttaa lisääntyneen 
elvitegraviirinaltistuksen toistuvassa kerran päivässä annostuksessa, ja elvitegraviirialtistus saavuttaa 
tason noin 100 mg:lla ritonaviiria. Ritonaviiriannoksen lisääminen ei lisää elvitegraviirialtistusta. 
Vitekta on tarkoitettu käytettäväksi vain, kun sitä käytetään samanaikaisesti tehosteaineena käytetyn 
ritonaviirin kanssa. 
 
Tehostamattoman elvitegraviirin keskimääräinen vakaan tilan altistus (AUCtau) on n. 20 % pienempi 
toistuvan annostelun jälkeen versus kerta-annoksen jälkeen, mikä osoittaa vaatimatonta metabolian 
autoinduktiota. Kun elvitegraviiria tehostetaan ritonaviirilla (100 mg), elvitegraviirin metabolian 
nettoinhibitiossa havaitaan merkittävästi suurentuneet systeemiset altistukset (20 kertaa suurempi 
AUC), suuret pohjapitoisuudet ja pidempi mediaani eliminaation puoliintumisaika (9,5 versus 
3,5 tuntia). 
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Yhden ritonaviirilla tehostetun [14C]elvitegraviiriannoksen suun kautta antamisen jälkeen elvitegraviiri 
oli pääasiallinen laji plasmassa, edustaen noin 94 prosenttia plasman radioaktiivisuudesta 32 tunnin 
jälkeen ja 61 prosenttia 48 tunnin jälkeen. Aromaattisia ja alifaattisia hydroksylaation tai 
glukuronidaation kautta muodostuneita metaboliitteja esiintyy hyvin pieninä pitoisuuksina eikä niillä 
ole osuutta elvitegraviirin antiviraaliseen kokonaisvaikutukseen. 
 
Eliminaatio 
Kun ritonaviirilla tehostettua [14C]elvitegraviiria annettiin suun kautta, 94,8 % annoksesta erittyi 
ulosteeseen, mikä on yhdenmukainen elvitegraviirin maksan ja sapen kautta tapahtuvan eliminaation 
kanssa; 6,7 % annetusta annoksesta erittyi virtsaan metaboliitteina. Ritonaviirilla tehostetun 
elvitegraviirin terminaalisen puoliintumisajan mediaani plasmassa oli noin 8,7–13,7 tuntia. 
 
Lineaarisuus/ei-lineaarisuus 
Elvitegraviirin plasma-altistukset ovat ei-lineaarisia ja pienempiä kuin suhteessa annokseen, 
todennäköisesti liukoisuuden rajoittaman absorption takia. 
 
Iäkkäät potilaat 
Elvitegraviirin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu perusteellisesti iäkkäillä (yli 65-vuotiailla) potilailla. 
 
Sukupuoli 
Sukupuolesta johtuvaa kliinisesti relevanttia farmakokineettistä eroavuutta ei ole todettu tehostettua 
elvitegraviiria käytettäessä. 
 
Syntyperä 
Syntyperästä johtuvaa kliinisesti relevanttia farmakokineettistä eroavuutta ei ole todettu tehostettua 
elvitegraviiria käytettäessä. 
 
Pediatriset potilaat 
Elvitegraviirin farmakokinetiikkaa pediatrisilla potilailla ei ole selvitetty. 
 
Heikentynyt munuaisten toiminta 
Tehostetun elvitegraviirin farmakokinetiikkaa tutkittiin potilailla, joilla ei ollut HIV-1-infektiota, 
mutta joilla oli vaikeasti heikentynyt munuaisten toiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min). 
Elvitegraviirin farmakokinetiikassa ei havaittu kliinisesti merkitseviä eroja vaikeasti heikentynyttä 
munuaisten toimintaa sairastavien ja terveiden henkilöiden välillä. Vitekta- annosta ei tarvitse muuttaa 
potilailla, joilla munuaisten toiminta on heikentynyt. 
 
Heikentynyt maksan toiminta 
Elvitegraviiri metaboloituu ja eliminoituu pääasiassa maksan kautta. Tehostetun elvitegraviirin 
farmakokinetiikkaa tutkittiin potilailla, joilla ei ollut HIV-1-infektiota, mutta joilla oli kohtalaisesti 
heikentynyt maksan toiminta (Child–Pugh-luokka B). Elvitegraviirin farmakokinetiikassa ei havaittu 
kliinisesti merkitseviä eroja kohtalaisesti heikentynyttä maksan toimintaa sairastavien ja terveiden 
henkilöiden välillä. Vitekta-annosta ei tarvitse muuttaa henkilöillä, joilla on lievä tai kohtalainen 
heikentynyt maksan toiminta. Vaikeasti heikentyneen maksan toiminnan (Child–Pugh-luokka C) 
vaikutusta elvitegraviirin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu. 
 
Samanaikainen hepatiitti B- ja/tai hepatiitti C-infektio 
Tutkimusryhmän farmakokineettisestä analyysistä (n = 56) saadut niukat tiedot osoittivat, että 
samanaikaisella hepatiitti B- ja/tai hepatiitti C -infektiolla ei ole kliinisesti olennaista vaikutusta 
altistumiseen tehostetulle elvitegraviirille. 
 
5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 
 
Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta, 
karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten 
tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. Kehitystoksisuustutkimuksissa rotilla ja kaniineilla 
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testatut elvitegraviirin maksimiannokset vastasivat ihmisen terapeuttisia altistumisia noin 
29-kertaisesti ja 0,2-kertaisesti vastaavasti. 
 
Elvitegraviiri oli negatiivinen bakteereilla in vitro tehdyssä mutageenisuustestissä (Amesin testi) ja 
negatiivinen rotalla in vivo tehdyssä mikrotumatutkimuksessa enintään 2 000 mg/kg annoksilla. 
In vitro tehdyssä kromosomipoikkeavuustestissä elvitegraviiri oli negatiivinen metabolisen aktivaation 
yhteydessä; yksiselitteinen vaste kuitenkin havaittiin ilman aktivaatiota. 
 
Pitkäaikaisissa rotilla ja hiirillä tehdyissä suun kautta annetun annoksen 
karsinogeenisuustutkimuksissa elvitegraviiri ei ollut karsinogeenista. 
 
Vaikuttava aine elvitegraviiri pysyy ympäristössä pitkään. 
 
 
6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
 
6.1 Apuaineet 
 
Tabletin ydin 
Kroskarmelloosinatrium 
Hydroksipropyyliselluloosa 
Laktoosimonohydraatti 
Magnesiumstearaatti 
Mikrokiteinen selluloosa 
Natriumlauryylisulfaatti 
 
Tabletin päällys 
Indigokarmiini (E132) 
Makrogoli 3350 (E1521) 
Polyvinyylialkoholi (osittain hydrolysoitu) (E1203) 
Talkki (E553B) 
Titaanidioksidi (E171) 
Keltainen rautaoksidi (E172) 
 
6.2 Yhteensopimattomuudet 
 
Ei oleellinen. 
 
6.3 Kestoaika 
 
4 vuotta. 
 
6.4 Säilytys 
 
Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. 
 
6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) 
 
Turvasulkimella varustettu suurtiheyspolyetyleenistä (HDPE) valmistettu pullo, jossa on 
30 kalvopäällysteistä tablettia. 
 
Pakkauskoko: 1 pullo, jossa on 30 kalvopäällysteistä tablettia. 
 
6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle 
 
Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 
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7. MYYNTILUVAN HALTIJA 
 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Iso-Britannia 
 
 
8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/1/13/883/001 
 
 
9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 13. marraskuuta 2013 
 
 
10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
 
Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla 
http://www.ema.europa.eu/. 
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Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta 
turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä 
lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan. 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Vitekta 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 
 
Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg elvitegraviiria. 
 
Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: jokainen tabletti sisältää 10,9 mg laktoosia (monohydraattina). 
 
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
Tabletti, kalvopäällysteinen (tabletti). 
 
Vihreä, kolmionmuotoinen kalvopäällysteinen tabletti, kooltaan 10,9 mm x 10,5 mm, yhdellä puolella 
merkintä ”GSI” ja toisella merkintä ”150”. 
 
 
4. KLIINISET TIEDOT 
 
4.1 Käyttöaiheet 
 
Vitekta käytettynä yhdessä ritonaviirilla tehostetun proteaasin estäjän sekä muiden viruslääkkeiden 
kanssa on tarkoitettu tyypin 1 ihmisen immuunikatoviruksen (HIV-1) aiheuttaman infektion hoitoon 
aikuisille, joiden sairastamassa HIV-1:ssa ei ole sellaisia tunnettuja mutaatioita, joiden tiedetään 
aiheuttavan resistenssiä elvitegraviirille (ks. kohdat 4.2 ja 5.1). 
 
4.2 Annostus ja antotapa 
 
Hoidon saa aloittaa HIV-infektion hoitoon perehtynyt lääkäri. 
 
Annostus 
Vitekta-valmistetta on käytettävä yhdessä ritonaviirilla tehostetun proteaasin estäjän kanssa. 
 
Samaan aikaan käytettävän ritonaviirilla tehostetun proteaasin estäjän valmisteyhteenvedosta on 
katsottava lisätietoja. 
 
Suositeltu Vitekta-annos on yksi 85 mg:n tabletti tai yksi 150 mg:n tabletti suun kautta kerran päivässä 
ruoan kanssa. Vitekta-annoksen valinta määräytyy samaan aikaan käytettävän proteaasin estäjän 
mukaan (ks. taulukko 1 ja kohdat 4.4 ja 4.5). Käytettäessä 85 mg:n tablettia, on katsottava lisätietoja 
Vitekta 85 mg:n tablettien valmisteyhteenvedosta. 
 
Vitekta on otettava kerran päivässä seuraavasti:  
- joko samaan aikaan kuin kerran päivässä annettava ritonaviirilla tehostettu proteaasin estäjä 
- tai yhdessä kaksi kertaa päivässä annettavan ritonaviirilla tehostetun proteaasin estäjän 

ensimmäisen annoksen kanssa. 
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Taulukko 1: Suositellut annostusohjelmat 
 
Vitekta-annos Samaan aikaan käytettävän ritonaviirilla tehostetun proteaasin 

estäjän annos 

85 mg kerran päivässä 
atatsanaviiri 300 mg ja ritonaviiri 100 mg kerran päivässä 

lopinaviiri 400 mg ja ritonaviiri 100 mg kaksi kertaa päivässä 

150 mg kerran päivässä 
darunaviiri 600 mg ja ritonaviiri 100 mg kaksi kertaa päivässä 

fosamprenaviiri 700 mg ja ritonaviiri 100 mg kaksi kertaa päivässä 

 
Saatavilla ei ole tietoja, joiden perusteella Vitekta-valmisteen käyttöä muiden kuin taulukossa 1 
esitettyjen annostustiheyksien tai HIV-1-proteaasin estäjien kanssa voitaisiin suositella. 
 
Unohtunut annos 
Jos potilas unohtaa ottaa Vitekta-annoksen ja muistaa sen 18 tunnin kuluessa annoksen normaalista 
ottamisajankohdasta, hänen tulee ottaa Vitekta-tablettinsa ruoan kanssa mahdollisimman pian, ja 
seuraava annos normaalin annostusaikataulun mukaisesti. Jos potilas unohtaa ottaa Vitekta-annoksen 
ja muistaa sen vasta yli 18 tunnin kuluttua ja on jo melkein aika ottaa seuraava annos, potilaan ei tule 
ottaa unohtunutta annosta, vaan hänen tulee ottaa seuraava annoksensa normaalin annostusaikataulun 
mukaisesti. 
 
Jos potilas oksentaa 1 tunnin kuluessa Vitekta-valmisteen ottamisesta, hänen tulee ottaa toinen tabletti. 
 
Erityisryhmät 
 
Iäkkäät potilaat 
Tietoja, joiden perusteella voitaisiin tehdä annostussuositus yli 65-vuotiaille potilaille, ei ole 
käytettävissä (ks. kohta 5.2). 
 
Heikentynyt munuaisten toiminta 
Vitekta-annosta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla munuaisten toiminta on heikentynyt (ks. kohta 5.2). 
 
Heikentynyt maksan toiminta 
Vitekta-valmisteen annosta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla on lievästi (Child–Pugh-luokka A) tai 
kohtalaisesti (Child–Pugh-luokka B) heikentynyt maksan toiminta. Elvitegraviiria ei ole tutkittu 
potilailla, joilla on vaikeasti heikentynyt maksan toiminta (Child–Pugh-luokka C) (ks. kohdat 4.4 
ja 5.2). 
 
Pediatriset potilaat 
Elvitegraviirin turvallisuutta ja tehoa 0–< 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu 
(ks. kohta 5.1). Tietoja ei ole saatavilla. 
 
Antotapa 
Vitekta-tabletit otetaan kerran päivässä suun kautta, ruoan kanssa (ks. kohta 5.2). Kalvopäällysteistä 
tablettia ei saa pureskella tai murskata. 
 
4.3 Vasta-aiheet 
 
Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. 
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Seuraavien lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö johtuen virologisen vasteen menettämisen 
mahdollisuudesta ja mahdollisesta resistenssin kehittymisestä (ks. kohta 4.5): 
• antikonvulsantit: karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini 
• antimykobakteerilääkkeet: rifampisiini 
• rohdosvalmisteet: mäkikuisma (Hypericum perforatum) 
 
4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
 
Yleistä 
Tehokkaan retroviruslääkityksen on osoitettu olennaisesti vähentävän sukupuoliteitse tapahtuvan 
tartunnan riskiä. Silti tartunnan riskiä ei voida täysin sulkea pois. Kansallisten suositusten mukaisista 
varotoimenpiteistä on huolehdittava tartuntojen ehkäisemiseksi. 
 
Vitekta-valmisteen käyttö muiden kuin taulukossa 1 esitettyjen HIV-1-proteaasin estäjien kanssa tai 
muilla annostustiheyksillä voi johtaa elvitegraviirin ja/tai samanaikaisesti käytettävien 
lääkevalmisteiden riittämättömiin tai suurentuneisiin plasmapitoisuuksiin. 
 
Resistenssi 
Elvitegraviiriresistenteissä viruksissa esiintyy useimmissa tapauksissa ristiresistenssiä 
integraasientsyymin estäjä raltegraviirille (ks. kohta 5.1). 
 
Elvitegraviirilla on suhteellisen matala geneettinen este resistenssille. Siksi Vitekta-valmistetta on, 
aina kun mahdollista, annettava täysin aktiivisen ritonaviirilla tehostetun proteaasin estäjän kanssa ja 
toisen täysin aktiivisen antiretroviruslääkkeen kanssa, jotta virologisen epäonnistumisen ja resistenssin 
kehittymisen mahdollisuus saadaan minimoitua (ks. kohta 5.1). 
 
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen anto 
Elvitegraviiri metaboloituu ensisijaisesti CYP3A:n välityksellä. Vitekta-valmisteen käyttö 
samanaikaisesti voimakkaiden CYP3A:n induktoreiden (mukaan lukien mäkikuisma [Hypericum 
perforatum], rifampisiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali ja fenytoiini) kanssa on vasta-aiheista (ks. 
kohdat 4.3 ja 4.5). Vitekta-valmisteen samanaikaista käyttöä yhdessä kohtalaisten CYP3A:n 
induktoreiden (mukaan lukien mm. efavirentsi ja bosentaani) kanssa ei suositella (ks. kohta 4.5). 
 
Koska Vitekta-valmistetta on käytettävä samanaikaisesti ritonaviirilla tehostetun proteaasin estäjän 
kanssa, lääkkeen määrääjien on tarkistettava samaan aikaan käytettävän proteaasin estäjän ja 
ritonaviirin valmisteyhteenvedoista kuvaus vasta-aiheisista lääkevalmisteista ja muista merkittävistä 
lääkkeiden yhteisvaikutuksista, jotka voivat aiheuttaa mahdollisesti hengenvaarallisia haittavaikutuksia 
tai johtaa terapeuttisen vaikutuksen heikkenemiseen ja mahdollisen resistenssin kehittymiseen. 
 
Atatsanaviirin/ritonaviirin ja lopinaviirin/ritonaviirin on osoitettu suurentavan elvitegraviirin 
plasmapitoisuuksia merkittävästi (ks. kohta 4.5). Käytettynä yhdessä atatsanaviirin/ritonaviirin ja 
lopinaviirin/ritonaviirin kanssa, Vitekta-annos on pienennettävä 150 mg:sta kerran päivässä 85 mg:aan 
kerran päivässä (ks. kohta 4.2). Katso Vitekta 85 mg:n tablettien valmisteyhteenvetoa. 
 
Vitekta-valmisteen ja hoitoon yhdistettävien vaikuttavien aineiden samanaikainen käyttö: 
Vitekta-valmistetta on käytettävä yhdessä ritonaviirilla tehostetun proteaasin estäjän kanssa. 
Vitekta-valmistetta ei saa käyttää toisella aineella tehostetun proteaasin estäjän kanssa, koska 
sellaisille yhdistelmille ei ole vahvistettu annostussuosituksia. Elvitegraviirin tehostaminen muulla 
aineella kuin ritonaviirilla voi aiheuttaa elvitegraviirin ja/tai proteaasin estäjän alioptimaalisia 
plasmapitoisuuksia, mikä voi johtaa terapeuttisen vaikutuksen heikkenemiseen ja mahdollisen 
resistenssin kehittymiseen. 
 
Vitekta-valmistetta ei saa käyttää yhdessä elvitegraviiria tai muita farmakokineettisiä tehosteaineita 
kuin ritonaviiria sisältävien valmisteiden kanssa. 
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Raskauden ehkäisyyn liittyvät vaatimukset 
Hedelmällisessä iässä olevien naispotilaiden on syytä käyttää joko hormonaalisia ehkäisyvalmisteita, 
jotka sisältävät vähintään 30 µg etinyyliestradiolia ja jotka sisältävät progestageenina norgestimaattia, 
tai heidän on syytä käyttää vaihtoehtoista luotettavaa ehkäisymenetelmää (ks. kohdat 4.5 ja 4.6). 
Elvitegraviirin samanaikaista käyttöä sellaisten suun kautta otettavien ehkäisyvalmisteiden kanssa, 
jotka sisältävät muita progestageeneja kuin norgestimaatteja, ei ole tutkittu ja sitä on siksi vältettävä. 
 
Estrogeeneja hormonikorvaushoitona käyttävien potilaiden kliininen seuranta on tarpeen 
estrogeeninpuutoksen merkkien varalta (ks. kohta 4.5). 
 
Opportunisti-infektiot 
Koska Vitekta-valmistetta tai jotakin muuta antiretroviraalista hoitoa saavilla potilailla saattaa 
ilmaantua opportunisti-infektioita ja muita HIV-infektioon liittyviä komplikaatioita, tarkka kliininen 
seuranta HIV:iin liittyvien sairauksien hoitoon perehtyneiden lääkäreiden toimesta on aiheellinen. 
 
Potilaat, joilla on samanaikainen HIV- ja hepatiitti B- tai C-infektio 
Vaikeiden ja mahdollisesti kuolemaan johtavien maksaan kohdistuvien haittavaikutusten riski on 
suurempi antiretroviraalista hoitoa saavilla kroonista hepatiitti B- tai C-infektiota sairastavilla 
potilailla. 
 
Lääkäreiden tulee perehtyä ajan tasalla oleviin HIV:n hoito-ohjeisiin saadakseen tietoa samanaikaista 
hepatiitti B -virus (HBV) -infektiota sairastavien potilaiden parhaasta mahdollisesta HIV-infektion 
hoidosta. 
 
Maksasairaus  
Elvitegraviiria ei ole tutkittu potilailla, joilla on vaikeasti heikentynyt maksan toiminta (Child–
Pugh-luokka C). Vitekta-valmisteen annosmuutokset eivät ole tarpeen potilailla, joilla on lievästi 
(Child–Pugh-luokka A) tai kohtalaisesti (Child–Pugh-luokka B) heikentynyt maksan toiminta (ks. 
kohdat 4.2 ja 5.2). 
 
Potilailla, joilla jo entuudestaan on maksan toiminta heikentynyt, mukaan lukien potilaat, joilla on 
krooninen aktiivinen hepatiitti, maksan toimintahäiriöitä esiintyy useammin antiretroviraalisen 
yhdistelmähoidon (CART) aikana. Siitä syystä heitä tulee seurata standardiohjeiden mukaisesti. Jos 
näillä potilailla todetaan maksasairauden pahenemista, hoidon keskeyttämistä tai lopettamista on 
harkittava. 
 
Paino ja metaboliset parametrit 
Antiretroviraalisen hoidon aikana saattaa ilmetä painon nousua sekä veren lipidi- ja glukoosiarvojen 
nousua. Tällaiset muutokset saattavat osittain liittyä hoitotasapainoon ja elämäntapaan. Lipidien 
kohdalla on joissain tapauksissa näyttöä siitä, että syynä on lääkehoito, kun taas vahvaa näyttöä 
minkään tietyn hoidon vaikutuksesta painon nousuun ei ole. Veren lipidi- ja glukoosiarvojen 
seurannan osalta viitataan HIV-infektion hoitosuosituksiin. Rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä on 
hoidettava kliinisen käytännön mukaisesti. 
 
Immuunireaktivaatio-oireyhtymä 
CART-hoidon aloitus voi vaikeaa immuunikatoa sairastavilla HIV-infektoituneilla potilailla laukaista 
tulehdusreaktion. Opportunististen patogeenien aiheuttama latentti infektio voi muuttua oireiseksi 
aiheuttaen vakavia kliinisiä oireita tai oireiden lisääntymistä. Tällaisia oireita on havaittu erityisesti 
CART-hoidon ensimmäisinä viikkoina tai kuukausina. Esimerkkejä tulehduksista ovat 
sytomegaloviruksen aiheuttama retiniitti, yleistynyt ja/tai paikallinen mykobakteeri-infektio ja 
Pneumocystis jiroveciin aiheuttama keuhkokuume. Kaikkia tulehdusoireita tulee seurata ja tarvittaessa 
aloittaa niiden hoito. 
 
Immuunireaktivaation yhteydessä on raportoitu myös autoimmuunisairauksia (kuten Basedowin 
tautia). Taudin puhkeamiseen kuluvan ajan on raportoitu kuitenkin olevan vaihteleva, ja näitä 
tapahtumia voi ilmaantua useita kuukausia hoidon aloittamisen jälkeen. 
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Osteonekroosi 
Osteonekroositapauksia on esiintynyt erityisesti pitkälle edenneen HIV-infektion ja/tai pitkäaikaisen 
CART-hoidon yhteydessä, vaikkakin syitä tapauksille on ollut useita (mukaan lukien 
kortikosteroidihoito, alkoholin käyttö, vaikea immuunisuppressio, korkea painoindeksi). Potilaita tulee 
neuvoa ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos heillä esiintyy nivelsärkyä ja -kipua, nivelten jäykkyyttä tai 
liikkumisvaikeuksia. 
 
Apuaineet 
Vitekta sisältää laktoosia. Siitä syystä harvinaista perinnöllistä galaktoosi-intoleranssia, saamelaisilla 
esiintyvää laktaasin puutosta (Lapp lactase deficiency) tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriötä 
sairastavien potilaiden ei tule käyttää tätä lääkevalmistetta. 
 
4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 
 
Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa. 
 
Yhteisvaikutukset CYP3A-induktorien kanssa 
Elvitegraviiri metaboloituu pääasiassa CYP3A:n kautta (ks. kohta 5.2). Lääkevalmisteiden, jotka ovat 
voimakkaita (aiheuttavat >5-kertaisen substraattien puhdistuman lisääntymisen) tai kohtalaisia 
(aiheuttavat 2-5-kertaisen substraattien puhdistuman lisääntymisen) CYP3A-induktoreita, odotetaan 
pienentävän elvitegraviirin plasmapitoisuuksia. 
 
Samanaikainen käyttö vasta-aiheista 
Vitekta-valmisteen samanaikainen käyttö sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, jotka ovat CYP3A:n 
voimakkaita induktoreita, on vasta-aiheista, koska odotettu elvitegraviirin pitoisuuksien pieneneminen 
plasmassa voi johtaa terapeuttisen vaikutuksen heikkenemiseen ja mahdollisen resistenssin 
kehittymiseen elvitegraviirille (ks. kohta 4.3). 
 
Samanaikaista käyttöä ei suositella 
Vitekta-valmisteen samanaikaista käyttöä sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, jotka ovat CYP3A:n 
kohtalaisia induktoreita (mukaan lukien mm. efavirentsi ja bosentaani), ei suositella, koska odotettu 
elvitegraviirin pitoisuuksien pieneneminen plasmassa voi johtaa terapeuttisen vaikutuksen 
heikkenemiseen ja mahdollisen resistenssin kehittymiseen elvitegraviirille (ks. kohta 4.4). 
 
Vitekta-annoksen muuttamista edellyttävät yhteisvaikutukset 
Elvitegraviiri metaboloituu hapettumalla CYP3A:n vaikutuksesta (pääreitti) ja glukuronisoitumalla 
UGT1A1/3-entsyymien vaikutuksesta (sivureitti). Vitekta-valmisteen käyttäminen samanaikaisesti 
sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, jotka ovat vahvoja UGT1A1/3:n inhibiittoreita, voi aiheuttaa 
elvitegraviiripitoisuuksien suurenemista plasmassa, ja annoksen muuttaminen voi olla tarpeen. 
Esimerkiksi atatsanaviirin/ritonaviirin ja lopinaviirin/ritonaviirin (vahvoja UGT1A1/3:n inhibiittoreita) 
on osoitettu suurentavan elvitegraviirin plasmapitoisuuksia merkittävästi (ks. taulukko 2). Vastaavasti, 
käytettynä yhdessä atatsanaviirin/ritonaviirin ja lopinaviirin/ritonaviirin kanssa, Vitekta-annos on 
pienennettävä 150 mg:sta kerran päivässä 85 mg:aan kerran päivässä (ks. kohdat 4.2 ja 4.4). Katso 
Vitekta 85 mg:n tablettien valmisteyhteenvetoa. 
 
Muita yhteisvaikutuksia 
Elvitegraviiri on lievä induktori, ja se saattaa indusoida CYP2C9- ja/tai UGT-entsyymejä. Tämän 
vuoksi elvitegraviiri voi pienentää CYP2C9:n substraattien (kuten varfariinin) tai UGT:n substraattien 
(kuten etinyyliestradiolin) pitoisuuksia plasmassa. Lisäksi in vitro -tutkimuksissa on osoitettu, että 
elvitegraviiri on CYP1A2-, CYP2C19- ja CYP3A-entsyymien heikko tai lievä induktori. Elvitegraviiri 
saattaa myös olla CYP2B6- ja CYP2C8-entsyymien heikko tai lievä induktori, sillä näiden entsyymien 
säätely tapahtuu samalla tavalla kuin CYP2C9- ja CYP3A-entsyymien säätely. Kliiniset tiedot 
kuitenkin osoittavat, että altistuksessa metadonille (joka metaboloituu pääasiassa CYP2B6:n ja 
CYP2C19:n kautta) ei ole kliinisesti merkittäviä eroja annettaessa sitä samanaikaisesti tehostetun 
elvitegraviirin kanssa verrattuna pelkän metadonin antoon (ks. taulukko 2). 
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Elvitegraviiri on OATP1B1:n ja OATP1B3:n substraatti ja OATP1B3:n estäjä in vitro. Näiden 
yhteisvaikutusten merkitys in vivo ei ole selvä. 
 
Alla olevassa taulukossa 2 esitetään elvitegraviirin ja mahdollisten samanaikaisesti annettujen 
lääkevalmisteiden yhteisvaikutukset (taulukossa "↑" = suurenee, "↓" = pienenee, "↔" = ei muutosta). 
Nämä yhteisvaikutukset perustuvat joko lääkkeiden yhteisvaikutustutkimuksiin tai ennakoituihin 
yhteisvaikutuksiin sen mukaan, miten merkittävän yhteisvaikutuksen oletetaan olevan, ja kuinka 
mahdollisia vakavat haittavaikutukset tai terapeuttisen vaikutuksen heikkeneminen ovat. 
 
Yhteisvaikutuksia tutkittaessa Vitekta-valmisteen vaikutus määritettiin vertaamalla tehostetun 
elvitegraviirin farmakokinetiikkaa (käyttämällä joko ritonaviiria tai kobisistaattia farmakokineettisenä 
tehostimena) samanaikaisesti annetun lääkevalmisteen puuttuessa tai läsnä ollessa. Yhteisvaikutuksia 
ei tutkittu tehostamatonta elvitegraviiria käyttämällä. Ellei taulukossa 2 toisin mainita, tehostetun 
elvitegraviirin tai samanaikaisesti annetun lääkevalmisteen annos oli sama annettuna yksinään tai 
yhdessä. Taulukossa 2 esitettyjen proteaasin estäjien farmakokineettiset parametrit arvioitiin 
ritonaviirin läsnä ollessa. 
 
Vaikka todellisia tai ennustettuja yhteisvaikutuksia lääkevalmisteen ja elvitegraviirin välillä ei ehkä 
ole, lääkevalmisteen ja ritonaviirin ja/tai elvitegraviirin kanssa samanaikaisesti käytetyn proteaasin 
estäjän välillä voi olla yhteisvaikutuksia. Lääkettä määräävän lääkärin on aina tutustuttava ritonaviirin 
tai proteaasin estäjän valmisteyhteenvetoon. 
 
Taulukko 2: Elvitegraviirin ja muiden lääkevalmisteiden yhteisvaikutukset 
 
Lääkevalmiste terapia-alueen 

mukaan luokiteltuna 
Vaikutus lääkepitoisuuksiin 
AUC-, Cmax- ja Cmin-arvojen 

keskimääräinen 
prosentuaalinen muutos 

Ritonaviirilla tehostetun 
elvitegraviirin ja lääkevalmisteen 
samanaikaista käyttöä koskeva 

suositus 
ANTIRETROVIRUSLÄÄKKEET 
HIV-proteaasin estäjät 
Atatsanaviiri (300 mg kerran 
päivässä) 
Elvitegraviiri (200 mg kerran 
päivässä) 
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Atatsanaviirin/ritonaviirin on 
osoitettu suurentavan 
merkittävästi elvitegraviirin 
plasmapitoisuuksia. 
 
Elvitegraviiri: 
AUC: ↑ 100 % 
Cmax: ↑ 85 % 
Cmin: ↑ 188 % 
 
Atatsanaviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 35 % 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
yhdessä atanatsaviirin kanssa, 
Vitekta-annoksen pitäisi olla 85 mg 
kerran päivässä. Kun atatsanaviiria 
käytetään yhdessä 
Vitekta-valmisteen kanssa, 
atatsanaviirin suositeltu annos on 
300 mg ja ritonaviirin 100 mg 
kerran päivässä. 
 
Tietoja ei ole saatavilla 
annossuositusten antamiseksi 
käytöstä muiden 
atatsanaviiriannosten kanssa (ks. 
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Lääkevalmiste terapia-alueen 
mukaan luokiteltuna 

Vaikutus lääkepitoisuuksiin 
AUC-, Cmax- ja Cmin-arvojen 

keskimääräinen 
prosentuaalinen muutos 

Ritonaviirilla tehostetun 
elvitegraviirin ja lääkevalmisteen 
samanaikaista käyttöä koskeva 

suositus 
Atatsanaviiri (300 mg kerran 
päivässä)  
Elvitegraviiri (85 mg kerran 
päivässä)  
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔* 
Cmax: ↔* 
Cmin: ↑ 38 %* 
 
Atatsanaviiri: 
AUC: ↔** 
Cmax: ↔** 
Cmin: ↔** 
 
*verrattuna 
elvitegraviirin/ritonaviirin 
annokseen 150/100 mg kerran 
päivässä. 
 
**verrattuna 
atatsanaviirin/ritonariivin 
annokseen 300/100 mg kerran 
päivässä. 

kohta 4.2). 

Darunaviiri (600 mg kaksi kertaa 
päivässä) 
Elvitegraviiri (125 mg kerran 
päivässä) 
Ritonaviiri (100 mg kaksi kertaa 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Darunaviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 17 % 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
yhdessä darunaviirin kanssa, 
Vitekta-annoksen pitäisi olla 
150 mg kerran päivässä. 
 
Tietoja ei ole saatavilla 
annossuositusten antamiseksi 
käytöstä muiden 
darunaviiriannosten kanssa (ks. 
kohta 4.2). 

Fosamprenaviiri (700 mg kaksi 
kertaa päivässä) 
Elvitegraviiri (125 mg kerran 
päivässä) 
Ritonaviiri (100 mg kaksi kertaa 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Fosamprenaviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
yhdessä fosamprenaviirin kanssa, 
Vitekta-annoksen pitäisi olla 
150 mg kerran päivässä. 
 
Tietoja ei ole saatavilla 
annossuositusten antamiseksi 
käytöstä muiden 
fosamprenaviiriannosten kanssa 
(ks. kohta 4.2). 

Lopinaviiri/ritonaviiri 
(400/100 mg kaksi kertaa 
päivässä) 
Elvitegraviiri (125 mg kerran 
päivässä) 

Lopinaviirin/ritonaviirin on 
osoitettu suurentavan 
merkittävästi elvitegraviirin 
plasmapitoisuuksia. 
 
Elvitegraviiri: 
AUC: ↑ 75 % 
Cmax: ↑ 52 % 
Cmin: ↑ 138 % 
 
Lopinaviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 8 % 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
yhdessä lopinaviirin/ritonaviirin 
kanssa, Vitekta-annoksen pitäisi 
olla 85 mg kerran päivässä. 
 
Tietoja ei ole saatavilla 
annossuositusten antamiseksi 
käytöstä muiden 
lopinaviiri-/ritonaviiriannosten 
kanssa (ks. kohta 4.2). Lä
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Lääkevalmiste terapia-alueen 
mukaan luokiteltuna 

Vaikutus lääkepitoisuuksiin 
AUC-, Cmax- ja Cmin-arvojen 

keskimääräinen 
prosentuaalinen muutos 

Ritonaviirilla tehostetun 
elvitegraviirin ja lääkevalmisteen 
samanaikaista käyttöä koskeva 

suositus 
Tipranaviiri (500 mg kaksi kertaa 
päivässä) 
Elvitegraviiri (200 mg kerran 
päivässä) 
Ritonaviiri (200 mg kaksi kertaa 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Tipranaviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 11 % 

Koska kliiniset tiedot ovat 
riittämättömät, elvitegraviirin 
yhdistäminen tipranaviiriin ei ole 
suositeltavaa (ks. kohta 4.2). 

NRTI-lääkkeet 
Didanosiini (400 mg kerran 
päivässä) 
Elvitegraviiri (200 mg kerran 
päivässä)  
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Didanosiini: 
AUC: ↓ 14 % 
Cmax: ↓ 16 % 

Koska didanosiini otetaan tyhjään 
mahaan, se on otettava vähintään 
1 tunti ennen Vitekta-annosta tai 
2 tuntia sen jälkeen (koska 
Vitekta-annos otetaan ruoan 
kanssa). Kliinistä seurantaa 
suositellaan. 

Tsidovudiini (300 mg kaksi 
kertaa päivässä)  
Elvitegraviiri (200 mg kerran 
päivässä) 
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Tsidovudiini: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
tsidovudiinin kanssa, annosta ei 
tarvitse muuttaa. 

Stavudiini (40 mg kerran 
päivässä)  
Elvitegraviiri (200 mg kerran 
päivässä) 
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Stavudiini: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
stavudiinin kanssa, annosta ei 
tarvitse muuttaa. 

Abakaviiri (600 mg kerran 
päivässä) 
Elvitegraviiri (200 mg kerran 
päivässä)  
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Abakaviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
abakaviirin kanssa, annosta ei 
tarvitse muuttaa. 

Tenofoviiridisoproksiili-
fumaraatti (300 mg kerran 
päivässä) emtrisitabiini (200 mg 
kerran päivässä)  
Elvitegraviiri (50 mg kerran 
päivässä)  
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Tenofoviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Emtrisitabiini: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
tenofoviiridisoproksiilifumaraatin 
tai emtrisitabiinin kanssa, annosta 
ei tarvitse muuttaa. 
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Lääkevalmiste terapia-alueen 
mukaan luokiteltuna 

Vaikutus lääkepitoisuuksiin 
AUC-, Cmax- ja Cmin-arvojen 

keskimääräinen 
prosentuaalinen muutos 

Ritonaviirilla tehostetun 
elvitegraviirin ja lääkevalmisteen 
samanaikaista käyttöä koskeva 

suositus 
NNRTI-lääkkeet 
Efavirentsi Yhteisvaikutuksia elvitegraviirin 

kanssa ei ole tutkittu. 
 
Efavirentsin ja elvitegraviirin 
samanaikaisen käytön odotetaan 
pienentävän elvitegraviirin 
plasmapitoisuuksia, mikä voi 
johtaa terapeuttisen vaikutuksen 
heikkenemiseen ja mahdollisen 
resistenssin kehittymiseen. 

Samanaikaista käyttöä ei suositella 
(ks. kohta 4.4). 

Etraviriini (200 mg kaksi kertaa 
päivässä)  
Elvitegraviiri (150 mg kerran 
päivässä) 
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Etraviriini: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
etraviriinin kanssa, annosta ei 
tarvitse muuttaa. 

Nevirapiini Yhteisvaikutuksia elvitegraviirin 
kanssa ei ole tutkittu. 
 
Nevirapiinin ja elvitegraviirin 
samanaikaisen käytön odotetaan 
pienentävän elvitegraviirin 
plasmapitoisuuksia, mikä voi 
johtaa terapeuttisen vaikutuksen 
heikkenemiseen ja mahdollisen 
resistenssin kehittymiseen. 

Samanaikaista käyttöä ei suositella 
(ks. kohta 4.4). 

Rilpiviriini Yhteisvaikutuksia elvitegraviirin 
kanssa ei ole tutkittu. 

Elvitegraviirin ja rilpiviriinin 
samanaikaisen käytön ei odoteta 
muuttavan elvitegraviirin 
plasmapitoisuuksia ja siten 
Vitekta-annosta ei tarvitse muuttaa. 

CCR5-antagonistit 
Maraviroki (150 mg kaksi kertaa 
päivässä)  
Elvitegraviiri (150 mg kerran 
päivässä)  
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Maraviroki: § 
AUC: ↑ 186 % 
Cmax: ↑ 115 % 
Cmin: ↑ 323 % 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
maravirokin kanssa, annosta ei 
tarvitse muuttaa. 
 
§Koska ritonaviiri inhiboi 
CYP3A:ta, maravirokialtistus 
suurenee merkittävästi. 

ANTASIDIT 
Magnesiumia/alumiinia sisältävä 
antasidisuspensio (20 ml:n 
kerta-annos)  
Elvitegraviiri (50 mg kerran 
päivässä) 
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri (antasidisuspensio 
annettuna ±4 tuntia 
elvitegraviirin ottamisesta): 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Elvitegraviiri (samanaikainen 
antasidin anto): 
AUC: ↓ 45 % 
Cmax: ↓ 47 % 
Cmin: ↓ 41 % 

Elvitegraviirin pitoisuudet 
plasmassa ovat pienempiä 
antasidien käytön yhteydessä 
johtuen paikallisesta 
kompleksinmuodostuksesta 
ruoansulatuskanavassa eikä vatsan 
pH:n muutoksista. On suositeltavaa 
pitää Vitekta-valmisteen ja 
antasidien antamisen välillä 
vähintään 4 tunnin väli. 

Lä
äk

ev
alm

ist
ee

lla
 ei

 ol
e e

nä
ä m

yy
nti

lup
aa



33 

Lääkevalmiste terapia-alueen 
mukaan luokiteltuna 

Vaikutus lääkepitoisuuksiin 
AUC-, Cmax- ja Cmin-arvojen 

keskimääräinen 
prosentuaalinen muutos 

Ritonaviirilla tehostetun 
elvitegraviirin ja lääkevalmisteen 
samanaikaista käyttöä koskeva 

suositus 
RAVINTOLISÄT 
Monivitamiinilisät Yhteisvaikutuksia elvitegraviirin 

kanssa ei ole tutkittu. 
Koska elvitegraviirin kationisen 
kompleksinmuodostuksen 
mahdollisuutta ei voida sulkea pois 
annettaessa sitä samanaikaisesti 
monivitamiinilisien kanssa, on 
suositeltavaa pitää 
Vitekta-valmisteen ja 
monivitamiinilisien annostelun 
välillä vähintään 4 tunnin väli. 

HUUMAAVAT KIPULÄÄKKEET 
Metadoni (80-120 mg kerran 
päivässä)  
Elvitegraviiri (150 mg kerran 
päivässä) 
Kobisistaatti (150 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Metadoni: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
metadonin kanssa, annosta ei 
tarvitse muuttaa. 

Buprenorfiini/naloksoni 
(16/4 mg – 24/6 mg päivässä) 
Elvitegraviiri (150 mg kerran 
päivässä) 
Kobisistaatti (150 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Buprenorfiini: 
AUC: ↑ 35 % 
Cmax: ↑ 12 % 
Cmin: ↑ 66 % 
 
Naloksoni: 
AUC: ↓ 28 % 
Cmax: ↓ 28 % 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
buprenorfiinin/naloksonin kanssa, 
annosta ei tarvitse muuttaa. 

INFEKTIOLÄÄKKEET 
Sienilääkkeet 
Ketokonatsoli (200 mg kaksi 
kertaa päivässä)  
Elvitegraviiri (150 mg kerran 
päivässä) 
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↑ 48 % 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↑ 67 % 
 
 
↑ Ketokonatsoli § 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
ketokonatsolin kanssa, annosta ei 
tarvitse muuttaa. 
 
§Koska ritonaviiri inhiboi 
CYP3A:ta, ketokonatsolialtistus 
suurenee. 

Antimykobakteerilääkkeet 
Rifabutiini (150 mg kerran joka 
toinen päivä) 
Elvitegraviiri (300 mg kerran 
päivässä)  
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔* 
Cmax: ↔* 
Cmin: ↔* 
 
Rifabutiini: 
AUC: ↔** 

Cmax: ↔** 

Cmin: ↔** 

Vitekta-valmisteen ja rifabutiinin 
samanaikaista antoa ei suositella. 
Jos tätä yhdistelmää on käytettävä, 
rifabutiinin suositeltava annos on 
150 mg 3 kertaa viikossa tiettyinä 
päivinä (esimerkiksi 
maanantai-keskiviikko-perjantai). 
 
Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
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Lääkevalmiste terapia-alueen 
mukaan luokiteltuna 

Vaikutus lääkepitoisuuksiin 
AUC-, Cmax- ja Cmin-arvojen 

keskimääräinen 
prosentuaalinen muutos 

Ritonaviirilla tehostetun 
elvitegraviirin ja lääkevalmisteen 
samanaikaista käyttöä koskeva 

suositus 
 25-O-desasetyyli-rifabutiini: § 

AUC: ↑ 851 %** 
Cmax: ↑ 440 %** 
Cmin: ↑ 1 836 %** 
 
*verrattuna 
elvitegraviiriin/ritonaviiriin 
300/100 mg kerran päivässä. 
 
**verrattuna rifabutiiniin 300 mg 
kerran päivässä. 
 
Antimykobakteeriaktiviteetti 
lisääntyi kokonaisuudessaan 
50 %. 

rifabutiinin pienennetyn annoksen 
kanssa, annosta ei tarvitse muuttaa. 
 
Rifabutiinin annoksen 
pienentämistä edelleen ei ole 
tutkittu. On huomattava, että kaksi 
kertaa viikossa annettava 150 mg:n 
annos ei ehkä anna optimaalista 
rifabutiinialtistusta, jolloin riskinä 
on resistenssin muodostuminen 
rifamysiinille sekä hoidon 
epäonnistuminen.  
 
§Koska ritonaviiri inhiboi 
CYP3A:ta, 25-O-desasetyyli-
rifabutiinialtistus suurenee. 

ANTIKOAGULANTIT 
Varfariini Yhteisvaikutuksia elvitegraviirin 

kanssa ei ole tutkittu. 
 
Samanaikainen antaminen 
elvitegraviirin kanssa saattaa 
vaikuttaa varfariinin 
pitoisuuksiin. 

On suositeltavaa tarkkailla 
INR-arvoja (International 
Normalized Ratio) annettaessa 
samanaikaisesti Vitekta-valmisteen 
kanssa. INR-arvojen tarkkailua on 
jatkettava ensimmäisten viikkojen 
ajan Vitekta-hoidon lopettamisen 
jälkeen. 

H2-RESEPTORIANTAGONISTIT 
Famotidiini (40 mg kerran 
päivässä)  
Elvitegraviiri (150 mg kerran 
päivässä)  
Kobisistaatti (150 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
famotidiinin kanssa, annosta ei 
tarvitse muuttaa.  

HMG-CoA-REDUKTAASIN ESTÄJÄT 
Rosuvastatiini (10 mg:n 
kerta-annos)  
Elvitegraviiri (150 mg kerran 
päivässä)  
Kobisistaatti (150 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
Rosuvastatiini: 
AUC: ↑ 38 % 
Cmax: ↑ 89 % 
Cmin: ↑ 43 % 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
rosuvastatiinin kanssa, annosta ei 
tarvitse muuttaa. 

Atorvastatiini 
Fluvastatiini 
Pitavastatiini 
Pravastatiini 

Yhteisvaikutusta elvitegraviirin 
kanssa ei ole tutkittu. 
 
OATP-substraattien 
plasmapitoisuuksien ei odoteta 
muuttuvan käytettäessä 
samanaikaisesti elvitegraviiria. 
 
Elvitegraviirin 
plasmapitoisuuksien ei odoteta 
muuttuvan käytettäessä 
samanaikaisesti OATP-
substraatteja/-estäjiä. 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
atorvastatiinin, fluvastatiinin, 
pitavastatiinin tai pravastatiinin 
kanssa, annosta ei tarvitse muuttaa. 
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Lääkevalmiste terapia-alueen 
mukaan luokiteltuna 

Vaikutus lääkepitoisuuksiin 
AUC-, Cmax- ja Cmin-arvojen 

keskimääräinen 
prosentuaalinen muutos 

Ritonaviirilla tehostetun 
elvitegraviirin ja lääkevalmisteen 
samanaikaista käyttöä koskeva 

suositus 
SUUN KAUTTA OTETTAVAT EHKÄISYVALMISTEET 
Norgestimaatti (0,180/0,215 mg 
kerran päivässä) 
Etinyyliestradioli (0,025 mg 
kerran päivässä)  
Elvitegraviiri (150 mg kerran 
päivässä) 
Kobisistaatti (150 mg kerran 
päivässä)1 

Norgestimaatti: 
AUC: ↑ 126 % 
Cmax: ↑ 108 % 
Cmin: ↑ 167 % 
 
Etinyyliestradioli: 
AUC: ↓ 25 % 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 44 % 
 
Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Annettaessa Vitekta-valmistetta 
samanaikaisesti hormonaalisen 
ehkäisyvalmisteen kanssa on 
noudatettava varovaisuutta. 
Hormonaalisessa 
ehkäisyvalmisteessa on oltava 
vähintään 30 µg etinyyliestradiolia 
ja siinä on oltava progestageenina 
norgestimaattia, tai potilaiden on 
syytä käyttää vaihtoehtoista 
luotettavaa ehkäisymenetelmää (ks. 
kohdat 4.4 ja 4.6). 
 
Progesteronialtistuksen 
huomattavan suurenemisen 
pitkäaikaisia vaikutuksia ei 
tunneta. Elvitegraviirin 
samanaikaista käyttöä sellaisten 
suun kautta otettavien 
ehkäisyvalmisteiden kanssa, jotka 
sisältävät muita progestageeneja 
kuin norgestimaattia, ei ole tutkittu 
ja sitä on siksi vältettävä. 

PROTONIPUMPUN ESTÄJÄT 
Omepratsoli (40 mg kerran 
päivässä)  
Elvitegraviiri (50 mg kerran 
päivässä)  
Ritonaviiri (100 mg kerran 
päivässä) 

Elvitegraviiri: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Kun Vitekta-valmistetta käytetään 
omepratsolin kanssa, annosta ei 
tarvitse muuttaa. 

1 Tämä tutkimus suoritettiin käyttämällä kiinteäannoksista yhdistelmätablettia 
elvitegraviiri/kobisistaatti/emtrisitabiini/tenofoviiridisoproksiili. 

 
4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys 
 
Hedelmällisessä iässä olevat naiset / ehkäisy miehille ja naisille 
Vitekta-valmisteen käytön aikana on käytettävä tehokasta ehkäisyä (ks. kohdat 4.4 ja 4.5). 
 
Raskaus 
Ei ole olemassa kliinisiä tietoja tai on vain vähän kliinisiä tietoja elvitegraviirin käytöstä raskaana 
oleville naisille. 
 
Eläinkokeissa elvitegraviirilla ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia. 
Arvioidut maksimialtistukset kaniineilla eivät kuitenkaan olleet terapeuttista altistusta suurempia (ks. 
kappale 5.3). 
 
Vitekta-valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana ellei raskaana olevan potilaan kliininen tilanne 
edellytä hoitoa elvitegraviirilla. 
 
Imetys 
Ei tiedetä, erittyvätkö elvitegraviiri/metaboliitit ihmisen rintamaitoon. Olemassa olevat 
farmakokineettiset/toksikologiset tiedot rotista ovat osoittaneet elvitegraviirin erittyvän rintamaitoon. 
Vastasyntyneeseen/Imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida sulkea pois. Sen vuoksi Vitekta-valmistetta 
ei pidä käyttää rintaruokinnan aikana. 
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On suositeltavaa, etteivät HIV-tartunnan saaneet äidit missään olosuhteissa imetä lapsiaan, jotta HIV:n 
tarttuminen lapseen voidaan välttää. 
 
Hedelmällisyys 
Tietoja elvitegraviirin vaikutuksesta ihmisten hedelmällisyyteen ei ole saatavilla. Eläinkokeissa 
elvitegraviirilla ei ole havaittu haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen. 
 
4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 
 
Tutkimuksia elvitegraviirin vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. 
 
4.8 Haittavaikutukset 
 
Turvallisuusprofiilin yhteenveto 
Haittavaikutusten arviointi perustuu tietoihin, jotka kerättiin kontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa 
(GS-US-183-0145), jossa 712 HIV-1-infektiota sairastavaa aiemmin antiretrovirushoitoa saanutta 
aikuista sai elvitegraviiria (n = 354) tai raltegraviiria (n = 358), joiden kummankin kanssa käytettiin 
peruslääkityksenä täysin aktiivista ritonaviirilla tehostettua proteaasin estäjää ja muita 
antriretrovirusvalmisteita. Näistä 712 potilaasta 543 potilaan (269 elvitagraviiria ja 274 raltegraviiria 
saanutta) hoito kesti vähintään 48 viikkoa ja 439 potilaan (224 elvitegraviiria ja 215 raltegraviiria 
saanutta) hoito kesti vähintään 96 viikkoa. 
 
Useimmin raportoituja haittavaikutuksia elvitegraviirin käytön yhteydessä olivat ripuli (7,1 %) ja 
pahoinvointi (4,0 %) (ks. taulukko 3). 
 
Haittavaikutustaulukko 
Elvitegraviirin kliinisissä tutkimuksissa esiintyneet haittavaikutukset on esitetty alla taulukossa 3 
elinjärjestelmien ja havaitun esiintyvyyden mukaan. Haittavaikutukset on esitetty kussakin 
yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä. Esiintyvyys on 
jaettu yleisiin (≥1/100, <1/10) tai melko harvinaisiin (≥1/1 000, <1/100). 
 
Taulukko 3: Taulukkoyhteenveto elvitegraviiriin liitetyistä haittavaikutuksista perustuen 
96 viikkoa kestäneestä kliinisestä tutkimuksesta GS-US-183-0145 saatuihin kokemuksiin 
 
Esiintyvyys Haittavaikutus 
Psyykkiset häiriöt: 
  

Melko harvinaiset itsemurha-ajatukset ja itsemurhayritykset (potilailla, joilla on ollut 
masennusta tai psyykkinen sairaus), masennus, unettomuus 

Hermosto: 
Yleiset päänsärky 
Melko harvinaiset huimaus, parestesia, uneliaisuus, makuhäiriöt 
Ruoansulatuselimistö: 
Yleiset vatsakipu, ripuli, oksentelu, pahoinvointi 
Melko harvinaiset dyspepsia, vatsan pingotus, ilmavaivat 
Iho ja ihonalainen kudos: 
Yleiset ihottuma 
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat: 
Yleiset uupumus 
 
Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus 
 
Metaboliset parametrit 
Paino sekä veren lipidi- ja glukoosiarvot saattavat nousta antiretroviraalisen hoidon aikana (ks. 
kohta 4.4). 
 

Lä
äk

ev
alm

ist
ee

lla
 ei

 ol
e e

nä
ä m

yy
nti

lup
aa



37 

Immuunireaktivaatio-oireyhtymä 
Sellaisille HIV-infektoituneille potilaille, joilla on vaikea immuunikato CART-hoitoa aloitettaessa, 
saattaa kehittyä tulehduksellinen reaktio oireettomia tai latentteja opportunisti-infektioita kohtaan. 
Autoimmuunisairauksia (kuten Basedowin tautia) on myös raportoitu. Taudin puhkeamiseen kuluvan 
ajan on raportoitu kuitenkin olevan vaihteleva, ja näitä tapahtumia voi ilmaantua useita kuukausia 
hoidon aloittamisen jälkeen (ks. kohta 4.4). 
 
Osteonekroosi 
Osteonekroositapauksia on esiintynyt erityisesti potilailla, joilla on yleisesti tunnettuja riskitekijöitä, 
edennyt HIV-infektio tai pitkäaikainen CART-hoito. Tapausten esiintymistiheys on tuntematon (ks. 
kohta 4.4). 
 
Ripuli 
Tutkimuksessa GS-US-183-0145 ripuli ilmoitettiin haittavaikutuksena 7,1 %:lla tutkimushenkilöistä 
elvitegraviiriryhmässä ja 5,3 %:lla tutkimushenkilöistä raltegraviiriryhmässä. Näillä 
tutkimushenkilöillä ripuli oli voimakkuudeltaan lievää tai kohtalaista eikä johtanut 
tutkimuslääkehoidon keskeyttämiseen. 
 
Pediatriset potilaat 
Tietoja ei ole saatavissa alle 18-vuotiaiden lasten osalta. Vitekta-valmistetta ei suositella näille 
potilaille (ks. kohta 4.2). 
 
Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen 
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä 
haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. 
Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista 
liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. 
 
4.9 Yliannostus 
 
Yliannostustapauksessa potilaita on seurattava myrkytysoireiden suhteen. Elvitegraviirin 
yliannostuksen hoito sisältää tavanomaisen tukihoidon sekä elintoimintojen seurannan ja potilaan 
kliinisen tilan tarkkailemisen. 
 
Elvitegraviirin yliannostukselle ei ole erityistä vastalääkettä. Koska elvitegraviiri sitoutuu 
voimakkaasti plasman proteiineihin, on epätodennäköistä, että se olisi merkitsevästi poistettavissa 
hemodialyysillä tai peritoneaalidialyysillä. 
 
 
5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 
 
5.1 Farmakodynamiikka 
 
Farmakoterapeuttinen ryhmä: Systeemiset viruslääkkeet; muut viruslääkkeet. ATC-koodi:J05AX11. 
 
Vaikutusmekanismi ja farmakodynaamiset vaikutukset 
Elvitegraviiri on HIV-1-integraasisäikeen siirron estäjä (INSTI). Integraasi on HIV-1-viruksen 
koodaama entsyymi, jota tarvitaan viruksen replikaatiossa. Integraasin estäminen estää 
HIV-1-viruksen DNA:n tunkeutumisen isäntäsolun genomin DNA:han, salvaten HIV-1-proviruksen 
muodostumisen ja virusinfektion leviämisen. Elvitegraviiri ei inhiboi ihmisen topoisomeraaseja I tai II. 
 
Antiviraalinen aktiivisuus in vitro 
Elvitegraviirin antiviraalinen aktiivisuus HIV-1:n laboratorio- ja kliinisiin isolaatteihin arvioitiin 
lymfoblastoidisoluissa, monosyytti-/makrofagisoluissa ja ääreisveren lymfosyyteissä, ja 50 %:n 
tehoavan pitoisuuden (EC50) arvot vaihtelivat välillä 0,02-1,7 nM. Elvitegraviirilla todettiin olevan 
antiviraalista aktiivisuutta soluviljelyssä HIV-1:n haaroihin A, B, C, D, E, F, G ja O (EC50-arvot 
vaihtelivat välillä 0,1-1,3 nM) ja aktiivisuutta HIV-2-virusta vastaan (EC50 oli 0,53 nM). Kun 
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elvitegraviiri yhdistettiin antiretroviraalisten lääkeaineiden ryhmiin nukleos(t)idi 
käänteiskopioijaentsyymin estäjät (NRTI), ei-nukleosidirakenteiset käänteiskopioijaentsyymin estäjät 
(NNRTI), proteaasin estäjät (PI), perimän siirtoa välittävän integraasientsyymin siirron estäjät, fuusion 
estäjät tai CCR5- yhteisreseptori antagonistit, antiviraalinen aktiivisuus in vitro ei osoittanut 
antagonismia.  
 
Elvitegraviiri ei näyttänyt inhiboivan HBV:n tai HCV:n replikaatiota in vitro. 
 
Resistenssi 
Soluviljelyssä 
HIV-1-isolaatteja, joiden herkkyys elvitegraviirille on heikentynyt, on valittu soluviljelyssä. 
Fenotyypin resistenssi elvitegraviirille liittyi yleisimmin ensisijaisiin integraasisubstituutioihin T66I, 
E92Q ja Q148R. Muita soluviljelyvalinnassa havaittuja integraasisubstituutioita olivat mm. H51Y, 
F121Y, S147G, S153Y, E157Q ja R263K.  
 
Ristiresistenssi 
Elvitegraviirille resistenteillä viruksilla esiintyy vaihteleva-asteista ristiresistenssiä perimän siirtoa 
välittävän integraasientsyymin siirron estäjä raltegraviirille substituutioiden tyypin ja määrän mukaan. 
Virukset, jotka ilmentävät T66I/A-substituutioita, säilyttävät herkkyytensä raltegraviirille, kun taas 
useimpien muiden elvitegraviiriin liittyvien substituutioiden yhdistelmiin liittyy alentunutta herkkyyttä 
raltegraviirille. Lukuun ottamatta Y143C/R/H:ta, HIV-1-viruksiin, joiden integraasissa oli 
ensisijaisesti raltegraviiriin liittyviä substituutioita T66K, Q148H/K/R tai N155H, liittyi alentunutta 
herkkyyttä elvitegraviirille. 
 
Hoitoa aiemmin saaneilla potilailla 
Analysoitaessa tutkimuksen GS-US-183-0145 niiden tutkimushenkilöiden HIV-1-isolaatteja, joiden 
hoito epäonnistui viikkon 96 mennessä, yhden tai useamman ensisijaisesti elvitegraviirin resistenssiin 
liittyvän substituution kehittyminen havaittiin 23:lla niistä 86 tutkimushenkilöstä, joilla oliarvioitavia 
genotyyppisiä tietoja pareiksi järjestetyistä lähtötason ja epäonnistuneen elvitegraviirihoidon 
isolaateista (23/351 elvitegraviirilla hoidettua tutkimushenkilöä, 6,6 %). Vastaavia määriä 
raltegraviiriresistenssin kehittymistä esiintyi raltegraviirilla hoidettujen tutkimushenkilöiden HIV-1-
isolaateissa (26/351 raltegraviirilla hoidettua tutkimushenkilöä, 7,4 %). Yleisimmät elvitegraviirilla 
hoidettujen tutkimushenkilöiden HIV-1-isolaatteihin ilmaantuneet substituutiot, olivat T66I/A (n = 8), 
E92Q/G (n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4) ja N155H (n = 5) integraasissa. 
Elvitegraviirilla hoidettujen tutkimushenkilöiden HIV-1-isolaattien fenotyyppisissä analyyseissä 
14/20:stä (70 %) oli alentunut herkkyys elvitegraviirille ja 12/20:stä (60 %) oli alentunut herkkyys 
raltegraviirille. 
 
Kliininen kokemus 
Hoitoa aiemmin saaneilla HIV-1-potilailla 
Elvitegraviirin teho perustuu ensisijaisesti yhden satunnaistetun, kaksoissokkoutetun, aktiivisella 
vertailuvalmisteella kontrolloidun tutkimuksen, GS-US-183-0145, 96 viikon tietojen perusteella 
tehtyihin analyyseihin hoitoa aiemmin saaneilla HIV-1-potilaalla (n = 702). 
 
Tutkimuksessa GS-US-183-0145 potilaat satunnaistettiin suhteessa 1:1 saamaan joko elvitegraviiria 
(150 mg tai 85 mg) kerran päivässä tai raltegraviiria 400 mg kaksi kertaa päivässä. Molemmat 
annettiin sellaisen peruslääkityksen yhteydessä, joka sisälsi täysin aktiivista ritonaviirilla tehostettua 
proteaasin estäjää (joko atatsanaviiria, darunaviiria, fosamprenaviiria, lopinaviiria tai tipranaviiria) ja 
toista ainetta. Tutkija valitsi peruslääkityksen genotyyppi-/fenotyyppiresistenssitestauksen ja aiemman 
viruslääkehoidon perusteella. Satunnaistaminen stratifioitiin seulomalla HIV-1 RNA -taso 
(≤100 000 kopiota/ml tai >100 000 kopiota/ml) ja toisen aineen luokka (NRTI tai muut luokat). 
Virologinen vastemäärä arvioitiin molemmissa hoitoryhmissä. Virologinen vaste määritettiin 
mittauskynnyksen alapuolella olevan viruskuorman saavuttamiseksi (HIV-1 RNA <50 kopiota/ml). 
 
Tutkimuksen GS-US-183-0145 ominaisuudet lähtötasossa esitetään taulukossa 4 ja hoidon tulokset 
96 viikolta taulukossa 5. 
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Taulukko 4: Aikuispotilaiden, jotka olivat aiemmin saaneet antiretroviraalista hoitoa ja joilla oli 
HIV-1-infektio, demografiset ja sairauden lähtötason ominaisuudet tutkimuksessa 
GS-US-183-0145 
 
 Elvitegraviiri + peruslääkitys 

n = 351 
Raltegraviiri + peruslääkitys 

n = 351 
Demografiset ominaisuudet 
   
Iän mediaani, vuotta  
(min. - maks.) 

44 
(20-78) 

45 
(19-74) 

Sukupuoli   
 Mies 83,2 % 80,9 % 
 Nainen 16,8 % 19,1 % 
Syntyperä   
 Valkoihoinen 60,1 % 64,4 % 
 Musta/afrikkalais-
 amerikkalainen 

35,6 % 32,2 % 

 Aasialainen 2,6 % 1,4 % 
 Muu 1,7 % 2,0 % 
Sairauden ominaisuudet lähtötasossa 

Mediaani lähtötason plasma 
HIV-1 RNA (vaihteluväli) 
log10 kopiota/ml 

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

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

Niiden potilaiden 
prosenttiosuus, joilla 
viruskuorma 
>100 000 kopiota/ml 

25,6 25,6 

Mediaani lähtötason 
CD4+ -solumäärä 
(vaihteluväli), solua/mm3 

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

215,0 
(1,0-1 497,0) 

Niiden potilaiden 
prosenttiosuus, joilla 
CD4+ -solumäärä 
≤200 solua/mm3 

44,4 
 

44,9 

Lähtötason genotyypin 
herkkyyspisteeta 

0 
1 
2 
3 

 
 

1 % 
14 % 
81 % 
3 % 

 
 

<1 % 
15 % 
83 % 
2 % 

a Genotyypin herkkyyspisteet lasketaan laskemalla yhteen lääkkeen alttiusarvot (1 = herkkä; 0 = heikentynyt alttius) 
kaikista lääkkeistä lähtötason peruslääkityksessä. 
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Taulukko 5: Tutkimuksen GS-US-183-0145 satunnaistetun hoidon virologinen lopputulos 
viikoilla 48 ja 96 (snapshot-analyysi)a 
 
 Viikko 48 Viikko 96 
 Elvitegraviiri + 

peruslääkitys 
 

n = 351 

Raltegraviiri + 
peruslääkitys 

 
n = 351 

Elvitegraviiri + 
peruslääkitys 

 
n = 351 

Raltegraviiri + 
peruslääkitys  

 
n = 351 

Virologinen 
onnistuminen 
HIV-1 RNA 
<50 kopiota/ml 

60 % 58 % 52 % 53 % 

Hoitojen välinen ero 2,2 % (95 %:n CI = –5,0 %, 9,3 %) –0,5 % (95 %:n CI = –7,9 %, 6,8 %) 
Virologinen 
epäonnistuminenb 

33 % 32 % 36 % 31 % 

Ei virologisia tietoja 
viikon 48 tai 96 
ikkunassa 

7 % 11 % 12 % 16 % 

Lopetti tutkimus-
lääkkeen käytön 
haittavaikutuk-
sen tai kuoleman 
vuoksic 

2 % 5 % 3 % 7 % 

Lopetti tutkimus-
lääkkeen käytön 
muista syistä ja 
viimeinen 
käytettävissä 
ollut 
HIV-1 RNA 
-arvo oli 
<50 kopiota/mld 

4 % 5 % 8 % 9 % 

Tietoja puuttui 
ikkunan ajalta 
mutta käytti 
tutkimuslääkettä 

1 % 1 % 1 % 1 % 

a Viikon 48 ikkuna sisältää päivien 309 ja 364 välisen ajan (ko. päivät mukaan luettuna); viikon 96 ikkuna sisältää 
päivien 645 ja 700 välisen ajan (ko. päivät mukaan luettuna). 

b Sisältää potilaat, joilla oli ≥50 kopiota/ml viikon 48 tai viikon 96 ikkunassa; potilaat, jotka lopettivat hoidon varhain 
tehon puutteen tai heikkenemisen vuoksi; potilaat, joiden viruskuorma oli ≥50 kopiota/ml peruslääkityksen 
muutoshetkellä, potilaat, jotka keskeyttivät tutkimukseen osallistumisen muista syistä kuin haittavaikutuksen, kuoleman, 
tehon puutteen tai heikkenemisen vuoksi ja joiden viruskuorma lopettamishetkellä oli ≥50 kopiota/ml. 

c Sisältää potilaat, jotka keskeyttivät tutkimukseen osallistumisen haittavaikutuksen tai kuoleman vuoksi milloin tahansa 
alkaen päivästä 1 koko aikaikkunan loppuun asti, jos tästä ei aiheutunut virologisia tietoja hoidosta tietyn ikkunan aikana. 

d Sisältää potilaat, jotka keskeyttivät tutkimukseen osallistumisen muiden syiden kuin haittavaikutuksen, kuoleman tai 
tehon puutteen tai heikkenemisen vuoksi, esim. pyysivät suostumuksen takaisin, eivät osallistuneet seurantaan jne. 

 
Elvitegraviiri oli yhdenvertainen HIV-1 RNA:n <50 kopion/ml saavuttamisessa verrattuna 
raltegraviiriin. 
 
Niillä tutkimushenkilöillä, joilla oli genotyypin herkkyyspisteet ≤1, 76 %:lla ja 69 %:lla oli 
HIV-1 RNA <50 kopiota/ml viikolla 48 elvitegraviiri- ja raltegraviirihoitoryhmissä vastaavasti. Niillä 
tutkimushenkilöillä, joilla oli genotyypin herkkyyspisteet >1, 57 %:lla ja 56 %:lla oli HIV-1 RNA 
<50 kopiota/ml viikolla 48 elvitegraviiri- ja raltegraviirihoitoryhmässä vastaavasti. 
 
Tutkimuksessa GS-US-183-0145 keskimääräinen CD4+ -solumäärä viikolla 96 oli 205 solua/mm3 
elvitegraviirilla hoidetuilla potilailla ja 198 solua/mm3 raltegraviirilla hoidetuilla potilailla. 
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Tutkimuksessa GS-US-183-0145 alaryhmäanalyysit samanaikaisesti annetusta proteaasin estäjästä 
osoittivat samanlaisia virologisen onnistumisen tasoja elvitegraviirin ja raltegraviirin kohdalla 
kussakin proteaasin estäjän alaryhmässä viikoilla 48 ja 96 (HIV-1 RNA <50 kopiota/ml) (taulukko 6). 
 
Taulukko 6: Virologinen onnistuminen samanaikaisesti annetun proteaasin estäjän mukaan 
tutkimuksessa GS-US-183-0145 viikolla 48 ja viikolla 96 (snapshot-analyysi) 
 
  Elvitegraviiri versus 

raltegraviiri 
HIV-1 RNA 
<50 kopiota/ml, n/N (%) 

Elvitegraviiri 
(N = 351) 

Raltegraviiri 
(N = 351) 

Prosentuaalinen ero 
(95 %:n CI)a 

Virologinen onnistuminen 
viikolla 48 

   

Darunaviiri/ritonaviiri 126/202 (62,4 %) 122/207 (58,9 %) 3,4 % (-6,0 – 12,9 %) 
Lopinaviiri/ritonaviiri 39/68 (57,4 %) 37/68 (54,4 %) 2,9 % (-13,7 – 19,6 %) 
Atatsanaviiri/ritonaviiri 34/61 (55,7 %) 28/51 (54,9 %) 0,8 % (-17,7 – 19,3 %) 
Fosamprenaviiri/ritonaviiri 8/14 (57,1 %) 10/18 (55,6 %) 1,6 % (-33,0 – 36,2 %) 
Tipranaviiri/ritonaviiri 3/6 (50,0 %) 5/7 (71,4 %) -21,4 % (-73,6 – 30,7 %) 

Virologinen onnistuminen 
viikolla 96 

   

Darunaviiri/ritonaviiri 105/202 (52,0 %) 112/207 (54,1 %) -2,1 % (-11,8 – 7,5 %) 
Lopinaviiri/ritonaviiri 36/68 (52,9 %) 37/68 (54,4 %) -1,5 % (-18,2 – 15,3 %) 
Atatsanaviiri/ritonaviiri 33/61 (54,1 %) 23/51 (45,1 %) 9,0 % (-9,5 – 27,5 %) 
Fosamprenaviiri/ritonaviiri 7/14 (50,0 %) 11/18 (61,1 %) -11,1 % (-45,7 – 23,4 %) 
Tipranaviiri/ritonaviiri 3/6 (50,0 %) 3/7 (42,9 %) 7,1 % (-47,1 – 61,4 %) 

a Suhteellisten osuuksien ja niiden 95 %:n luottamusvälien ero satunnaistettujen hoitoryhmien välillä perustuu tavalliseen 
approksimaatioon. 

 
Vaikka naispuolisten tutkimushenkilöiden osuus tutkimuksessa GS-US-183-0145 oli pieni, 
sukupuoleen perustuva alaryhmäanalyysi osoitti, että naispuolisten tutkimushenkilöiden virologisen 
onnistumisen tasot viikoilla 48 ja 96 (HIV-1 RNA <50 kopiota/ml) olivat elvitegraviirihoitoryhmässä 
numeerisesti alempia kuin raltegraviirihoitoryhmässä. Virologisen onnistumisen tasot viikolla 48 
olivat naispuolisten tutkimushenkilöiden osalta 47,5 % (28/59) elvitegraviirilla ja 62,7 % (42/67) 
raltegraviirilla (ero: -12,3 % [95 %:n CI: -30,1 % – 5,5 %]) ja miespuolisten tutkimushenkilöiden 
osalta 62,3 % (182/292) elvitegraviirilla ja 56,3 % (160/284) raltegraviirilla (ero: 5,3 % [95 %:n CI: 
-2,5 % – 13,2 %]). Virologisen onnistumisen tasot viikolla 96 olivat naispuolisten tutkimushenkilöiden 
osalta 39,0 % (23/59) elvitegraviirilla ja 52,2 % (35/67) raltegraviirilla (ero: -8,4 % [95 %:n CI: 
-26,1 % – 9,2 %]) ja miespuolisten tutkimushenkilöiden osalta 55,1 % (161/292) elvitegraviirilla ja 
53,2 % (151/284) raltegraviirilla (ero: 1,5 % [95 %:n CI: -6,5 % – 9,6 %]). 
 
Pediatriset potilaat 
Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset 
elvitegraviirin käytöstä kaikkien pediatristen potilasryhmien HIV-1-infektion hoidossa (ks. kohta 4.2 
ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa). 
 
5.2 Farmakokinetiikka 
 
Imeytyminen 
Sen jälkeen, kun ritonaviirilla tehostettua elvitegraviiria oli annettu suun kautta ruoan kanssa potilaille, 
joilla oli HIV-1-infektio, elvitegraviirin huippupitoisuudet plasmassa havaittiin 4 tuntia annoksen 
ottamisen jälkeen. Vakaan tilan keskimääräinen Cmax, AUCtau ja Ctrough (keskiarvo ± SD) sen jälkeen, 
kun elvitegraviirin ja ritonaviirilla tehostetun proteaasin estäjän (150 mg elvitegraviiria ja darunaviiria 
tai fosamprenaviiria; 85 mg elvitegraviiria ja atatsanaviiria tai lopinaviiria) toistuvia annoksia oli 
annettu potilaille, joilla oli HIV-1-infektio, olivat vastaavasti 1,4 ± 0,39 µg/ml, 18 ± 6,8 μg•h/ml ja 
0,38 ± 0,22 µg/ml elvitegraviirilla. Absoluuttista oraalista biologista hyötyosuutta ei ole määritetty. 
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Tyhjään mahaan ottamiseen nähden tehostetun elvitegraviirin ottaminen kiinteäannoksisena 
yhdistelmänä, joka sisälsi 150 mg elvitegraviiria / 150 mg kobisistaattia / 200 mg emtrisitabiinia / 
245 mg tenofoviiridisoproksiilifumaraattia, kevyen aterian (noin 373 kcal, 20 % rasvaa) tai runsaasti 
rasvaa sisältävän aterian (noin 800 kcal, 50 % rasvaa) yhteydessä suurensi altistusta elvitegraviirille. 
Elvitegraviirin Cmax ja AUCtau nousivat 22 % ja 36 % kevyen aterian yhteydessä, kun ne nousivat 
vastaavasti 56 % ja 91 % runsaasti rasvaa sisältävän aterian yhteydessä.  
 
Jakautuminen 
Elvitegraviiri sitoutuu 98-99-prosenttisesti ihmisen plasman proteiineihin ja on lääkepitoisuudesta 
riippumaton vaihteluvälillä 1,0 ng/ml-1,6 µg/ml. Plasman ja veren lääkepitoisuuksien keskimääräinen 
suhde oli 1,37. 
 
Biotransformaatio 
Elvitegraviiri metaboloituu hapettumalla CYP3A:n vaikutuksesta (pääreitti) ja glukuronisoitumalla 
UGT1A1/3-entsyymien vaikutuksesta (sivureitti). 
 
Ritonaviiri inhiboi CYP3A:ta, mikä suurentaa elvitegraviirin plasmapitoisuuksia huomattavasti. 
Kerran päivässä otettavan ritonaviirin (20–200 mg) käyttö aiheuttaa lisääntyneen 
elvitegraviirinaltistuksen toistuvassa kerran päivässä annostuksessa, ja elvitegraviirialtistus saavuttaa 
tason noin 100 mg:lla ritonaviiria. Ritonaviiriannoksen lisääminen ei lisää elvitegraviirialtistusta. 
Vitekta on tarkoitettu käytettäväksi vain, kun sitä käytetään samanaikaisesti tehosteaineena käytetyn 
ritonaviirin kanssa. 
 
Tehostamattoman elvitegraviirin keskimääräinen vakaan tilan altistus (AUCtau) on n. 20 % pienempi 
toistuvan annostelun jälkeen versus kerta-annoksen jälkeen, mikä osoittaa vaatimatonta metabolian 
autoinduktiota. Kun elvitegraviiria tehostetaan ritonaviirilla (100 mg), elvitegraviirin metabolian 
nettoinhibitiossa havaitaan merkittävästi suurentuneet systeemiset altistukset (20 kertaa suurempi 
AUC), suuret pohjapitoisuudet ja pidempi mediaani eliminaation puoliintumisaika (9,5 versus 
3,5 tuntia). 
 
Yhden ritonaviirilla tehostetun [14C]elvitegraviiriannoksen suun kautta antamisen jälkeen elvitegraviiri 
oli pääasiallinen laji plasmassa, edustaen noin 94 prosenttia plasman radioaktiivisuudesta 32 tunnin 
jälkeen ja 61 prosenttia 48 tunnin jälkeen. Aromaattisia ja alifaattisia hydroksylaation tai 
glukuronidaation kautta muodostuneita metaboliitteja esiintyy hyvin pieninä pitoisuuksina eikä niillä 
ole osuutta elvitegraviirin antiviraaliseen kokonaisvaikutukseen. 
 
Eliminaatio 
Kun ritonaviirilla tehostettua [14C]elvitegraviiria annettiin suun kautta, 94,8 % annoksesta erittyi 
ulosteeseen, mikä on yhdenmukainen elvitegraviirin maksan ja sapen kautta tapahtuvan eliminaation 
kanssa; 6,7 % annetusta annoksesta erittyi virtsaan metaboliitteina. Ritonaviirilla tehostetun 
elvitegraviirin terminaalisen puoliintumisajan mediaani plasmassa oli noin 8,7–13,7 tuntia. 
 
Lineaarisuus/ei-lineaarisuus 
Elvitegraviirin plasma-altistukset ovat ei-lineaarisia ja pienempiä kuin suhteessa annokseen, 
todennäköisesti liukoisuuden rajoittaman absorption takia. 
 
Iäkkäät potilaat 
Elvitegraviirin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu perusteellisesti iäkkäillä (yli 65-vuotiailla) potilailla. 
 
Sukupuoli 
Sukupuolesta johtuvaa kliinisesti relevanttia farmakokineettistä eroavuutta ei ole todettu tehostettua 
elvitegraviiria käytettäessä. 
 
Syntyperä 
Syntyperästä johtuvaa kliinisesti relevanttia farmakokineettistä eroavuutta ei ole todettu tehostettua 
elvitegraviiria käytettäessä. 
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Pediatriset potilaat 
Elvitegraviirin farmakokinetiikkaa pediatrisilla potilailla ei ole selvitetty. 
 
Heikentynyt munuaisten toiminta 
Tehostetun elvitegraviirin farmakokinetiikkaa tutkittiin potilailla, joilla ei ollut HIV-1-infektiota, 
mutta joilla oli vaikeasti heikentynyt munuaisten toiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min). 
Elvitegraviirin farmakokinetiikassa ei havaittu kliinisesti merkitseviä eroja vaikeasti heikentynyttä 
munuaisten toimintaa sairastavien ja terveiden henkilöiden välillä. Vitekta- annosta ei tarvitse muuttaa 
potilailla, joilla munuaisten toiminta on heikentynyt. 
 
Heikentynyt maksan toiminta 
Elvitegraviiri metaboloituu ja eliminoituu pääasiassa maksan kautta. Tehostetun elvitegraviirin 
farmakokinetiikkaa tutkittiin potilailla, joilla ei ollut HIV-1-infektiota, mutta joilla oli kohtalaisesti 
heikentynyt maksan toiminta (Child–Pugh-luokka B). Elvitegraviirin farmakokinetiikassa ei havaittu 
kliinisesti merkitseviä eroja kohtalaisesti heikentynyttä maksan toimintaa sairastavien ja terveiden 
henkilöiden välillä. Vitekta-annosta ei tarvitse muuttaa henkilöillä, joilla on lievä tai kohtalainen 
heikentynyt maksan toiminta. Vaikeasti heikentyneen maksan toiminnan (Child–Pugh-luokka C) 
vaikutusta elvitegraviirin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu. 
 
Samanaikainen hepatiitti B- ja/tai hepatiitti C-infektio 
Tutkimusryhmän farmakokineettisestä analyysistä (n = 56) saadut niukat tiedot osoittivat, että 
samanaikaisella hepatiitti B- ja/tai hepatiitti C -infektiolla ei ole kliinisesti olennaista vaikutusta 
altistumiseen tehostetulle elvitegraviirille. 
 
5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 
 
Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta, 
karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten 
tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. Kehitystoksisuustutkimuksissa rotilla ja kaniineilla 
testatut elvitegraviirin maksimiannokset vastasivat ihmisen terapeuttisia altistumisia noin 
29-kertaisesti ja 0,2-kertaisesti vastaavasti. 
 
Elvitegraviiri oli negatiivinen bakteereilla in vitro tehdyssä mutageenisuustestissä (Amesin testi) ja 
negatiivinen rotalla in vivo tehdyssä mikrotumatutkimuksessa enintään 2 000 mg/kg annoksilla. 
In vitro tehdyssä kromosomipoikkeavuustestissä elvitegraviiri oli negatiivinen metabolisen aktivaation 
yhteydessä; yksiselitteinen vaste kuitenkin havaittiin ilman aktivaatiota. 
 
Pitkäaikaisissa rotilla ja hiirillä tehdyissä suun kautta annetun annoksen 
karsinogeenisuustutkimuksissa elvitegraviiri ei ollut karsinogeenista. 
 
Vaikuttava aine elvitegraviiri pysyy ympäristössä pitkään. 
 
 
6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
 
6.1 Apuaineet 
 
Tabletin ydin 
Kroskarmelloosinatrium 
Hydroksipropyyliselluloosa 
Laktoosimonohydraatti 
Magnesiumstearaatti 
Mikrokiteinen selluloosa 
Natriumlauryylisulfaatti 
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Tabletin päällys 
Indigokarmiini (E132) 
Makrogoli 3350 (E1521) 
Polyvinyylialkoholi (osittain hydrolysoitu) (E1203) 
Talkki (E553B) 
Titaanidioksidi (E171) 
Keltainen rautaoksidi (E172) 
 
6.2 Yhteensopimattomuudet 
 
Ei oleellinen. 
 
6.3 Kestoaika 
 
4 vuotta. 
 
6.4 Säilytys 
 
Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. 
 
6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) 
 
Turvasulkimella varustettu suurtiheyspolyetyleenistä (HDPE) valmistettu pullo, jossa on 
30 kalvopäällysteistä tablettia. 
 
Pakkauskoko: 1 pullo, jossa on 30 kalvopäällysteistä tablettia. 
 
6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle 
 
Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 
 
 
7. MYYNTILUVAN HALTIJA 
 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Iso-Britannia 
 
 
8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/1/13/883/002 
 
 
9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 13. marraskuuta 2013 
 
 
10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
 
Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla 
http://www.ema.europa.eu/. 
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LIITE II 
 
A. ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA(T) 

VALMISTAJA(T) 
 

B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT 
TAI RAJOITUKSET 

 
C. MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET 
 
D. EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT 

LÄÄKEVALMISTEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA 
KÄYTTÖÄ 
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A. ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA(T) VALMISTAJA(T) 
 
Erän vapauttamisesta vastaavan (vastaavien) valmistajan (valmistajien) nimi (nimet) ja osoite 
(osoitteet) 
 
Gilead Sciences Ireland UC 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
Irlanti 
 
 
B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET 
 
Reseptilääke, jonka määräämiseen liittyy rajoitus (ks. liite I: valmisteyhteenvedon kohta 4.2). 
 
 
C. MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET 
 
• Määräaikaiset turvallisuuskatsaukset 
 
Myyntiluvan haltijan on toimitettava ensimmäinen tätä valmistetta koskeva määräaikainen 
turvallisuuskatsaus 6 kuukauden kuluessa myyntiluvan myöntämisestä. Sen jälkeen myyntiluvan 
haltijan on toimitettava tätä valmistetta koskevat määräaikaiset turvallisuuskatsaukset niiden 
vaatimusten mukaisesti, jotka on esitetty unionin viitepäivien luettelossa (EURD-luettelo), josta 
säädetään direktiivin 2001/83/EY 107c artiklan 7 kohdassa ja joka julkaistaan Euroopan lääkealan 
verkkoportaalissa. 
 
 
D. EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT LÄÄKEVALMISTEEN 

TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ 
 
• Riskinhallintasuunnitelma (RMP) 
 
Myyntiluvan haltijan on suoritettava vaaditut lääketurvatoimet ja interventiot myyntiluvan moduulissa 
1.8.2 esitetyn sovitun riskinhallintasuunnitelman sekä mahdollisten sovittujen 
riskinhallintasuunnitelman myöhempien päivitysten mukaisesti. 
 
Päivitetty RMP tulee toimittaa 
• Euroopan lääkeviraston pyynnöstä 
• kun riskinhallintajärjestelmää muutetaan, varsinkin kun saadaan uutta tietoa, joka saattaa johtaa 

hyöty-riskiprofiilin merkittävään muutokseen, tai kun on saavutettu tärkeä tavoite 
(lääketurvatoiminnassa tai riskien minimoinnissa). 

 
Jos määräaikaisen turvallisuuskatsauksen toimittaminen ja riskinhallintasuunnitelman päivitys osuvat 
samaan aikaan, ne voidaan toimittaa samanaikaisesti. 
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LIITE III 
 

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 
 

Lä
äk

ev
alm

ist
ee

lla
 ei

 ol
e e

nä
ä m

yy
nti

lup
aa



48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 
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ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT 
MERKINNÄT 
 
PULLON JA PAKKAUKSEN ETIKETIN TEKSTI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Vitekta 85 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Elvitegraviiri 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 85 mg elvitegraviiria. 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
Sisältää laktoosia, ks. pakkausselosteesta lisätietoja. 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
30 kalvopäällysteistä tablettia. 
30 tablettia. 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
Suun kautta. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
Gilead Sciences Intl Ltd 
Cambridge 
CB21 6GT 
Iso-Britannia 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/1/13/883/001 
 
 
13. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
Reseptilääke. 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 
 
Vitekta 85 mg [vain ulkopakkauksessa] 
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ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT 
MERKINNÄT 
 
PULLON JA PAKKAUKSEN ETIKETIN TEKSTI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Vitekta 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Elvitegraviiri 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg elvitegraviiria. 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
Sisältää laktoosia, ks. pakkausselosteesta lisätietoja. 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
30 kalvopäällysteistä tablettia. 
30 tablettia. 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
Suun kautta. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
Gilead Sciences Intl Ltd 
Cambridge 
CB21 6GT 
Iso-Britannia 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/1/13/883/002 
 
 
13. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
Reseptilääke. 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 
 
Vitekta 150 mg [vain ulkopakkauksessa] 
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B. PAKKAUSSELOSTE 
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Pakkausseloste: Tietoa potilaalle 
 

Vitekta 85 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Elvitegraviiri 

 
Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta 

turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi 
haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan. 

 
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää 
sinulle tärkeitä tietoja. 
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa 

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. 
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä 

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä 
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4. 

 
Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 
 
1. Mitä Vitekta on ja mihin sitä käytetään 
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Vitektaa 
3. Miten Vitektaa otetaan 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Vitektan säilyttäminen 
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 
 
 
1. Mitä Vitekta on ja mihin sitä käytetään 
 
Vitekta sisältää vaikuttavana aineena elvitegraviiria. 
 
Vitekta on lääke ihmisen immuunikatovirusinfektion (HIV) hoitoon 18-vuotiaille ja sitä 
vanhemmille aikuisille. 
 
Vitektaa on aina otettava yhdessä tiettyjen muiden HIV-lääkkeiden kanssa. Ks. kohta 3, Miten 
Vitektaa otetaan. 
 
HIV-virus tuottaa entsyymiä, jota kutsutaan HIV-integraasiksi. Tämä entsyymi auttaa virusta 
monistumaan elimistön soluissa. Vitekta pysäyttää tämän entsyymin toiminnan ja vähentää HIV:n 
määrää elimistössä. Tämä parantaa immuunijärjestelmää ja pienentää HIV-infektioon liittyvien 
sairauksien kehittymisen riskiä. 
 
Tämä lääke ei paranna HIV-infektiota. Kun otat Vitektaa, sinulle voi silti kehittyä infektioita tai muita 
HIV-infektioon liittyviä sairauksia. 
 
 
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Vitektaa 
 
Älä ota Vitektaa 
 
• jos olet allerginen elvitegraviirille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu tämän 

selosteen kohdassa 6) 
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• jos käytät jotakin näistä lääkkeistä: 
- karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini (käytetään epilepsian hoitoon ja 

kouristusten ehkäisyyn) 
- rifampisiini (käytetään tuberkuloosin ja muiden infektioiden ehkäisyyn ja hoitoon) 
- mäkikuisma (Hypericum perforatum, rohdosvalmiste, jota käytetään masennuksen ja 

ahdistuneisuuden hoitoon) tai sitä sisältävät valmisteet. 
 
 Jos jokin näistä koskee sinua, älä käytä Vitektaa. Kerro asiasta lääkärille välittömästi. 
 
Varoitukset ja varotoimet 
 
Vitekta-hoidon saa aloittaa vain lääkäri, jolla on kokemusta HIV-infektion hoidosta. 
 
Voit edelleen tartuttaa HIV:n muihin, vaikka käytät tätä lääkettä. Tehokas retroviruslääkitys 
kuitenkin pienentää tartunnan todennäköisyyttä. Keskustele lääkärin kanssa muiden tartuttamisen 
ehkäisemiseksi tarvittavista varotoimenpiteistä. Tämä lääke ei paranna HIV-infektiota. Kun otat 
Vitektaa, sinulle voi silti kehittyä infektioita tai muita HIV-infektioon liittyviä sairauksia. 
 
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Vitektaa: 
 
• jos sinulla on maksasairaus tai jos sinulla on ollut maksasairaus, mukaan lukien 

maksatulehdus (hepatiitti). Antiretroviraalista hoitoa saavilla potilailla, joilla on maksasairaus, 
mukaan lukien krooninen hepatiitti B- tai C-infektio, vaikeiden ja mahdollisesti kuolemaan 
johtavien maksaan kohdistuvien haittavaikutusten riski on suurempi. Jos sinulla on 
hepatiitti B-infektio, lääkäri valitsee huolellisesti sinulle parhaiten sopivan hoidon. 

 
 Jos jokin näistä koskee sinua, keskustele lääkärin kanssa ennen Vitektan ottamista. 
 
Vitektan käytön aikana 
 
Kiinnitä huomiota seuraaviin: 
 
• kaikki tulehduksen tai infektion merkit 
 
• luuston ongelmat. 
 
 Jos huomaat näitä oireita, kerro niistä heti lääkärille. Katso lisätietoja tämän selosteen 

kohdasta 4. 
 
Lapset ja nuoret 
 
• Älä anna tätä lääkettä lapsille ja nuorille, jotka ovat alle 18-vuotiaita. Vitektan käyttöä lapsille 

ja nuorille ei ole vielä tutkittu. 
 
Muut lääkevalmisteet ja Vitekta 
 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, saatat ottaa tai olet äskettäin 
ottanut muita lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä ja yrttivalmisteita, joita lääkäri ei ole 
määrännyt. Vitektalla voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, mikä voi muuttaa Vitektan 
tai muiden lääkkeiden pitoisuutta veressä. Tämä voi estää lääkkeitä toimimasta kunnolla tai se saattaa 
pahentaa haittavaikutuksia. 
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Näitä lääkkeitä ei saa koskaan ottaa Vitektan kanssa: 
• karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini (käytetään epilepsian hoitoon ja kouristusten 

ehkäisyyn) 
• rifampisiini (käytetään tuberkuloosin ja muiden infektioiden ehkäisyyn ja hoitoon) 
• mäkikuisma (Hypericum perforatum, rohdosvalmiste, jota käytetään masennuksen ja 

ahdistuneisuuden hoitoon) tai sitä sisältävät valmisteet. 
 
Muut HIV-infektion hoidossa käytettävät lääkkeet: 
Vitektaa ei pidä ottaa muiden lääkkeiden kanssa, jotka sisältävät 
• kobisistaattia 
• elvitegraviiria. 
 
Kerro lääkärille, jos käytät seuraavia lääkkeitä:  
• efavirentsi 
• nevirapiini 
• didanosiini (ks. myös tämän selosteen kohta 3). 
 Kerro lääkärille, jos käytät jotakin näistä HIV-lääkkeistä. 
 
Muuntyyppiset lääkkeet: 
Kerro lääkärille, jos käytät seuraavia lääkkeitä: 
• rifabutiini, käytetään bakteeri-infektioiden kuten tuberkuloosin hoitoon  
• varfariini, käytetään verenohennukseen 
• ehkäisytabletti, käytetään raskauden ehkäisyyn 
• bosentaani, käytetään keuhkoverenpainetaudin hoitoon  
• antasidit, käytetään närästyksen ja refluksitaudin hoitoon, esimerkiksi: alumiini-

/magnesiumhydroksidi ja kalsiumkarbonaatti (ks. myös tämän selosteen kohta 3) 
• monivitamiinit, käytetään ravinnon lisänä (ks. myös tämän selosteen kohta 3) 
 Kerro lääkärille, jos jokin näistä koskee sinua. 
 
 Kerro lääkärille, jos käytät näitä lääkkeitä tai jotakin muuta lääkettä. Älä lopeta lääkitystäsi 

ottamatta yhteyttä lääkäriin. 
 
Raskaus ja imetys 
 
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. 
 
• Naiset eivät saa tulla raskaaksi Vitekta-hoidon aikana. 
• Sinun on käytettävä tehokasta raskaudenehkäisykeinoa Vitekta-hoidon aikana. 
• Kerro lääkärille välittömästi, jos tulet raskaaksi. Jos olet raskaana, et saa ottaa Vitektaa, 

ellette sinä ja lääkärisi päätä, että se on selvästi tarpeen. Lääkäri keskustelee kanssasi Vitekta-
hoidon hyödyistä ja riskeistä sinulle ja lapsellesi. 

 
Älä imetä Vitekta-hoidon aikana, sillä ei tiedetä, voiko tämän lääkkeen vaikuttava aine erittyä 
äidinmaitoon. Jos sinulla on HIV-infektio, on suositeltavaa olla imettämättä, ettei virus tartu lapseen 
äidinmaidon välityksellä. 
 
Vitekta sisältää laktoosia 
 
Kerro lääkärille, jos kärsit laktoosi-intoleranssista tai et siedä muita sokereita. Vitekta sisältää 
laktoosia. Jos tiedät, että sinulla on laktoosi-intoleranssi tai jos sinulle on kerrottu, ettet siedä muita 
sokereita, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen kuin otat tätä lääkettä. 
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3. Miten Vitektaa otetaan 
 
Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet 
epävarma. Näin varmistetaan, että lääkehoitosi on tehokasta ja vähennetään vastustuskyvyn 
kehittymistä hoidolle. Älä muuta annostasi, ellei lääkäri neuvo sinua niin tekemään. 
 
Sinun pitää aina ottaa Vitektaa yhdessä yhden seuraavassa mainitun lääkeyhdistelmän kanssa: 
 
• atatsanaviiri ja ritonaviiri 
• darunaviiri ja ritonaviiri 
• fosamprenaviiri ja ritonaviiri 
• lopinaviiri/ritonaviiri. 
 
85 mg:n annos on suositeltava 
jos otat Vitektaa seuraavien kanssa: 
• atatsanaviiri ja ritonaviiri 
• lopinaviiri/ritonaviiri. 
 
Näitä yhdistelmiä käytettäessä annos on yksi 85 mg:n tabletti päivässä ruuan kanssa. Älä 
pureskele, murskaa tai puolita tablettia. Ota 85 mg:n tabletti samaan aikaan kuin otat atatsanaviirin ja 
ritonaviirin tai samaan aikaan kuin otat ensimmäisen lopinaviiri-/ritonaviiri-annoksen. 
 
150 mg:n annos on suositeltava 
jos otat Vitektaa seuraavien kanssa: 
• darunaviiri ja ritonaviiri 
• fosamprenaviiri ja ritonaviiri. 
 
Näitä yhdistelmiä käytettäessä annos on yksi 150 mg:n tabletti päivässä ruuan kanssa. Älä 
pureskele, murskaa tai puolita tablettia. Ota 150 mg:n tabletti samaan aikaan kuin otat ensimmäisen 
darunaviiri- ja ritonaviiriannoksen tai fosamprenaviiri- ja ritonaviiriannoksen. Katso lisätietoja Vitekta 
150 mg tablettien pakkausselosteesta. 
 
Jos otat myös muita lääkkeitä: 
 
Jos otat myös didanosiinia, ota se vähintään 1 tunti ennen Vitektan ottamista tai vähintään 2 tuntia 
Vitektan ottamisen jälkeen. 
 
Jos otat myös antasidia, kuten alumiini-/magnesiumhydroksidia tai kalsiumkarbonaattia tai 
monivitamiinilisää, ota se vähintään 4 tuntia ennen Vitektan ottamista tai vähintään 4 tuntia Vitektan 
ottamisen jälkeen. 
 
Jos otat enemmän Vitektaa kuin sinun pitäisi 
 
Jos otat vahingossa Vitektaa enemmän kuin sinulle määrätyn annoksen, riskisi saada tämän lääkkeen 
mahdollisia haittavaikutuksia on suurempi (ks. tämän selosteen kohta 4). 
 
Ota yhteys lääkäriin tai lähimpään ensiapuasemaan välittömästi. Pidä lääkepullo mukanasi, jotta sinun 
on helpompi kuvailla mitä olet ottanut. 
 
Jos unohdat ottaa Vitektaa 
 
On tärkeää, ettet unohda yhtäkään Vitekta-annosta. 
 
Jos unohdat annoksen: 
• Jos muistat sen 18 tunnin kuluessa Vitekta-annoksen normaalista ottamisajankohdasta, ota 

tabletti niin pian kuin mahdollista. Ota tabletti aina ruuan kanssa. Ota sitten seuraava annos 
tavalliseen aikaan. 
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• Jos muistat sen 18 tunnin jälkeen tai pidemmän ajan kuluttua siitä, kun sinun piti ottaa 
Vitekta-annos, älä ota unohdettua annosta. Odota ja ota seuraava annos ruuan kanssa tavalliseen 
aikaan. 

 
Jos oksennat alle 1 tunnin kuluessa Vitektan ottamisen jälkeen, ota toinen tabletti ruuan kanssa. 
 
Älä lopeta Vitektan ottamista 
 
Älä lopeta Vitektan ottamista keskustelematta lääkärin kanssa. Vitekta-hoidon lopettaminen 
saattaa vakavasti vaikuttaa tulevaan hoitovasteeseen. Jos Vitekta-hoito lopetetaan jostain syystä, 
keskustele lääkärin kanssa ennen kuin aloitat Vitekta-tablettien ottamisen uudelleen. 
 
Kun Vitekta-tablettisi alkavat olla lopussa, hanki lisää lääkäriltä tai apteekista. Tämä on erittäin 
tärkeää, koska virusmäärä saattaa alkaa kasvaa, jos lääkkeen ottaminen lopetetaan edes lyhyeksi aikaa. 
Sairaus voi sitten muuttua vaikeammin hoidettavaksi. 
 
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan 
puoleen. 
 
 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
 
HIV-hoidon aikana paino ja veren rasva- ja sokeriarvot saattavat nousta. Tämä liittyy osittain 
terveydentilan kohenemiseen ja elämäntapaan, ja veren rasva-arvojen kohdalla joskus myös itse HIV-
lääkkeisiin. Lääkäri määrää kokeita näiden muutosten havaitsemiseksi. 
 
Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. 
Hoidettaessa HIV-infektiota ei ole aina mahdollista tietää, aiheutuvatko jotkin haittavaikutukset 
Vitekta-hoidosta vai muista lääkkeistä, joita käytät samanaikaisesti, vai HIV-infektiosta itsestään. 
 
Yleiset haittavaikutukset 
(voivat esiintyä 1-10:llä 100:sta hoidetusta potilaasta) 
• vatsakipu 
• oksentelu 
• ihottumat 
• päänsärky 
• ripuli 
• pahoinvointi 
• väsymys. 
 
Melko harvinaiset haittavaikutukset 
(voivat esiintyä enintään 1:llä 100:sta hoidetusta potilaasta) 
• itsemurha-ajatukset ja itsemurhayritykset (potilailla, joilla on aiemmin ollut masennusta tai 

psyykkinen sairaus) 
• masennus 
• univaikeudet (unettomuus) 
• ruoansulatusongelmat, jotka ilmenevät epämiellyttävänä olona aterioiden jälkeen (dyspepsia) 
• turvotuksen tunne 
• ilmavaivat 
• huimaus 
• kihelmöinti 
• uneliaisuus 
• makuhäiriöt. 
 
 Jos arvelet, että sinulla voi olla jokin näistä haittavaikutuksista, kerro siitä lääkärille.  
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Muita vaikutuksia, joita voi esiintyä HIV-hoidon aikana 
Seuraavien haittavaikutusten esiintyvyys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä 
esiintyvyyden arviointiin). 
 
• Kaikki merkit tulehduksesta tai infektiosta. Jos sinulla on pitkälle edennyt HIV-infektio 

(AIDS) ja saat muun infektion, sinulle saattaa kehittyä infektio- ja tulehdusoireita tai aiemman 
infektion oireet saattavat pahentua aloitettuasi Vitekta-hoidon. Nämä oireet voivat olla viite 
siitä, että elimistösi parantunut immuunijärjestelmä puolustautuu infektiota vastaan. Kiinnitä 
huomiota tulehdus- tai infektiomerkkeihin aloitettuasi Vitekta-hoidon. Jos toteat merkkejä 
tulehduksesta tai infektiosta, kerro välittömästi asiasta lääkärille. Opportunististen 
infektioiden lisäksi HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen voi ilmaantua myös 
autoimmuunisairauksia (tila, joka ilmaantuu, kun immuunijärjestelmä hyökkää kehon tervettä 
kudosta vastaan). Autoimmuunisairauksia voi ilmaantua useiden kuukausien kuluttua lääkkeen 
käytön aloittamisen jälkeen. Jos huomaat mitä tahansa infektion merkkejä tai muita oireita kuten 
lihasheikkoutta, heikkoutta, joka alkaa käsistä ja jaloista ja siirtyy kohti vartaloa, 
sydämentykytystä, vapinaa tai yliaktiivisuutta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin saadaksesi 
asianmukaista hoitoa. 

 
• Luuvaivat. Joillekin potilaille, jotka saavat antiretroviraalista yhdistelmähoitoa, voi kehittyä 

luustosairaus nimeltä osteonekroosi (luukuolio, joka aiheutuu luun verensaannin 
heikkenemisestä). Tämän sairauden kehittymisen monista riskitekijöistä voidaan mainita muun 
muassa antiretroviraalisen yhdistelmähoidon kesto, kortikosteroidien käyttö, alkoholin käyttö, 
heikentynyt immuunisuppressio ja korkea painoindeksi. Osteonekroosin merkkejä ovat: 
- niveljäykkyys 
- nivelsäryt ja -kivut (erityisesti lonkassa, polvessa ja olkapäässä) 
- liikkumisvaikeudet. 
Jos huomaat jonkin näistä oireista, ota yhteyttä lääkäriin. 

 
Haittavaikutuksista ilmoittaminen 
 Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä 

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä 
pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun 
kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan 
enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. 

 
 
5. Vitektan säilyttäminen 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
Älä käytä tätä lääkettä pullossa ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän {EXP} 
jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. 
 
Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. 
 
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 
 
 
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 
 
Mitä Vitekta sisältää 
 
Vaikuttava aine on elvitegraviiri. Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 85 mg elvitegraviiria. 
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Muut aineet ovat 
 
Tabletin ydin: 
kroskarmelloosinatrium, hydroksipropyyliselluloosa, laktoosi (monohydraattina), magnesiumstearaatti, 
mikrokiteinen selluloosa, natriumlauryylisulfaatti. 
 
Tabletin päällys: 
indigokarmiini (E132), makrogoli 3350 (E1521), polyvinyylialkoholi (osittain hydrolysoitu) (E1203), 
talkki (E553B), titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172). 
 
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot) 
 
Vitekta kalvopäällysteiset tabletit ovat vihreitä, viisikulmion muotoisia tabletteja, joissa on yhdellä 
puolella merkintä ”GSI” ja toisella merkintä ”85”. 
 
Seuraava pakkauskoko on saatavana: pakkauksia, joissa on yksi pullo, joka sisältää 
30 kalvopäällysteistä tablettia. 
 
Myyntiluvan haltija 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Iso-Britannia 
 
Valmistaja 
Gilead Sciences Ireland UC 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
Ιrlanti 
 
Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: 
 
België/Belgique/Belgien 
Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA 
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Österreich 
Gilead Sciences GesmbH 
Tel: + 43 1 260 830 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {KK.VVVV}. 
 
Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta 
http://www.ema.europa.eu/. 
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Pakkausseloste: Tietoa potilaalle 
 

Vitekta 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Elvitegraviiri 

 
Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta 

turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi 
haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan. 

 
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää 
sinulle tärkeitä tietoja. 
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa 

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. 
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä 

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä 
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4. 

 
Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 
 
1. Mitä Vitekta on ja mihin sitä käytetään 
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Vitektaa 
3. Miten Vitektaa otetaan 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Vitektan säilyttäminen 
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 
 
 
1. Mitä Vitekta on ja mihin sitä käytetään 
 
Vitekta sisältää vaikuttavana aineena elvitegraviiria. 
 
Vitekta on lääke ihmisen immuunikatovirusinfektion (HIV) hoitoon 18-vuotiaille ja sitä 
vanhemmille aikuisille. 
 
Vitektaa on aina otettava yhdessä tiettyjen muiden HIV-lääkkeiden kanssa. Ks. kohta 3, Miten 
Vitektaa otetaan. 
 
HIV-virus tuottaa entsyymiä, jota kutsutaan HIV-integraasiksi. Tämä entsyymi auttaa virusta 
monistumaan elimistön soluissa. Vitekta pysäyttää tämän entsyymin toiminnan ja vähentää HIV:n 
määrää elimistössä. Tämä parantaa immuunijärjestelmää ja pienentää HIV-infektioon liittyvien 
sairauksien kehittymisen riskiä. 
 
Tämä lääke ei paranna HIV-infektiota. Kun otat Vitektaa, sinulle voi silti kehittyä infektioita tai muita 
HIV-infektioon liittyviä sairauksia. 
 
 
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Vitektaa 
 
Älä ota Vitektaa 
 
• jos olet allerginen elvitegraviirille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu tämän 

selosteen kohdassa 6) 
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• jos käytät jotakin näistä lääkkeistä: 
- karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini (käytetään epilepsian hoitoon ja 

kouristusten ehkäisyyn) 
- rifampisiini (käytetään tuberkuloosin ja muiden infektioiden ehkäisyyn ja hoitoon) 
- mäkikuisma (Hypericum perforatum, rohdosvalmiste, jota käytetään masennuksen ja 

ahdistuneisuuden hoitoon) tai sitä sisältävät valmisteet. 
 
 Jos jokin näistä koskee sinua, älä käytä Vitektaa. Kerro asiasta lääkärille välittömästi. 
 
Varoitukset ja varotoimet 
 
Vitekta-hoidon saa aloittaa vain lääkäri, jolla on kokemusta HIV-infektion hoidosta. 
 
Voit edelleen tartuttaa HIV:n muihin, vaikka käytät tätä lääkettä. Tehokas retroviruslääkitys 
kuitenkin pienentää tartunnan todennäköisyyttä. Keskustele lääkärin kanssa muiden tartuttamisen 
ehkäisemiseksi tarvittavista varotoimenpiteistä. Tämä lääke ei paranna HIV-infektiota. Kun otat 
Vitektaa, sinulle voi silti kehittyä infektioita tai muita HIV-infektioon liittyviä sairauksia. 
 
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Vitektaa: 
 
• jos sinulla on maksasairaus tai jos sinulla on ollut maksasairaus, mukaan lukien 

maksatulehdus (hepatiitti). Antiretroviraalista hoitoa saavilla potilailla, joilla on maksasairaus, 
mukaan lukien krooninen hepatiitti B- tai C-infektio, vaikeiden ja mahdollisesti kuolemaan 
johtavien maksaan kohdistuvien haittavaikutusten riski on suurempi. Jos sinulla on 
hepatiitti B-infektio, lääkäri valitsee huolellisesti sinulle parhaiten sopivan hoidon. 

 
 Jos jokin näistä koskee sinua, keskustele lääkärin kanssa ennen Vitektan ottamista. 
 
Vitektan käytön aikana 
 
Kiinnitä huomiota seuraaviin: 
 
• kaikki tulehduksen tai infektion merkit 
 
• luuston ongelmat. 
 
 Jos huomaat näitä oireita, kerro niistä heti lääkärille. Katso lisätietoja tämän selosteen 

kohdasta 4. 
 
Lapset ja nuoret 
 
• Älä anna tätä lääkettä lapsille ja nuorille, jotka ovat alle 18-vuotiaita. Vitektan käyttöä lapsille 

ja nuorille ei ole vielä tutkittu. 
 
Muut lääkevalmisteet ja Vitekta 
 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, saatat ottaa tai olet äskettäin 
ottanut muita lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä ja yrttivalmisteita, joita lääkäri ei ole 
määrännyt. Vitektalla voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, mikä voi muuttaa Vitektan 
tai muiden lääkkeiden pitoisuutta veressä. Tämä voi estää lääkkeitä toimimasta kunnolla tai se saattaa 
pahentaa haittavaikutuksia. 
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Näitä lääkkeitä ei saa koskaan ottaa Vitektan kanssa: 
• karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini (käytetään epilepsian hoitoon ja kouristusten 

ehkäisyyn) 
• rifampisiini (käytetään tuberkuloosin ja muiden infektioiden ehkäisyyn ja hoitoon) 
• mäkikuisma (Hypericum perforatum, rohdosvalmiste, jota käytetään masennuksen ja 

ahdistuneisuuden hoitoon) tai sitä sisältävät valmisteet. 
 
Muut HIV-infektion hoidossa käytettävät lääkkeet: 
Vitektaa ei pidä ottaa muiden lääkkeiden kanssa, jotka sisältävät 
• kobisistaattia 
• elvitegraviiria. 
 
Kerro lääkärille, jos käytät seuraavia lääkkeitä:  
• efavirentsi 
• nevirapiini 
• didanosiini (ks. myös tämän selosteen kohta 3). 
 Kerro lääkärille, jos käytät jotakin näistä HIV-lääkkeistä. 
 
Muuntyyppiset lääkkeet: 
Kerro lääkärille, jos käytät seuraavia lääkkeitä: 
• rifabutiini, käytetään bakteeri-infektioiden kuten tuberkuloosin hoitoon  
• varfariini, käytetään verenohennukseen 
• ehkäisytabletti, käytetään raskauden ehkäisyyn 
• bosentaani, käytetään keuhkoverenpainetaudin hoitoon  
• antasidit, käytetään närästyksen ja refluksitaudin hoitoon, esimerkiksi: alumiini-

/magnesiumhydroksidi ja kalsiumkarbonaatti (ks. myös tämän selosteen kohta 3) 
• monivitamiinit, käytetään ravinnon lisänä (ks. myös tämän selosteen kohta 3) 
 Kerro lääkärille, jos jokin näistä koskee sinua. 
 
 Kerro lääkärille, jos käytät näitä lääkkeitä tai jotakin muuta lääkettä. Älä lopeta lääkitystäsi 

ottamatta yhteyttä lääkäriin. 
 
Raskaus ja imetys 
 
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. 
 
• Naiset eivät saa tulla raskaaksi Vitekta-hoidon aikana. 
• Sinun on käytettävä tehokasta raskaudenehkäisykeinoa Vitekta-hoidon aikana. 
• Kerro lääkärille välittömästi, jos tulet raskaaksi. Jos olet raskaana, et saa ottaa Vitektaa, 

ellette sinä ja lääkärisi päätä, että se on selvästi tarpeen. Lääkäri keskustelee kanssasi Vitekta-
hoidon hyödyistä ja riskeistä sinulle ja lapsellesi. 

 
Älä imetä Vitekta-hoidon aikana, sillä ei tiedetä, voiko tämän lääkkeen vaikuttava aine erittyä 
äidinmaitoon. Jos sinulla on HIV-infektio, on suositeltavaa olla imettämättä, ettei virus tartu lapseen 
äidinmaidon välityksellä. 
 
Vitekta sisältää laktoosia 
 
Kerro lääkärille, jos kärsit laktoosi-intoleranssista tai et siedä muita sokereita. Vitekta sisältää 
laktoosia. Jos tiedät, että sinulla on laktoosi-intoleranssi tai jos sinulle on kerrottu, ettet siedä muita 
sokereita, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen kuin otat tätä lääkettä. 
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3. Miten Vitektaa otetaan 
 
Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet 
epävarma. Näin varmistetaan, että lääkehoitosi on tehokasta ja vähennetään vastustuskyvyn 
kehittymistä hoidolle. Älä muuta annostasi, ellei lääkäri neuvo sinua niin tekemään. 
 
Sinun pitää aina ottaa Vitektaa yhdessä yhden seuraavassa mainitun lääkeyhdistelmän kanssa: 
 
• atatsanaviiri ja ritonaviiri 
• darunaviiri ja ritonaviiri 
• fosamprenaviiri ja ritonaviiri 
• lopinaviiri/ritonaviiri. 
 
150 mg:n annos on suositeltava 
jos otat Vitektaa seuraavien kanssa: 
• darunaviiri ja ritonaviiri 
• fosamprenaviiri ja ritonaviiri. 
 
Näitä yhdistelmiä käytettäessä annos on yksi 150 mg:n tabletti päivässä ruuan kanssa. Älä 
pureskele, murskaa tai puolita tablettia. Ota 150 mg:n tabletti samaan aikaan kuin otat ensimmäisen 
darunaviiri- ja ritonaviiriannoksen tai fosamprenaviiri- ja ritonaviiriannoksen. 
 
85 mg:n annos on suositeltava 
jos otat Vitektaa seuraavien kanssa: 
• atatsanaviiri ja ritonaviiri 
• lopinaviiri/ritonaviiri. 
 
Näitä yhdistelmiä käytettäessä annos on yksi 85 mg:n tabletti päivässä ruuan kanssa. Älä 
pureskele, murskaa tai puolita tablettia. Ota 85 mg:n tabletti samaan aikaan kuin otat atatsanaviirin ja 
ritonaviirin tai samaan aikaan kuin otat ensimmäisen lopinaviiri-/ritonaviiriannoksen. Katso lisätietoja 
Vitekta 85 mg:n tablettien pakkausselosteesta. 
 
Jos otat myös muita lääkkeitä: 
 
Jos otat myös didanosiinia, ota se vähintään 1 tunti ennen Vitektan ottamista tai vähintään 2 tuntia 
Vitektan ottamisen jälkeen. 
 
Jos otat myös antasidia, kuten alumiini-/magnesiumhydroksidia tai kalsiumkarbonaattia tai 
monivitamiinilisää, ota se vähintään 4 tuntia ennen Vitektan ottamista tai vähintään 4 tuntia Vitektan 
ottamisen jälkeen. 
 
Jos otat enemmän Vitektaa kuin sinun pitäisi 
 
Jos otat vahingossa Vitektaa enemmän kuin sinulle määrätyn annoksen, riskisi saada tämän lääkkeen 
mahdollisia haittavaikutuksia on suurempi (ks. tämän selosteen kohta 4). 
 
Ota yhteys lääkäriin tai lähimpään ensiapuasemaan välittömästi. Pidä lääkepullo mukanasi, jotta sinun 
on helpompi kuvailla mitä olet ottanut. 
 
Jos unohdat ottaa Vitektaa 
 
On tärkeää, ettet unohda yhtäkään Vitekta-annosta. 
 
Jos unohdat annoksen: 
• Jos muistat sen 18 tunnin kuluessa Vitekta-annoksen normaalista ottamisajankohdasta, ota 

tabletti niin pian kuin mahdollista. Ota tabletti aina ruuan kanssa. Ota sitten seuraava annos 
tavalliseen aikaan. 
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• Jos muistat sen 18 tunnin jälkeen tai pidemmän ajan kuluttua siitä, kun sinun piti ottaa 
Vitekta-annos, älä ota unohdettua annosta. Odota ja ota seuraava annos ruuan kanssa tavalliseen 
aikaan. 

 
Jos oksennat alle 1 tunnin kuluessa Vitektan ottamisen jälkeen, ota toinen tabletti ruuan kanssa. 
 
Älä lopeta Vitektan ottamista 
 
Älä lopeta Vitektan ottamista keskustelematta lääkärin kanssa. Vitekta-hoidon lopettaminen 
saattaa vakavasti vaikuttaa tulevaan hoitovasteeseen. Jos Vitekta-hoito lopetetaan jostain syystä, 
keskustele lääkärin kanssa ennen kuin aloitat Vitekta-tablettien ottamisen uudelleen. 
 
Kun Vitekta-tablettisi alkavat olla lopussa, hanki lisää lääkäriltä tai apteekista. Tämä on erittäin 
tärkeää, koska virusmäärä saattaa alkaa kasvaa, jos lääkkeen ottaminen lopetetaan edes lyhyeksi aikaa. 
Sairaus voi sitten muuttua vaikeammin hoidettavaksi. 
 
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan 
puoleen. 
 
 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
 
HIV-hoidon aikana paino ja veren rasva- ja sokeriarvot saattavat nousta. Tämä liittyy osittain 
terveydentilan kohenemiseen ja elämäntapaan, ja veren rasva-arvojen kohdalla joskus myös itse HIV-
lääkkeisiin. Lääkäri määrää kokeita näiden muutosten havaitsemiseksi. 
 
Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. 
Hoidettaessa HIV-infektiota ei ole aina mahdollista tietää, aiheutuvatko jotkin haittavaikutukset 
Vitekta-hoidosta vai muista lääkkeistä, joita käytät samanaikaisesti, vai HIV-infektiosta itsestään. 
 
Yleiset haittavaikutukset 
(voivat esiintyä 1-10:llä 100:sta hoidetusta potilaasta) 
• vatsakipu 
• oksentelu 
• ihottumat 
• päänsärky 
• ripuli 
• pahoinvointi 
• väsymys. 
 
Melko harvinaiset haittavaikutukset 
(voivat esiintyä enintään 1:llä 100:sta hoidetusta potilaasta) 
• itsemurha-ajatukset ja itsemurhayritykset (potilailla, joilla on aiemmin ollut masennusta tai 

psyykkinen sairaus) 
• masennus 
• univaikeudet (unettomuus) 
• ruoansulatusongelmat, jotka ilmenevät epämiellyttävänä olona aterioiden jälkeen (dyspepsia) 
• turvotuksen tunne 
• ilmavaivat 
• huimaus 
• kihelmöinti 
• uneliaisuus 
• makuhäiriöt. 
 
 Jos arvelet, että sinulla voi olla jokin näistä haittavaikutuksista, kerro siitä lääkärille.  
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Muita vaikutuksia, joita voi esiintyä HIV-hoidon aikana 
Seuraavien haittavaikutusten esiintyvyys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä 
esiintyvyyden arviointiin). 
 
• Kaikki merkit tulehduksesta tai infektiosta. Jos sinulla on pitkälle edennyt HIV-infektio 

(AIDS) ja saat muun infektion, sinulle saattaa kehittyä infektio- ja tulehdusoireita tai aiemman 
infektion oireet saattavat pahentua aloitettuasi Vitekta-hoidon. Nämä oireet voivat olla viite 
siitä, että elimistösi parantunut immuunijärjestelmä puolustautuu infektiota vastaan. Kiinnitä 
huomiota tulehdus- tai infektiomerkkeihin aloitettuasi Vitekta-hoidon. Jos toteat merkkejä 
tulehduksesta tai infektiosta, kerro välittömästi asiasta lääkärille. Opportunististen 
infektioiden lisäksi HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen voi ilmaantua myös 
autoimmuunisairauksia (tila, joka ilmaantuu, kun immuunijärjestelmä hyökkää kehon tervettä 
kudosta vastaan). Autoimmuunisairauksia voi ilmaantua useiden kuukausien kuluttua lääkkeen 
käytön aloittamisen jälkeen. Jos huomaat mitä tahansa infektion merkkejä tai muita oireita kuten 
lihasheikkoutta, heikkoutta, joka alkaa käsistä ja jaloista ja siirtyy kohti vartaloa, 
sydämentykytystä, vapinaa tai yliaktiivisuutta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin saadaksesi 
asianmukaista hoitoa. 

 
• Luuvaivat. Joillekin potilaille, jotka saavat antiretroviraalista yhdistelmähoitoa, voi kehittyä 

luustosairaus nimeltä osteonekroosi (luukuolio, joka aiheutuu luun verensaannin 
heikkenemisestä). Tämän sairauden kehittymisen monista riskitekijöistä voidaan mainita muun 
muassa antiretroviraalisen yhdistelmähoidon kesto, kortikosteroidien käyttö, alkoholin käyttö, 
heikentynyt immuunisuppressio ja korkea painoindeksi. Osteonekroosin merkkejä ovat: 
- niveljäykkyys 
- nivelsäryt ja -kivut (erityisesti lonkassa, polvessa ja olkapäässä) 
- liikkumisvaikeudet. 
Jos huomaat jonkin näistä oireista, ota yhteyttä lääkäriin. 

 
Haittavaikutuksista ilmoittaminen 
 Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä 

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä 
pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun 
kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan 
enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. 

 
 
5. Vitektan säilyttäminen 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
Älä käytä tätä lääkettä pullossa ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän {EXP} 
jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. 
 
Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. 
 
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 
 
 
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 
 
Mitä Vitekta sisältää 
 
Vaikuttava aine on elvitegraviiri. Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg elvitegraviiria. 
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Muut aineet ovat 
 
Tabletin ydin: 
kroskarmelloosinatrium, hydroksipropyyliselluloosa, laktoosi (monohydraattina), magnesiumstearaatti, 
mikrokiteinen selluloosa, natriumlauryylisulfaatti. 
 
Tabletin päällys: 
indigokarmiini (E132), makrogoli 3350 (E1521), polyvinyylialkoholi (osittain hydrolysoitu) (E1203), 
talkki (E553B), titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172). 
 
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot) 
 
Vitekta kalvopäällysteiset tabletit ovat vihreitä, kolmionmuotoisia tabletteja, joissa on yhdellä puolella 
merkintä ”GSI” ja toisella merkintä ”150”. 
 
Seuraava pakkauskoko on saatavana: pakkauksia, joissa on yksi pullo, joka sisältää 
30 kalvopäällysteistä tablettia. 
 
Myyntiluvan haltija 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Iso-Britannia 
 
Valmistaja 
Gilead Sciences Ireland UC 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
Ιrlanti 
 
Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: 
 
België/Belgique/Belgien 
Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA 
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Österreich 
Gilead Sciences GesmbH 
Tel: + 43 1 260 830 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {KK.VVVV}. 
 
Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta 
http://www.ema.europa.eu/. 
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