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SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 

Lie
k s

 uk
on
če

no
u p

lat
no

sťo
u r

eg
ist

rác
ie



2 

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií 
o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na 
nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8. 
 
1. NÁZOV LIEKU 
 
Vitekta 85 mg filmom obalené tablety 
 
 
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE 
 
Každá filmom obalená tableta obsahuje 85 mg elvitegraviru. 
 
Pomocná látka so známym účinkom: Každá tableta obsahuje 6,2 mg laktózy (ako monohydrát). 
 
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1. 
 
 
3. LIEKOVÁ FORMA 
 
Filmom obalená tableta (tableta). 
 
Zelená, päťuholníková, filmom obalená tableta s rozmermi 8,9 mm x 8,7 mm, ktorá má na jednej 
strane tablety vtlačené „GSI“ a na druhej strane tablety „85“. 
 
 
4. KLINICKÉ ÚDAJE 
 
4.1 Terapeutické indikácie 
 
Vitekta súbežne podávaná s inhibítorom proteázy posilneným prostredníctvom ritonaviru a s inými 
antiretrovírusovými látkami je indikovaná na liečbu infekcie vírusom ľudskej imunodeficiencie 
typu 1 (HIV-1) u dospelých, ktorí sú infikovaní HIV-1 bez známych mutácií spojených s rezistenciou 
voči elvitegraviru (pozri časti 4.2 a 5.1). 
 
4.2 Dávkovanie a spôsob podávania 
 
Terapiu musí zahájiť lekár so skúsenosťami s liečbou infekcie HIV. 
 
Dávkovanie 
Vitekta sa musí podávať v kombinácii s inhibítorom proteázy posilneným prostredníctvom ritonaviru. 
 
Treba si preštudovať súhrn charakteristických vlastností lieku pre súbežne podávaný inhibítor 
proteázy posilnený prostredníctvom ritonaviru. 
 
Odporúčaná dávka Vitekty je jedna 85 mg tableta alebo jedna 150 mg tableta užívaná perorálne 
jedenkrát denne s jedlom. Voľba dávky Vitekty závisí od súbežne podávaného inhibítora proteázy 
(pozri tabuľku 1 a časti 4.4 a 4.5). Informácie o použití 150 mg tablety nájdete v súhrne 
charakteristických vlastností lieku pre tablety Vitekta 150 mg. 
 
Vitekta sa má podávať jedenkrát denne nasledujúcim spôsobom: 
- buď v rovnakom čase ako inhibítor proteázy posilnený prostredníctvom ritonaviru podávaný 

jedenkrát denne, 
- alebo s prvou dávkou inhibítora proteázy posilneného prostredníctvom ritonaviru podávaného 

dvakrát denne. 
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Tabuľka 1: Odporúčané režimy dávkovania 
 
Dávka Vitekty Dávka súbežne podávaného inhibítora proteázy posilneného 

prostredníctvom ritonaviru 

85 mg jedenkrát denne 
atazanavir 300 mg a ritonavir 100 mg jedenkrát denne 

lopinavir 400 mg a ritonavir 100 mg dvakrát denne 

150 mg jedenkrát denne 
darunavir 600 mg a ritonavir 100 mg dvakrát denne 

fosamprenavir 700 mg a ritonavir 100 mg dvakrát denne 

 
Nie sú k dispozícii žiadne údaje, na základe ktorých by bolo možné odporúčať použitie Vitekty 
v iných frekvenciách dávkovania alebo s inými inhibítormi proteázy HIV-1, než ako sú uvedené 
v tabuľke 1. 
 
Vynechaná dávka 
Ak sa pacient oneskorí s užitím dávky Vitekty do 18 hodín od zvyčajného času užívania, má ju užiť 
s jedlom čo najskôr a ďalej pokračovať v obvyklej dávkovacej schéme. Ak sa pacient oneskorí 
s užitím dávky Vitekty o viac ako 18 hodín a je takmer čas na jeho nasledujúcu dávku, pacient nemá 
užiť vynechanú dávku a jednoducho má pokračovať v obvyklej dávkovacej schéme. 
 
Ak pacient vracia do 1 hodiny od užitia Vitekty, má užiť ďalšiu tabletu. 
 
Osobitné skupiny pacientov 
 
Starší pacienti 
Nie sú dostupné údaje pre odporúčanie dávky pre pacientov starších ako 65 rokov (pozri časť 5.2). 
 
Poškodenie obličiek 
U pacientov s poškodením obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávky Vitekty (pozri časť 5.2). 
 
Poškodenie pečene 
U pacientov s miernym (Child-Pugh triedy A) alebo stredným (Child-Pugh triedy B) poškodením 
pečene sa nevyžaduje žiadna úprava dávky Vitekty. Elvitegravir sa neštudoval u pacientov s ťažkým 
poškodením pečene (Child-Pugh triedy C) (pozri časti 4.4 a 5.2). 
 
Pediatrická populácia 
Bezpečnosť a účinnosť elvitegraviru u detí vo veku od 0 do menej ako 18 rokov neboli doteraz 
stanovené (pozri časť 5.1). K dispozícii nie sú žiadne údaje. 
 
Spôsob podávania 
Vitekta sa má užívať perorálne, jedenkrát denne s jedlom (pozri časť 5.2). Filmom obalená tableta sa 
nemá rozhrýzť ani rozdrviť. 
 
4.3 Kontraindikácie 
 
Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. 
 
Súbežné podávanie s nasledujúcimi liekmi z dôvodu možnej straty virologickej odpovede a možného 
vzniku rezistencie (pozri časť 4.5): 
• antikonvulzíva: karbamazepín, fenobarbitál, fenytoín 
• antimykobakteriálne látky: rifampicín 
• rastlinné prípravky: ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) 
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4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní 
 
Všeobecné 
Hoci sa preukázalo, že účinná vírusová supresia dosiahnutá pri antiretrovírusovej terapii značne 
znižuje riziko prenosu HIV pohlavným stykom, reziduálne riziko nie je možné vylúčiť. Je potrebné 
prijať opatrenia na zabránenie prenosu HIV v súlade s národnými odporúčaniami. 
 
Použitie Vitekty s inými inhibítormi proteázy HIV-1 alebo v iných frekvenciách dávkovania, než ako 
sú uvedené v tabuľke 1, môže viesť k nedostatočným alebo zvýšeným plazmatickým hladinám 
elvitegraviru a/alebo súbežne podávaných liekov. 
 
Rezistencia 
Vírusy rezistentné voči elvitegraviru vykazujú vo väčšine prípadov skríženú rezistenciu voči 
raltegraviru, ktorý je inhibítorom schopnosti integrázy transferovať vlákna (pozri časť 5.1). 
 
Elvitegravir má relatívne nízku genetickú bariéru voči rezistencii. Preto vždy, keď je to možné, sa má 
Vitekta podávať s plne aktívnym inhibítorom proteázy posilneným prostredníctvom ritonaviru a ešte 
jedným plne aktívnym antiretrovírusovým liekom, aby sa minimalizovala možnosť virologického 
zlyhania a vzniku rezistencie (pozri časť 5.1). 
 
Súbežné podávanie iných liekov 
Elvitegravir sa metabolizuje hlavne prostredníctvom enzýmu CYP3A. Súbežné podávanie Vitekty so 
silnými induktormi enzýmu CYP3A (vrátane ľubovníka bodkovaného [Hypericum perforatum], 
rifampicínu, karbamazepínu, fenobarbitálu a fenytoínu) je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.5). 
Súbežné podávanie Vitekty so stredne silnými induktormi enzýmu CYP3A (vrátane, okrem iného, 
efavirenzu a bosentanu) sa neodporúča (pozri časť 4.5). 
 
Z dôvodu potreby súbežného podávania Vitekty s inhibítorom proteázy posilneným prostredníctvom 
ritonaviru si majú lekári predpisujúci tento liek preštudovať súhrn charakteristických vlastností lieku 
pre súbežne podávaný inhibítor proteázy a ritonavir, kde nájdu popis kontraindikovaných liekov 
a ďalšie významné liekové interakcie, ktoré môžu spôsobiť život ohrozujúce nežiaduce účinky alebo 
stratu terapeutického účinku a možný vznik rezistencie. 
 
Pre atazanavir/ritonavir a lopinavir/ritonavir bolo preukázané, že výrazne zvyšujú plazmatické 
koncentrácie elvitegraviru (pozri časť 4.5). Pri použití v kombinácii s atazanavirom/ritonavirom 
a lopinavirom/ritonavirom sa má dávka Vitekty znížiť zo 150 mg jedenkrát denne na 85 mg jedenkrát 
denne (pozri časť 4.2). 
 
Súbežné podávanie Vitekty s podobnými liečivami: Vitekta sa musí používať v kombinácii 
s inhibítorom proteázy posilneným prostredníctvom ritonaviru. Vitekta sa nemá používať 
s inhibítorom proteázy posilneným prostredníctvom inej látky, pretože odporúčania na dávkovanie 
takýchto kombinácií neboli stanovené. Posilnenie elvitegraviru inou látkou než ritonavirom môže 
spôsobiť suboptimálne plazmatické koncentrácie elvitegraviru a/alebo inhibítora proteázy vedúce 
k strate terapeutického účinku a k možnému vzniku rezistencie. 
 
Vitekta sa nemá používať v kombinácii s liekmi obsahujúcimi elvitegravir ani s látkami posilňujúcimi 
farmakokinetické vlastnosti inými než ritonavir. 
 
Požiadavky na antikoncepciu 
Pacientky vo fertilnom veku majú používať buď hormonálnu antikoncepciu obsahujúcu aspoň 30 µg 
etinylestradiolu a norgestimát ako progestagén, alebo alternatívnu spoľahlivú metódu antikoncepcie 
(pozri časti 4.5 a 4.6). Súbežné podávanie elvitegraviru s perorálnou antikoncepciou obsahujúcou 
progestagény iné než norgestimát sa neštudovalo, a preto sa mu treba vyhnúť. 
 
U pacientok používajúcich estrogény na hormonálnu substitučnú liečbu sa majú klinicky sledovať 
prejavy nedostatku estrogénu (pozri časť 4.5). 
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Oportúnne infekcie 
U pacientov, ktorí dostávajú Vitektu alebo inú antiretrovírusovú terapiu, sa môžu naďalej rozvíjať 
oportúnne infekcie a iné komplikácie HIV infekcie a preto musia zostať pod dôkladným klinickým 
dohľadom lekára, skúseným v liečbe pacientov s HIV pridruženými chorobami. 
 
Pacienti súbežne infikovaní HIV a vírusom hepatitídy B alebo C 
U pacientov s chronickou hepatitídou B alebo C liečených antiretrovírusovou terapiou existuje 
zvýšené riziko vážnych a potenciálne smrteľných nežiaducich účinkov na pečeň. 
 
Na optimálnu liečbu HIV infekcie u pacientov súbežne infikovaných vírusom hepatitídy B (HBV) 
majú lekári vziať do úvahy súčasné pravidlá liečby HIV. 
 
Ochorenie pečene 
Elvitegravir sa neštudoval u pacientov s ťažkým poškodením pečene (Child-Pugh triedy C). 
U pacientov s miernym (Child-Pugh triedy A) alebo stredným (Child-Pugh triedy B) poškodením 
pečene nie je potrebná žiadna úprava dávky Vitekty (pozri časti 4.2 a 5.2). 
 
U pacientov s existujúcou pečeňovou dysfunkciou, vrátane chronickej aktívnej hepatitídy je počas 
kombinovanej antiretrovírusovej terapie (combination antiretroviral therapy, CART) zvýšená 
frekvencia abnormalít funkcie pečene a musia byť sledovaní podľa štandardného postupu. Ak sa 
u takýchto pacientov preukáže zhoršenie ochorenia pečene, musí sa zvážiť prerušenie alebo vysadenie 
liečby. 
 
Telesná hmotnosť a metabolické parametre 
Počas antiretrovírusovej liečby môže dôjsť k zvýšeniu telesnej hmotnosti a hladín lipidov a glukózy 
v krvi. Takéto zmeny môžu čiastočne súvisieť s kontrolou ochorenia a životným štýlom. Pokiaľ ide 
o lipidy, v niektorých prípadoch sú dôkazy o vplyve liečby, kým pri prírastku telesnej hmotnosti nie sú 
silné dôkazy o tom, že súvisí s niektorou konkrétnou liečbou. Pri monitorovaní hladín lipidov 
a glukózy v krvi sa treba riadiť zavedenými odporúčaniami na liečbu infekcie HIV. Poruchy 
metabolizmu lipidov majú byť klinicky vhodne liečené. 
 
Syndróm imunitnej reaktivácie 
U HIV-infikovaných pacientov s ťažkou imunodeficienciou môže v čase nasadenia CART vzniknúť 
zápalová reakcia na asymptomatické alebo reziduálne oportúnne patogény a spôsobiť závažné klinické 
stavy alebo zhoršenie symptómov. Takéto reakcie sú pozorované počas prvých niekoľkých týždňov 
alebo mesiacov po začatí CART. Relevantnými príkladmi sú cytomegalovírusová retinitída, 
generalizované a/alebo fokálne mykobakteriálne infekcie a pneumónia spôsobená Pneumocystis 
jirovecii. Akékoľvek zápalové symptómy sa musia zhodnotiť a v prípade potreby sa musí nasadiť 
liečba. 
 
Boli tiež zaznamenané autoimúnne poruchy (ako je Gravesova choroba) objavujúce sa v dôsledku 
imunitnej reaktivácie; avšak zaznamenaný čas do ich nástupu je rôznorodejší a tieto udalosti sa môžu 
vyskytnúť mnoho mesiacov po začatí liečby. 
 
Osteonekróza 
Aj keď sa etiológia považuje za mnohofaktorovú (vrátane používania kortikosteroidov, konzumácie 
alkoholu, ťažkej imunosupresie, vyššieho indexu telesnej hmotnosti), boli hlásené prípady 
osteonekrózy, najmä u pacientov s pokročilým HIV ochorením a/alebo dlhodobou expozíciou CART. 
Pacientom sa má odporučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak budú mať bolesť kĺbov, stuhnutosť 
kĺbov alebo ťažkosti s pohybom. 
 
Pomocné látky 
Vitekta obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, 
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie preto nesmú užívať tento liek. 
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4.5 Liekové a iné interakcie 
 
Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých. 
 
Interakcie s induktormi enzýmu CYP3A 
Elvitegravir sa metabolizuje hlavne prostredníctvom enzýmu CYP3A (pozri časť 5.2). Očakáva sa, že 
lieky, ktoré sú silnými (spôsobujúcimi > 5-násobné zvýšenie klírensu substrátu) alebo stredne silnými 
(spôsobujúcimi 2-5-násobné zvýšenie klírensu substrátu) induktormi enzýmu CYP3A, spôsobia 
zníženie plazmatických koncentrácií elvitegraviru. 
 
Súbežné používanie je kontraindikované 
Súbežné podávanie Vitekty s liekmi, ktoré sú silnými induktormi enzýmu CYP3A, je 
kontraindikované, pretože očakávané zníženie plazmatických koncentrácií elvitegraviru môže viesť ku 
strate terapeutického účinku a k možnému vzniku rezistencie voči elvitegraviru (pozri časť 4.3). 
 
Súbežné používanie sa neodporúča 
Súbežné podávanie Vitekty s liekmi, ktoré sú stredne silnými induktormi enzýmu CYP3A (vrátane, 
okrem iného, efavirenzu a bosentanu), sa neodporúča, pretože očakávané zníženie plazmatických 
koncentrácií elvitegraviru môže viesť ku strate terapeutického účinku a k možnému vzniku rezistencie 
voči elvitegraviru (pozri časť 4.4). 
 
Interakcie vyžadujúce úpravu dávky Vitekty 
Elvitegravir prechádza oxidačným metabolizmom prostredníctvom enzýmu CYP3A (hlavná cesta) 
a glukuronidáciou prostredníctvom enzýmov UGT1A1/3 (vedľajšia cesta). Súbežné podávanie Vitekty 
s liekmi, ktoré sú silnými inhibítormi enzýmov UGT1A1/3, môže spôsobiť zvýšenie plazmatických 
koncentrácií elvitegraviru a môžu sa vyžadovať úpravy dávky. Napríklad pre atazanavir/ritonavir 
a lopinavir/ritonavir (silné inhibítory enzýmov UGT1A1/3) bolo preukázané, že výrazne zvyšujú 
plazmatické koncentrácie elvitegraviru (pozri tabuľku 2). Pri použití v kombinácii 
s atazanavirom/ritonavirom a lopinavirom/ritonavirom sa má preto dávka Vitekty znížiť zo 150 mg 
jedenkrát denne na 85 mg jedenkrát denne (pozri časti 4.2 a 4.4). 
 
Iné interakcie 
Elvitegravir je miernym induktorom a môže indukovať enzým CYP2C9 a/alebo indukovateľné 
enzýmy UGT. Elvitegravir preto môže spôsobiť zníženie plazmatickej koncentrácie substrátov 
enzýmov CYP2C9 (napríklad warfarínu) alebo UGT (napríklad etinylestradiolu). Okrem toho sa 
v in vitro štúdiách preukázalo, že elvitegravir je slabým až miernym induktorom enzýmov CYP1A2, 
CYP2C19 a CYP3A. Elvitegravir by tiež mohol byť slabým až miernym induktorom enzýmov 
CYP2B6 a CYP2C8, pretože tieto enzýmy sú regulované podobným spôsobom ako enzýmy CYP2C9 
a CYP3A. Klinické údaje však preukázali, že po súbežnom podávaní s posilneným elvitegravirom 
nedochádza k žiadnym klinicky významným zmenám expozície metadónu (ktorý sa metabolizuje 
hlavne prostredníctvom enzýmov CYP2B6 a CYP2C19), v porovnaní s podávaním metadónu 
samostatne (pozri tabuľku 2). 
 
Elvitegravir je substrátom OATP1B1 a OATP1B3 a inhibítorom OATP1B3 in vitro. Význam týchto 
interakcií in vivo nie je jasný. 
 
Interakcie medzi elvitegravirom a možnými, súbežne podávanými liekmi sú uvedené nižšie 
v tabuľke 2 (nárast je označený ako „↑“, pokles ako „↓“, žiadna zmena ako „↔“). Tieto interakcie sú 
založené buď na štúdiách liekových interakcií, alebo to sú predpokladané interakcie na základe 
očakávanej intenzity interakcie a potenciálu závažných nežiaducich účinkov alebo straty 
terapeutického účinku. 
 
Pri študovaných interakciách sa účinok na Vitektu určoval porovnávaním farmakokinetických 
vlastností posilneného elvitegraviru (prostredníctvom ritonaviru alebo kobicistatu ako 
farmakokinetického posilňovača) za neprítomnosti a v prítomnosti súbežne podávaného lieku. 
Neštudovali sa žiadne interakcie použitím neposilneného elvitegraviru. S výnimkou prípadov 
uvedených v tabuľke 2 bola dávka posilneného elvitegraviru alebo súbežne podávaného lieku rovnaká 
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pri podávaní samostatne alebo v kombinácii. Farmakokinetické parametre inhibítorov proteázy 
uvedených v tabuľke 2 sa vyhodnocovali za prítomnosti ritonaviru. 
 
Aj keď neexistujú žiadne skutočné alebo predpokladané interakcie medzi uvedeným liekom 
a elvitegravirom, môže dochádzať k interakciám medzi uvedeným liekom a ritonavirom a/alebo 
inhibítorom proteázy ktoré sa súbežne podávajú s elvitegravirom. Lekár predpisujúci tento liek si má 
vždy preštudovať súhrn charakteristických vlastností lieku pre ritonavir alebo inhibítor proteázy. 
 
Tabuľka 2: Interakcie medzi elvitegravirom a inými liekmi 
 

Liečivo podľa terapeutickej 
oblasti 

Účinky na hladiny liečiva 
Priemerná percentuálna 
zmena AUC, Cmax, Cmin

 

Odporúčania týkajúce sa 
súbežného podávania 

s elvitegravirom posilneným 
prostredníctvom ritonaviru 

ANTIRETROVÍRUSOVÉ LIEKY 
Inhibítory HIV proteázy 
atazanavir (300 mg jedenkrát 
denne) 
elvitegravir (200 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

Pre atazanavir/ritonavir bolo 
preukázané, že výrazne zvyšuje 
plazmatické koncentrácie 
elvitegraviru. 
 
elvitegravir: 
AUC: ↑ 100 % 
Cmax: ↑ 85 % 
Cmin: ↑ 188 % 
 
atazanavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 35 % 

Pri použití v kombinácii 
s atazanavirom má byť dávka 
Vitekty 85 mg jedenkrát denne. 
Pri použití v kombinácii 
s Vitektou je odporúčaná dávka 
atazanaviru 300 mg 
s ritonavirom 100 mg jedenkrát 
denne. 
 
Nie sú k dispozícii žiadne údaje, 
na základe ktorých by bolo 
možné odporúčať dávkovanie 
pri súbežnom podávaní s inými 
dávkami atazanaviru (pozri 
časť 4.2). atazanavir (300 mg jedenkrát 

denne) 
elvitegravir (85 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔* 
Cmax: ↔* 
Cmin: ↑ 38 %* 
 
atazanavir: 
AUC: ↔** 
Cmax: ↔** 
Cmin: ↔** 
 
*v porovnaní 
s elvitegravirom/ritonavirom 
150/100 mg jedenkrát denne. 
 
**v porovnaní 
s atazanavirom/ritonavirom 
300/100 mg jedenkrát denne. 

darunavir (600 mg dvakrát denne) 
elvitegravir (125 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg dvakrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
darunavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 17 % 

Pri použití v kombinácii 
s darunavirom má byť dávka 
Vitekty 150 mg jedenkrát 
denne. 
 
Nie sú k dispozícii žiadne údaje, 
na základe ktorých by bolo 
možné odporúčať dávkovanie 
pri súbežnom podávaní s inými 
dávkami darunaviru (pozri 
časť 4.2). 
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Liečivo podľa terapeutickej 
oblasti 

Účinky na hladiny liečiva 
Priemerná percentuálna 
zmena AUC, Cmax, Cmin

 

Odporúčania týkajúce sa 
súbežného podávania 

s elvitegravirom posilneným 
prostredníctvom ritonaviru 

fosamprenavir (700 mg dvakrát 
denne) 
elvitegravir (125 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg dvakrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
fosamprenavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Pri použití v kombinácii 
s fosamprenavirom má byť 
dávka Vitekty 150 mg jedenkrát 
denne. 
 
Nie sú k dispozícii žiadne údaje, 
na základe ktorých by bolo 
možné odporúčať dávkovanie 
pri súbežnom podávaní s inými 
dávkami fosamprenaviru (pozri 
časť 4.2). 

lopinavir/ritonavir (400/100 mg 
dvakrát denne) 
elvitegravir (125 mg jedenkrát 
denne) 

Pre lopinavir/ritonavir bolo 
preukázané, že výrazne zvyšuje 
plazmatické koncentrácie 
elvitegraviru. 
 
elvitegravir: 
AUC: ↑ 75 % 
Cmax: ↑ 52 % 
Cmin: ↑ 138 % 
 
lopinavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 8 % 

Pri použití v kombinácii 
s lopinavirom/ritonavirom má 
byť dávka Vitekty 85 mg 
jedenkrát denne. 
 
Nie sú k dispozícii žiadne údaje, 
na základe ktorých by bolo 
možné odporúčať dávkovanie 
pri súbežnom podávaní s inými 
dávkami lopinaviru/ritonaviru 
(pozri časť 4.2). 

tipranavir (500 mg dvakrát denne) 
elvitegravir (200 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (200 mg dvakrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
tipranavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 11 % 

Z dôvodu nedostatočných 
klinických údajov sa 
kombinácia elvitegraviru 
s tipranavirom neodporúča 
(pozri časť 4.2). 

NRTI 
didanozín (400 mg jedenkrát 
denne) 
elvitegravir (200 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
didanozín: 
AUC: ↓ 14 % 
Cmax: ↓ 16 % 

Keďže didanozín sa podáva na 
prázdny žalúdok, má sa podávať 
najmenej jednu hodinu pred 
alebo dve hodiny po podaní 
Vitekty (ktorá sa podáva 
s jedlom). Odporúča sa klinické 
sledovanie. 

zidovudín (300 mg dvakrát denne) 
elvitegravir (200 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
zidovudín: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
so zidovudínom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 

stavudín (40 mg jedenkrát denne) 
elvitegravir (200 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
stavudín: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
so stavudínom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 
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Liečivo podľa terapeutickej 
oblasti 

Účinky na hladiny liečiva 
Priemerná percentuálna 
zmena AUC, Cmax, Cmin

 

Odporúčania týkajúce sa 
súbežného podávania 

s elvitegravirom posilneným 
prostredníctvom ritonaviru 

abakavir (600 mg jedenkrát denne) 
elvitegravir (200 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
abakavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s abakavirom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 

tenofovir-dizoproxilfumarát 
(300 mg jedenkrát denne) 
emtricitabín (200 mg jedenkrát 
denne) 
elvitegravir (50 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
tenofovir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
emtricitabín: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s tenofovir-
dizoproxilfumarátom alebo 
emtricitabínom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 

NNRTI 
efavirenz Interakcia s elvitegravirom sa 

neštudovala. 
 
Pri súbežnom podávaní 
efavirenzu a elvitegraviru sa 
očakáva zníženie plazmatických 
koncentrácií elvitegraviru, čo 
môže spôsobiť stratu 
terapeutického účinku a možný 
vznik rezistencie. 

Súbežné podávanie sa 
neodporúča (pozri časť 4.4). 

etravirín (200 mg dvakrát denne) 
elvitegravir (150 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
etravirín: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s etravirínom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 

nevirapín Interakcia s elvitegravirom sa 
neštudovala. 
 
Pri súbežnom podávaní 
nevirapínu a elvitegraviru sa 
očakáva zníženie plazmatických 
koncentrácií elvitegraviru, čo 
môže spôsobiť stratu 
terapeutického účinku a možný 
vznik rezistencie. 

Súbežné podávanie sa 
neodporúča (pozri časť 4.4). 

rilpivirín Interakcia s elvitegravirom sa 
neštudovala. 

Pri súbežnom podávaní 
elvitegraviru a rilpivirínu sa 
neočakáva zmena 
plazmatických koncentrácií 
elvitegraviru, preto sa 
nevyžaduje žiadna úprava dávky 
Vitekty. 
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Liečivo podľa terapeutickej 
oblasti 

Účinky na hladiny liečiva 
Priemerná percentuálna 
zmena AUC, Cmax, Cmin

 

Odporúčania týkajúce sa 
súbežného podávania 

s elvitegravirom posilneným 
prostredníctvom ritonaviru 

Antagonisti CCR5 
maravirok (150 mg dvakrát denne) 
elvitegravir (150 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
maravirok:§ 
AUC: ↑ 186 % 
Cmax: ↑ 115 % 
Cmin: ↑ 323 % 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s maravirokom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 
 
§Z dôvodu inhibície enzýmu 
CYP3A prostredníctvom 
ritonaviru sa výrazne zvyšuje 
expozícia maraviroku. 

ANTACIDÁ 
antacidová suspenzia obsahujúca 
horčík/hliník (jednorazová 20 ml 
dávka) 
elvitegravir (50 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir (antacidová 
suspenzia podaná ± 4 hodiny od 
podania elvitegraviru): 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
elvitegravir (súbežné podávanie 
antacida): 
AUC: ↓ 45 % 
Cmax: ↓ 47 % 
Cmin: ↓ 41 % 

Plazmatické koncentrácie 
elvitegraviru sú nižšie pri 
používaní s antacidami 
z dôvodu lokálnej tvorby 
komplexov 
v gastrointestinálnom trakte, 
a nie kvôli zmenám žalúdočnej 
pH. Odporúča sa podávať 
Vitektu a antacidum s odstupom 
najmenej 4 hodín. 

DOPLNKY STRAVY 
multivitamínové doplnky Interakcia s elvitegravirom sa 

neštudovala. 
Keďže pri súbežnom podávaní 
s multivitamínovými doplnkami 
nemožno vylúčiť vplyv tvorby 
katiónových komplexov 
elvitegraviru, odporúča sa 
odstup najmenej 4 hodín medzi 
podávaním Vitekty 
a multivitamínových doplnkov. 

NARKOTICKÉ ANALGETIKÁ 
metadón (80 – 120 mg jedenkrát 
denne) 
elvitegravir (150 mg jedenkrát 
denne) 
kobicistat (150 mg jedenkrát 
denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
metadón: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s metadónom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 

buprenorfín/naloxon (16/4 mg až 
24/6 mg denne) 
elvitegravir (150 mg jedenkrát 
denne) 
kobicistat (150 mg jedenkrát 
denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
buprenorfín: 
AUC: ↑ 35 % 
Cmax: ↑ 12 % 
Cmin: ↑ 66 % 
 
naloxon: 
AUC: ↓ 28 % 
Cmax: ↓ 28 % 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s buprenorfínom/naloxonom nie 
je potrebná žiadna úprava 
dávky. 
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Liečivo podľa terapeutickej 
oblasti 

Účinky na hladiny liečiva 
Priemerná percentuálna 
zmena AUC, Cmax, Cmin

 

Odporúčania týkajúce sa 
súbežného podávania 

s elvitegravirom posilneným 
prostredníctvom ritonaviru 

ANTIINFEKTÍVA 
Fungicídy 
ketokonazol (200 mg dvakrát 
denne) 
elvitegravir (150 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↑ 48 % 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↑ 67 % 
 
↑ ketokonazol§ 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s ketokonazolom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 
 
§Z dôvodu inhibície enzýmu 
CYP3A prostredníctvom 
ritonaviru sa zvyšuje expozícia 
ketokonazolu. 

Inhibítory HCV proteázy 
telaprevir (750 mg trikrát denne)/ 
elvitegravir (85 mg jedenkrát 
denne) 
atazanavir (300 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

telaprevir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↑ 40 %* 
 
*v porovnaní 
s atazanavirom/ritonavirom 
300/100 mg spolu 
s elvitegravirom 85 mg 
jedenkrát denne. 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s atazanavirom posilneným 
prostredníctvom ritonaviru 
spolu s telaprevirom nie je 
potrebná žiadna úprava dávky. 

Antimykobakteriálne lieky 
rifabutín (150 mg jedenkrát každý 
druhý deň) 
elvitegravir (300 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔* 
Cmax: ↔* 
Cmin: ↔* 
 
rifabutín: 
AUC: ↔** 

Cmax: ↔** 

Cmin: ↔** 

Súbežné podávanie Vitekty 
a rifabutínu sa neodporúča. Ak 
je táto kombinácia nevyhnutná, 
odporúčaná dávka rifabutínu je 
150 mg 3-krát týždenne 
v stanovené dni (napríklad 
v pondelok, stredu a piatok). 
 
Pri súbežnom podávaní so 
zníženou dávkou rifabutínu nie 
je potrebná žiadna úprava dávky 
Vitekty. 
 
Ďalšie zníženie dávky rifabutínu 
sa neštudovalo. Treba pamätať 
na to, že dávka 150 mg dvakrát 
týždenne nemusí poskytovať 
optimálnu expozíciu rifabutínu 
a môže viesť k riziku rezistencie 
voči rifamycínu a zlyhaniu 
liečby. 
 
§Z dôvodu inhibície enzýmu 
CYP3A prostredníctvom 
ritonaviru sa zvyšuje expozícia 
25-O-desacetyl-rifabutínu. 

 25-O-desacetyl-rifabutín:§ 
AUC: ↑ 851 %** 
Cmax: ↑ 440 %** 
Cmin: ↑ 1 836 %** 
 
*v porovnaní 
s elvitegravirom/ritonavirom 
300/100 mg jedenkrát denne. 
 
**v porovnaní s rifabutínom 
300 mg jedenkrát denne. 
 
Celková antimykobakteriálna 
aktivita bola zvýšená o 50 %. Lie
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Liečivo podľa terapeutickej 
oblasti 

Účinky na hladiny liečiva 
Priemerná percentuálna 
zmena AUC, Cmax, Cmin

 

Odporúčania týkajúce sa 
súbežného podávania 

s elvitegravirom posilneným 
prostredníctvom ritonaviru 

ANTIKOAGULANCIÁ 
warfarín Interakcia s elvitegravirom sa 

neštudovala. 
 
Súbežné podávanie 
s elvitegravirom môže 
ovplyvniť koncentrácie 
warfarínu. 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
sa odporúča sledovať 
medzinárodný normalizovaný 
pomer (INR). INR sa má ďalej 
sledovať počas prvých týždňov 
po ukončení liečby Vitektou. 

ANTAGONISTI H2-RECEPTOROV 
famotidín (40 mg jedenkrát denne) 
elvitegravir (150 mg jedenkrát 
denne) 
kobicistat (150 mg jedenkrát 
denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s famotidínom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 

INHIBÍTORY REDUKTÁZY HMG-CoA 
rosuvastatín (jednorazová 10 mg 
dávka) 
elvitegravir (150 mg jedenkrát 
denne) 
kobicistat (150 mg jedenkrát 
denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
rosuvastatín: 
AUC: ↑ 38 % 
Cmax: ↑ 89 % 
Cmin: ↑ 43 % 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s rosuvastatínom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 

atorvastatín 
fluvastatín 
pitavastatín 
pravastatín 

Interakcia s elvitegravirom sa 
neštudovala. 
 
Pri súbežnom podávaní 
elvitegraviru sa neočakáva 
zmena plazmatických 
koncentrácií substrátov OATP. 
 
Pri súbežnom podávaní 
substrátov/inhibítorov OATP sa 
neočakáva zmena 
plazmatických koncentrácií 
elvitegraviru. 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s atorvastatínom, fluvastatínom, 
pitavastatínom alebo 
pravastatínom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 

PERORÁLNA ANTIKONCEPCIA 
norgestimát (0,180/0,215 mg 
jedenkrát denne) 
etinylestradiol (0,025 mg jedenkrát 
denne) 
elvitegravir (150 mg jedenkrát 
denne) 
kobicistat (150 mg jedenkrát 
denne)1 

norgestimát: 
AUC: ↑ 126 % 
Cmax: ↑ 108 % 
Cmin: ↑ 167 % 
 
etinylestradiol: 
AUC: ↓ 25 % 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 44 % 
 
elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
a hormonálnej antikoncepcie 
treba postupovať opatrne. 
Hormonálna antikoncepcia má 
obsahovať najmenej 30 µg 
etinylestradiolu a norgestimát 
ako progestagén alebo pacientky 
majú používať alternatívnu 
spoľahlivú metódu 
antikoncepcie (pozri 
časti 4.4 a 4.6). 
 
Dlhodobé účinky značných 
zvýšení expozície progesterónu 
nie sú známe. Súbežné 
podávanie elvitegraviru 
s perorálnou antikoncepciou 
obsahujúcou progestagény iné 
než norgestimát sa neštudovalo, 
a preto sa mu treba vyhnúť. 
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Liečivo podľa terapeutickej 
oblasti 

Účinky na hladiny liečiva 
Priemerná percentuálna 
zmena AUC, Cmax, Cmin

 

Odporúčania týkajúce sa 
súbežného podávania 

s elvitegravirom posilneným 
prostredníctvom ritonaviru 

INHIBÍTORY PROTÓNOVEJ PUMPY 
omeprazol (40 mg jedenkrát 
denne) 
elvitegravir (50 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s omeprazolom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 

1 Táto štúdia bola vykonaná pomocou kombinovanej tablety pevnej dávky 
elvitegraviru/kobicistatu/emtricitabínu/tenofovir-dizoproxilu. 

 
4.6 Fertilita, gravidita a laktácia 
 
Ženy vo fertilnom veku/antikoncepcia u mužov a žien 
Používanie Vitekty musí byť sprevádzané používaním účinnej antikoncepcie (pozri časti 4.4 a 4.5). 
 
Gravidita 
Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo klinických údajov o elvitegravire u gravidných 
žien. 
 
Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky elvitegraviru z hľadiska 
reprodukčnej toxicity. Maximálne expozície hodnotené u králikov však neprekračovali terapeuticky 
dosiahnuté expozície (pozri časť 5.3). 
 
Vitekta sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ klinický stav ženy nevyžaduje liečbu elvitegravirom. 
 
Laktácia 
Nie je známe, či sa elvitegravir/metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Dostupné 
farmakodynamické/toxikologické údaje u potkanov preukázali vylučovanie elvitegraviru do mlieka. 
Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. Vitekta sa preto nemá používať počas laktácie. 
 
Odporúča sa, aby ženy infikované HIV za žiadnych okolností nedojčili svoje deti, aby sa zabránilo 
prenosu HIV na dieťa. 
 
Fertilita 
O účinku elvitegraviru na plodnosť u ľudí nie sú k dispozícii žiadne údaje. Štúdie na zvieratách 
nepreukázali škodlivé účinky elvitegraviru na fertilitu. 
 
4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje 
 
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch elvitegraviru na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať 
stroje. 
 
4.8 Nežiaduce účinky 
 
Súhrn bezpečnostného profilu 
Vyhodnotenie nežiaducich účinkov je založené na údajoch z kontrolovanej klinickej štúdie 
(GS-US-183-0145), v ktorej dostávalo 712 predtým antiretrovírusovo liečených dospelých 
infikovaných HIV-1 elvitegravir (n = 354) alebo raltegravir (n = 358), pričom oba sa podávali so 
základným liečebným režimom obsahujúcim plne aktívny inhibítor proteázy posilnený 
prostredníctvom ritonaviru a ďalšie antiretrovírusové látky. Z týchto 712 pacientov podstúpilo 
543 pacientov najmenej 48 týždňov liečby (269 elvitegravirom a 274 raltegravirom) a 439 pacientov 
podstúpilo najmenej 96 týždňov liečby (224 elvitegravirom a 215 raltegravirom). 
 
Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami elvitegraviru boli hnačka (7,1 %) a nevoľnosť (4,0 %) 
(pozri tabuľku 3). 
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Tabuľkový súhrn nežiaducich účinkov 
Nežiaduce účinky elvitegraviru zistené na základe skúseností z klinickej štúdie sú uvedené 
v tabuľke 3 nižšie podľa tried orgánových systémov a frekvencie. V rámci jednotlivých skupín 
frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. Frekvencie sú definované 
ako časté (≥ 1/100 až < 1/10) alebo menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100). 
 
Tabuľka 3: Tabuľkový súhrn nežiaducich účinkov elvitegraviru zistených na základe skúseností 
počas 96 týždňov z klinickej štúdie GS-US-183-0145 
 
Frekvencia Nežiaduci účinok 
Psychické poruchy: 

Menej časté samovražedné myšlienky a pokus o samovraždu (u pacientov s depresiou 
alebo psychiatrickým ochorením v anamnéze), depresia, nespavosť 

Poruchy nervového systému: 
Časté bolesť hlavy 
Menej časté závrat, parestézia, ospalosť, dysgeúzia 
Poruchy gastrointestinálneho traktu: 
Časté bolesť brucha, hnačka, vracanie, nevoľnosť 
Menej časté dyspepsia, abdominálna distenzia, plynatosť 
Poruchy kože a podkožného tkaniva: 
Časté vyrážka 
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: 
Časté únava 
 
Popis vybraných nežiaducich účinkov 
 
Metabolické parametre 
Počas antiretrovírusovej liečby sa môže zvýšiť telesná hmotnosť a hladiny lipidov a glukózy v krvi 
(pozri časť 4.4). 
 
Syndróm imunitnej reaktivácie 
U HIV-infikovaných pacientov s ťažkou imunodeficienciou môže v čase zahájenia CART vzniknúť 
zápalová reakcia na asymptomatické alebo reziduálne oportúnne infekcie. Boli tiež zaznamenané 
autoimmúnne poruchy (ako je Gravesova choroba); avšak zaznamenaný čas do ich nástupu je 
rôznorodejší a tieto udalosti sa môžu vyskytnúť mnoho mesiacov po začatí liečby (pozri časť 4.4). 
 
Osteonekróza 
Boli hlásené prípady osteonekrózy, najmä u pacientov so všeobecne uznávanými rizikovými faktormi, 
pokročilým HIV ochorením alebo dlhodobou expozíciou CART. Frekvencia osteonekrózy nie je 
známa (pozri časť 4.4). 
 
Hnačka 
V štúdii GS-US-183-0145 bola hnačka hlásená ako nežiaduci účinok u 7,1 % pacientov v skupine 
s elvitegravirom a u 5,3 % pacientov v skupine s raltegravirom. U týchto pacientov mala hnačka 
miernu až strednú závažnosť a nespôsobila predčasné ukončenie užívania skúšaného lieku. 
 
Pediatrická populácia 
Pre deti do 18 rokov nie sú k dispozícii žiadne údaje. Neodporúča sa používať Vitektu u tejto 
populácie (pozri časť 4.2). 
 
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie 
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné 
monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili 
akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného 
v Prílohe V. 
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4.9 Predávkovanie 
 
Ak dôjde k predávkovaniu, pacient sa musí sledovať na príznaky toxicity. Liečba predávkovania 
elvitegravirom pozostáva zo všeobecných podporných opatrení vrátane sledovania životných funkcií, 
ako aj z pozorovania klinického stavu pacienta. 
 
Neexistuje žiadna špecifická protilátka pri predávkovaní elvitegravirom. Keďže elvitegravir sa vo 
vysokej miere viaže na plazmatické proteíny, je nepravdepodobné, že by hemodialýzou alebo 
peritoneálnou dialýzou došlo k jeho významnému odstráneniu. 
 
 
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 
 
5.1 Farmakodynamické vlastnosti 
 
Farmakoterapeutická skupina: Antivirotiká na systémové použitie, iné antivirotiká. ATC kód: 
J05AX11. 
 
Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky 
Elvitegravir je inhibítor schopnosti HIV-1 integrázy transferovať vlákna (integrase strand transfer 
inhibitor, INSTI). Integráza je enzým kódovaný vírusom HIV-1, ktorý je potrebný na replikáciu 
vírusu. Inhibícia integrázy zabraňuje integrácii molekúl DNA vírusu HIV-1 do hostiteľskej genómovej 
DNA, čím sa zabráni tvorbe provírusu HIV-1 a rozširovaniu vírusovej infekcie. Elvitegravir 
neinhibuje ľudské topoizomerázy I ani II. 
 
Antivírusová in vitro aktivita 
Antivírusová aktivita elvitegraviru proti laboratórnym a klinickým izolátom HIV-1 bola vyhodnotená 
v lymfoblastoidných bunkách, monocytových/makrofágových bunkách a v lymfocytoch periférnej 
krvi, pričom hodnoty 50 %-nej efektívnej koncentrácie (EC50) boli v rozsahu od 0,02 do 1,7 nM. 
Elvitegravir vykazoval antivírusovú aktivitu v bunkovej kultúre proti HIV-1 kmeňom A, B, C, D, E, F, 
G a O (hodnoty EC50 boli v rozsahu od 0,1 do 1,3 nM) a aktivitu proti HIV-2 (EC50 na úrovni 
0,53 nM). Antivírusová aktivita elvitegraviru in vitro v kombinácii s antiretrovírusovými liekmi z tried 
nukleoz(t)idových inhibítorov reverznej transkriptázy (NRTI), nenukleozidových inhibítorov reverznej 
transkriptázy (NNRTI), inhibítorov proteázy (PI), inhibítorov schopnosti integrázy transferovať 
vlákna, inhibítorov fúzie alebo antagonistov ko-receptorov CCR5 nevykazovala žiadny antagonizmus. 
 
Elvitegravir nevykazoval inhibíciu replikácie HBV ani HCV in vitro. 
 
Rezistencia 
V bunkovej kultúre 
Izoláty HIV-1 so zníženou citlivosťou na elvitegravir boli selektované v bunkovej kultúre. Fenotypová 
rezistencia voči elvitegraviru bola najčastejšie spojená s primárnymi substitúciami integrázy T66I, 
E92Q a Q148R. Ďalšie substitúcie integrázy selektované v bunkovej kultúre zahŕňali H51Y, F121Y, 
S147G, S153Y, E157Q a R263K. 
 
Skrížená rezistencia 
Vírusy rezistentné voči elvitegraviru vykazujú rôzne stupne skríženej rezistencie voči, inhibítoru 
schopnosti integrázy transferovať vlákna raltegraviru, a to v závislosti od typu a počtu substitúcií. 
Vírusy exprimujúce substitúcie T66I/A si zachovávajú citlivosť na raltegravir, zatiaľ čo väčšina iných 
typov substitúcií spojených s elvitegravirom je spojená so zníženou citlivosťou na raltegravir. 
S výnimkou Y143C/R/H sú vírusy HIV-1 s primárnymi substitúciami T66K, Q148H/K/R alebo 
N155H spojenými s raltegravirom v integráze spojené so zníženou citlivosťou voči elvitegraviru. 
 
U predtým liečených pacientov 
V analýze HIV-1 izolátov pacientov, u ktorých zlyhala liečba do 96. týždňa v štúdii GS-US-183-0145, 
sa pozoroval vznik jednej alebo viacerých primárnych substitúcií súvisiacich s rezistenciou voči 
elvitegraviru u 23 z 86 pacientov s vyhodnotiteľnými genotypovými údajmi z párovaných izolátov na 
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začiatku liečby a pri zlyhaní liečby elvitegravirom (23/351 pacientov liečených elvitegravirom; 
6,6 %). Podobné miery vzniku rezistencie voči raltegraviru sa vyskytovali v HIV-1 pacientov 
liečených raltegravirom (26/351 pacientov liečených raltegravirom; 7,4 %). Najčastejšími 
substitúciami, ktoré sa objavili v HIV-1 izolátoch pacientov liečených elvitegravirom, boli 
T66I/A (n = 8), E92Q/G (n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4) a N155H (n = 5) 
v integráze. Vo fenotypových analýzach HIV-1 izolátov s rezistenčnými substitúciami pacientov 
liečených elvitegravirom malo 14/20 (70 %) pacientov zníženú citlivosť na elvitegravir a 12/20 (60 %) 
malo zníženú citlivosť na raltegravir. 
 
Klinické skúsenosti 
U predtým liečených pacientov infikovaných HIV-1 
Vyhodnotenie účinnosti elvitegraviru je založené hlavne na analýzach 96-týždňových údajov z jednej 
randomizovanej, dvojito zaslepenej, aktívne kontrolovanej štúdie GS-US-183-0145 u predtým 
liečených pacientov infikovaných HIV-1 (n = 702). 
 
V štúdii GS-US-183-0145 boli pacienti randomizovaní v pomere 1:1 na podávanie buď elvitegraviru 
(150 mg alebo 85 mg) jedenkrát denne, alebo raltegraviru 400 mg dvakrát denne, z ktorých každý sa 
podával so základným liečebným režimom obsahujúcim plne aktívny inhibítor proteázy posilnený 
prostredníctvom ritonaviru (atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir alebo tipranavir) a ešte 
druhú látku. Základný režim zvolil skúšajúci na základe genotypového/fenotypového testovania 
rezistencie a predchádzajúcej antiretrovírusovej liečby. Randomizácia bola rozvrstvená podľa hladiny 
HIV-1 RNA pri skríningu (≤ 100 000 kópií/ml alebo > 100 000 kópií/ml) a triedy druhej podávanej 
látky (NRTI alebo iné triedy). Miera virologickej odpovede sa vyhodnocovala v oboch liečebných 
skupinách. Miera virologickej odpovede bola definovaná ako dosiahnutie nemerateľnej vírusovej 
záťaže (HIV-1 RNA < 50 kópií/ml). 
 
Počiatočné charakteristiky a výsledky liečby do 96. týždňa sú pre štúdiu GS-US-183-0145 uvedené 
v tabuľkách 4 a 5, v uvedenom poradí. 
 
Tabuľka 4: Demografické a počiatočné charakteristiky ochorenia u predtým antiretrovírusovo 
liečených dospelých pacientov infikovaných HIV-1 v štúdii GS-US-183-0145 
 
 
 

elvitegravir + základný 
liečebný režim 

n = 351 

raltegravir + základný 
liečebný režim 

n = 351 
demografické charakteristiky 
medián veku, v rokoch (min – max) 44 

(20 – 78) 
45 

(19 – 74) 
pohlavie   
 muži 83,2 % 80,9 % 
 ženy 16,8 % 19,1 % 
etnikum   
 belošské 60,1 % 64,4 % 
 černošské/afroamerické 35,6 % 32,2 % 
 ázijské 2,6 % 1,4 % 
 iné 1,7 % 2,0 % 
počiatočné charakteristiky ochorenia 

medián počiatočnej hodnoty 
plazmatickej HIV-1 RNA (rozsah), 
log10 kópií/ml 

4,35 
(1,69 – 6,63) 

4,42 
(1,69 – 6,10) 

percentuálny podiel pacientov 
s vírusovou záťažou 
> 100 000 kópií/ml 

25,6 25,6 

medián počiatočného počtu buniek 
CD4+ (rozsah), počet 
buniek/mm3 

227,0 
(2,0 – 1 374,0) 

215,0 
(1,0 – 1 497,0) 
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elvitegravir + základný 
liečebný režim 

n = 351 

raltegravir + základný 
liečebný režim 

n = 351 
percentuálny podiel pacientov 

s počtom buniek CD4+ 
≤ 200 buniek/mm3 

44,4 
 

44,9 

počiatočné skóre genotypovej 
citlivostia 
0 
1 
2 
3 

 
 

1 % 
14 % 
81 % 
3 % 

 
 

< 1 % 
15 % 
83 % 
2 % 

a Skóre genotypovej citlivosti sa vypočítava sčítaním hodnôt liekovej citlivosti (1 = citlivý, 0 = znížená citlivosť) pre 
všetky lieky v počiatočnom základnom liečebnom režime. 

 
Tabuľka 5: Virologický výsledok randomizovanej liečby v štúdii GS-US-183-0145 
v 48. a 96. týždni (snapshot analýza)a 
 
 48. týždeň 96. týždeň 
 elvitegravir + 

základný 
liečebný režim 

n = 351 

raltegravir + 
základný 

liečebný režim 
n = 351 

elvitegravir + 
základný 

liečebný režim 
n = 351 

raltegravir + 
základný 
liečebný 

režim 
n = 351 

virologický úspech 
HIV-1 RNA < 50 kópií/ml 

60 % 58 % 52 % 53 % 

rozdiel v liečbe 2,2 % (95 % IS = –5,0 %, 9,3 %) –0,5 % (95 % IS = –7,9 %, 6,8 %) 
virologické zlyhanieb 33 % 32 % 36 % 31 % 
bez virologických údajov 
počas obdobia 48. alebo 
96. týždňa 

7 % 11 % 12 % 16 % 

ukončenie užívania 
skúšaného lieku 
z dôvodu nežiaduceho 
účinku alebo úmrtiac 

2 % 5 % 3 % 7 % 

ukončenie užívania 
skúšaného lieku z iných 
dôvodov a posledná 
dostupná hodnota 
HIV-1 RNA < 50 kópií/
mld 

4 % 5 % 8 % 9 % 

chýbajúce údaje počas 
tohto obdobia pri užívaní 
skúšaného lieku 

1 % 1 % 1 % 1 % 

a Obdobie 48. týždňa je definované ako obdobie medzi 309. a 364. dňom (vrátane), obdobie 96. týždňa je obdobie medzi 
645. a 700. dňom (vrátane). 

b Zahŕňa pacientov, ktorí mali ≥ 50 kópií/ml v období 48. alebo 96. týždňa, pacientov, ktorí ukončili liečbu predčasne 
z dôvodu nedostatku alebo straty účinnosti, pacientov, ktorí mali v čase zmeny základného liečebného režimu vírusovú 
záťaž ≥ 50 kópií/ml, pacientov, ktorí ukončili liečbu z iných dôvodov než nežiaduceho účinku, úmrtia alebo nedostatku 
alebo straty účinnosti a v čase predčasného ukončenia liečby mali hodnotu vírusovej záťaže ≥ 50 kópií/ml. 

c Zahŕňa pacientov, ktorí ukončili liečbu z dôvodu nežiaduceho účinku alebo úmrtia v akomkoľvek čase od 1. dňa v rámci 
celého obdobia, ak to malo za následok chýbajúce virologické údaje o liečbe počas daného obdobia. 

d Zahŕňa pacientov, ktorí ukončili liečbu z iných dôvodov než nežiaduceho účinku, úmrtia alebo nedostatku alebo straty 
účinnosti, napr. odvolanie súhlasu, strata kontaktu a pod. 

 
Elvitegravir bol v dosiahnutí hodnôt HIV-1 RNA < 50 kópií/ml porovnateľný s raltegravirom. 
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Spomedzi pacientov so skóre genotypovej citlivosti ≤ 1 malo 76 % a 69 % v liečebných skupinách 
s elvitegravirom a raltegravirom hodnoty HIV-1 RNA < 50 kópií/ml v 48. týždni, v uvedenom poradí. 
Spomedzi pacientov so skóre genotypovej citlivosti > 1 malo 57 % a 56 % v liečebných skupinách 
s elvitegravirom a raltegravirom hodnoty HIV-1 RNA < 50 kópií/ml v 48. týždni, v uvedenom poradí. 
 
V štúdii GS-US-183-0145 bolo priemerné zvýšenie počtu buniek CD4+ v 96. týždni oproti 
počiatočnej hodnote na úrovni 205 buniek/mm3 u pacientov liečených elvitegravirom 
a 198 buniek/mm3 u pacientov liečených raltegravirom. 
 
Analýzy podskupín podľa súbežne podávaného inhibítora proteázy v štúdii GS-US-183-0145 
vykazovali podobné miery virologického úspechu pre elvitegravir a raltegravir v rámci každej 
podskupiny inhibítora proteázy v 48. a 96. týždni (HIV-1 RNA < 50 kópií/ml) (tabuľka 6). 
 
Tabuľka 6: Virologický úspech podľa súbežne podávaného inhibítora proteázy v štúdii 
GS-US-183-0145 v 48. a 96. týždni (snapshot analýza) 
 
  elvitegravir oproti 

raltegraviru 
HIV-1 RNA 
< 50 kópií/ml, n/N (%) 

elvitegravir 
(N = 351) 

raltegravir 
(N = 351) 

Percentuálny rozdiel 
(95 % IS)a 

Virologický úspech 
v 48. týždni 

   

darunavir/ritonavir 126/202 (62,4 %) 122/207 (58,9 %) 3,4 % (–6,0 % až 12,9 %) 
lopinavir/ritonavir 39/68 (57,4 %) 37/68 (54,4 %) 2,9 % (–13,7 % až 19,6 %) 
atazanavir/ritonavir 34/61 (55,7 %) 28/51 (54,9 %) 0,8 % (–17,7 % až 19,3 %) 
fosamprenavir/ritonavir 8/14 (57,1 %) 10/18 (55,6 %) 1,6 % (–33,0 % až 36,2 %) 
tipranavir/ritonavir 3/6 (50,0 %) 5/7 (71,4 %) –21,4 % (–73,6 % až 30,7 %) 

Virologický úspech 
v 96. týždni 

   

darunavir/ritonavir 105/202 (52,0 %) 112/207 (54,1 %) –2,1 % (–11,8 % až 7,5 %) 
lopinavir/ritonavir 36/68 (52,9 %) 37/68 (54,4 %) –1,5 % (–18,2 % až 15,3 %) 
atazanavir/ritonavir 33/61 (54,1 %) 23/51 (45,1 %) 9,0 % (–9,5 % až 27,5 %) 
fosamprenavir/ritonavir 7/14 (50,0 %) 11/18 (61,1 %) –11,1 % (–45,7 % až 23,4 %) 
tipranavir/ritonavir 3/6 (50,0 %) 3/7 (42,9 %) 7,1 % (-47,1 % až 61,4 %) 

a Rozdiel v podieloch a príslušných hodnotách 95 % IS medzi randomizovanými liečebnými skupinami je založený na 
normálnej aproximácii. 

 
Analýza podskupín podľa pohlavia, aj keď obmedzená malým počtom pacientok v štúdii 
GS-US-183-0145, preukázala, že miery virologického úspechu u pacientok v 48. a 96. týždni 
(HIV-1 RNA < 50 kópií/ml) boli počtom nižšie v liečebnej skupine s elvitegravirom v porovnaní 
s liečebnou skupinou s raltegravirom. Miery virologického úspechu v 48. týždni pre elvitegravir 
a raltegravir boli pre pacientky 47,5 % (28/59) a 62,7 % (42/67) (rozdiel: –12,3 % [95 % IS: –30,1 % 
až 5,5 %]), v uvedenom poradí, a pre pacientov 62,3 % (182/292) a 56,3 % (160/284) (rozdiel: 5,3 % 
[95 % IS: –2,5 % až 13,2 %]), v uvedenom poradí. Miery virologického úspechu v 96. týždni pre 
elvitegravir a raltegravir boli pre pacientky 39,0 % (23/59) a 52,2 % (35/67) (rozdiel: –8,4 % 
[95 % IS: –26,1 % až 9,2 %]), v uvedenom poradí, a pre pacientov 55,1 % (161/292) a 53,2 % 
(151/284) (rozdiel: 1,5 % [95 % IS: –6,5 % až 9,6 %]), v uvedenom poradí. 
 
Pediatrická populácia 
Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s elvitegravirom 
v jednej alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie pri liečbe infekcie HIV-1 (informácie 
o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2). 
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5.2 Farmakokinetické vlastnosti 
 
Absorpcia 
Po perorálnom podaní elvitegraviru posilneného prostredníctvom ritonaviru s jedlom u pacientov 
infikovaných HIV-1 pozorovali maximálne plazmatické koncentrácie elvitegraviru 4 hodiny po podaní 
dávky. Ustálené priemerné hodnoty Cmax, AUCtau a Ctrough (priemerná hodnota ± SD) po viacerých 
dávkach elvitegraviru s inhibítorom proteázy posilneným prostredníctvom ritonaviru (150 mg 
elvitegraviru s darunavirom alebo fosamprenavirom, 85 mg elvitegraviru s atazanavirom alebo 
lopinavirom) u pacientov infikovaných HIV-1 boli pre elvitegravir 1,4 ± 0,39 µg/ml, 18 ± 6,8 µg•h/ml 
a 0,38 ± 0,22 µg/ml, v uvedenom poradí. Absolútna perorálna biologická dostupnosť nebola 
stanovená. 
 
V porovnaní so stavom nalačno malo podanie posilneného elvitegraviru v kombinácii pevnej dávky 
150 mg elvitegraviru/150 mg kobicistatu/200 mg emtricitabínu/245 mg tenofovir-dizoproxilu 
s ľahkým jedlom (približne 373 kcal, 20 % tuku) alebo s jedlom s vysokým obsahom tukov (približne 
800 kcal, 50 % tuku) za následok zvýšené expozície elvitegraviru. Pre elvitegravir sa hodnoty Cmax 
a AUCtau zvýšili o 22 % a 36 % s ľahkým jedlom a o 56 % a 91 % s jedlom s vysokým obsahom 
tukov, v uvedenom poradí. 
 
Distribúcia 
Elvitegravir je z 98 – 99 % naviazaný na ľudské plazmatické proteíny a táto väzba je nezávislá od 
koncentrácie lieku v rozsahu od 1,0 ng/ml do 1,6 µg/ml. Priemerný pomer koncentrácie lieku v plazme 
a krvi je 1,37. 
 
Biotransformácia 
Elvitegravir prechádza oxidačným metabolizmom prostredníctvom enzýmu CYP3A (hlavná cesta) 
a glukuronidáciou prostredníctvom enzýmov UGT1A1/3 (vedľajšia cesta). 
 
Ritonavir inhibuje enzým CYP3A, čím značne zvyšuje plazmatické koncentrácie elvitegraviru. 
Podávanie ritonaviru jedenkrát denne (20-200 mg) má za následok zvýšenie expozície elvitegraviru po 
opakovanom podávaní jedenkrát denne, pričom expozícia elvitegraviru dosahuje maximálne hodnoty 
približne pri dávke 100 mg ritonaviru. Ďalšie zvýšenia dávky ritonaviru nespôsobujú ďalšie zvýšenia 
expozície elvitegraviru. Vitekta je indikovaná na použitie iba pri súbežnom podávaní s ritonavirom 
ako posilovačom. 
 
Priemerná ustálená expozícia (AUCtau) neposilneného elvitegraviru je o ~ 20 % nižšia po viacerých 
dávkach v porovnaní s jednorazovou dávkou, čo naznačuje miernu autoindukciu jeho metabolizmu. Po 
posilnení ritonavirom (100 mg) sa pozoruje čistá inhibícia metabolizmu elvitegraviru s výrazne 
zvýšenou systémovou expozíciou (20-násobne vyššia hodnota AUC), vysokými spodnými 
koncentráciami a dlhším mediánom polčasu eliminácie (9,5 oproti 3,5 hodinám). 
 
Po perorálnom podaní jednej dávky [14C]elvitegraviru posilneného prostredníctvom ritonaviru bol 
elvitegravir prevládajúcou zložkou v plazme predstavujúcou približne 94 % a 61 % rádioaktivity 
v obehu po 32 a 48 hodinách, v uvedenom poradí. Metabolity aromatickej a alifatickej hydroxylácie 
alebo glukuronidácie sú prítomné vo veľmi nízkych koncentráciách a neprispievajú k celkovej 
antivírusovej aktivite elvitegraviru. 
 
Eliminácia 
Po perorálnom podaní [14C]elvitegraviru posilneného prostredníctvom ritonaviru sa 94,8 % z dávky 
zistilo v stolici, čo je v súlade s hepatobiliárnou elimináciou elvitegraviru, a 6,7 % z podanej dávky sa 
zistilo v moči v podobe metabolitov. Medián terminálneho plazmatického polčasu elvitegraviru 
posilneného prostredníctvom ritonaviru je približne 8,7 až 13,7 hodiny. 
 
Linearita/nelinearita 
Plazmatické expozície elvitegraviru sú nelineárne a nižšie než úmerné dávke, pravdepodobne 
z dôvodu rozpustnosťou obmedzenej absorpcie. 
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Starší pacienti 
Farmakokinetické vlastnosti elvitegraviru neboli u starších pacientov (nad 65 rokov) úplne 
vyhodnotené. 
 
Pohlavie 
Pre posilnený elvitegravir sa nezistili žiadne klinicky významné farmakokinetické rozdiely v dôsledku 
pohlavia. 
 
Etnikum 
Pre posilnený elvitegravir sa nezistili žiadne klinicky významné farmakokinetické rozdiely v dôsledku 
etnického pôvodu. 
 
Pediatrická populácia 
Farmakokinetika elvitegraviru u pediatrických pacientov nebola stanovená. 
 
Poškodenie obličiek 
U pacientov neinfikovaných HIV-1 so závažným poškodením obličiek (odhadovaný klírens kreatinínu 
nižší ako 30 ml/min) bola vykonaná štúdia farmakokinetiky posilneného elvitegraviru. Medzi 
pacientmi so závažným poškodením obličiek a zdravými osobami sa nepozorovali žiadne klinicky 
významné rozdiely farmakokinetiky elvitegraviru. U pacientov s poškodením obličiek nie je potrebná 
žiadna úprava dávky Vitekty. 
 
Poškodenie pečene 
Elvitegravir sa primárne metabolizuje a vylučuje pečeňou. U pacientov neinfikovaných HIV-1 so 
stredným poškodením pečene (Child-Pugh triedy B) bola vykonaná štúdia farmakokinetiky 
posilneného elvitegraviru. Medzi pacientmi so stredným poškodením pečene a zdravými osobami sa 
nepozorovali žiadne klinicky významné rozdiely farmakokinetiky elvitegraviru. U pacientov 
s miernym až stredným poškodením pečene nie je potrebná žiadna úprava dávky Vitekty. Účinok 
závažného poškodenia pečene (Child-Pugh triedy C) na farmakokinetiku elvitegraviru sa neštudoval.  
 
Súbežná infekcia vírusom hepatitídy B a/alebo hepatitídy C 
Obmedzené údaje z populačnej farmakokinetickej analýzy (n = 56) naznačujú, že infekcia vírusom 
hepatitídy B a/alebo hepatitídy C nemá žiadny klinicky významný účinok na expozíciu posilneného 
elvitegraviru. 
 
5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti 
 
Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po 
opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej a vývojovej toxicity 
neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Maximálne dávky elvitegraviru testované v štúdiách 
vývojovej toxicity u potkanov a králikov zodpovedali približne 29-násobným a 0,2-násobným 
ľudským terapeutickým expozíciám, v uvedenom poradí. 
 
Elvitegravir bol negatívny v in vitro bakteriálnom teste mutagénnosti (Amesov test) a negatívny 
v in vivo skúške s potkaními mikrojadrami pri dávkach do 2 000 mg/kg. V in vitro teste 
chromozómových anomálií bol elvitegravir s metabolickou aktiváciou negatívny, bez aktivácie sa však 
nepozorovala jednoznačná odpoveď. 
 
Elvitegravir nevykazoval v dlhodobých perorálnych štúdiách karcinogenity vykonaných na myšiach 
a potkanoch žiadny karcinogénny potenciál. 
 
Liečivo elvitegravir zostáva dlhodobo v životnom prostredí. 
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6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE 
 
6.1 Zoznam pomocných látok 
 
Jadro tablety 
Sodná soľ kroskarmelózy 
Hydroxypropylcelulóza 
Monohydrát laktózy 
Magnéziumstearát 
Mikrokryštalická celulóza 
Laurylsulfát sodný 
 
Filmový obal 
Indigotín, hlinitý lak (E132) 
Makrogol 3350 (E1521) 
Polyvinylalkohol (čiastočne hydrolyzovaný) (E1203) 
Mastenec (E553B) 
Oxid titaničitý (E171) 
Žltý oxid železitý (E172) 
 
6.2 Inkompatibility 
 
Neaplikovateľné. 
 
6.3 Čas použiteľnosti 
 
4 roky. 
 
6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie 
 
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. 
 
6.5 Druh obalu a obsah balenia 
 
Fľaša z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) s detským bezpečnostným uzáverom, s obsahom 
30 filmom obalených tabliet. 
 
Veľkosť balenia: 1 fľaša obsahujúca 30 filmom obalených tabliet. 
 
6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu 
 
Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne. 
 
 
7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII 
 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Veľká Británia 
 
 
8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO <ČÍSLA> 
 
EU/1/13/883/001 
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9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE 
 
Dátum prvej registrácie: 13. november 2013 
 
 
10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU 
 
 
Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky 
http://www.ema.europa.eu. 
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Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií 
o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na 
nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8. 
 
1. NÁZOV LIEKU 
 
Vitekta 150 mg filmom obalené tablety 
 
 
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE 
 
Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg elvitegraviru. 
 
Pomocná látka so známym účinkom: Každá tableta obsahuje 10,9 mg laktózy (ako monohydrát). 
 
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1. 
 
 
3. LIEKOVÁ FORMA 
 
Filmom obalená tableta (tableta). 
 
Zelená, trojuholníková, filmom obalená tableta s rozmermi 10,9 mm x 10,5 mm, ktorá má na jednej 
strane tablety vtlačené „GSI“ a na druhej strane tablety „150“. 
 
 
4. KLINICKÉ ÚDAJE 
 
4.1 Terapeutické indikácie 
 
Vitekta súbežne podávaná s inhibítorom proteázy posilneným prostredníctvom ritonaviru a s inými 
antiretrovírusovými látkami je indikovaná na liečbu infekcie vírusom ľudskej imunodeficiencie 
typu 1 (HIV-1) u dospelých, ktorí sú infikovaní HIV-1 bez známych mutácií spojených s rezistenciou 
voči elvitegraviru (pozri časti 4.2 a 5.1). 
 
4.2 Dávkovanie a spôsob podávania 
 
Terapiu musí zahájiť lekár so skúsenosťami s liečbou infekcie HIV. 
 
Dávkovanie 
Vitekta sa musí podávať v kombinácii s inhibítorom proteázy posilneným prostredníctvom ritonaviru. 
 
Treba si preštudovať súhrn charakteristických vlastností lieku pre súbežne podávaný inhibítor 
proteázy posilnený prostredníctvom ritonaviru. 
 
Odporúčaná dávka Vitekty je jedna 85 mg tableta alebo jedna 150 mg tableta užívaná perorálne 
jedenkrát denne s jedlom. Voľba dávky Vitekty závisí od súbežne podávaného inhibítora proteázy 
(pozri tabuľku 1 a časti 4.4 a 4.5). Informácie o použití 85 mg tablety nájdete v súhrne 
charakteristických vlastností lieku pre tablety Vitekta 85 mg. 
 
Vitekta sa má podávať jedenkrát denne nasledujúcim spôsobom: 
- buď v rovnakom čase ako inhibítor proteázy posilnený prostredníctvom ritonaviru podávaný 

jedenkrát denne, 
- alebo s prvou dávkou inhibítora proteázy posilneného prostredníctvom ritonaviru podávaného 

dvakrát denne. 
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Tabuľka 1: Odporúčané režimy dávkovania 
 
Dávka Vitekty Dávka súbežne podávaného inhibítora proteázy posilneného 

prostredníctvom ritonaviru 

85 mg jedenkrát denne 
atazanavir 300 mg a ritonavir 100 mg jedenkrát denne 

lopinavir 400 mg a ritonavir 100 mg dvakrát denne 

150 mg jedenkrát denne 
darunavir 600 mg a ritonavir 100 mg dvakrát denne 

fosamprenavir 700 mg a ritonavir 100 mg dvakrát denne 

 
Nie sú k dispozícii žiadne údaje, na základe ktorých by bolo možné odporúčať použitie Vitekty 
v iných frekvenciách dávkovania alebo s inými inhibítormi proteázy HIV-1, než ako sú uvedené 
v tabuľke 1. 
 
Vynechaná dávka 
Ak sa pacient oneskorí s užitím dávky Vitekty do 18 hodín od zvyčajného času užívania, má ju užiť 
s jedlom čo najskôr a ďalej pokračovať v obvyklej dávkovacej schéme. Ak sa pacient oneskorí 
s užitím dávky Vitekty o viac ako 18 hodín a je takmer čas na jeho nasledujúcu dávku, pacient nemá 
užiť vynechanú dávku a jednoducho má pokračovať v obvyklej dávkovacej schéme. 
 
Ak pacient vracia do 1 hodiny od užitia Vitekty, má užiť ďalšiu tabletu. 
 
Osobitné skupiny pacientov 
 
Starší pacienti 
Nie sú dostupné údaje pre odporúčanie dávky pre pacientov starších ako 65 rokov (pozri časť 5.2). 
 
Poškodenie obličiek 
U pacientov s poškodením obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávky Vitekty (pozri časť 5.2). 
 
Poškodenie pečene 
U pacientov s miernym (Child-Pugh triedy A) alebo stredným (Child-Pugh triedy B) poškodením 
pečene sa nevyžaduje žiadna úprava dávky Vitekty. Elvitegravir sa neštudoval u pacientov s ťažkým 
poškodením pečene (Child-Pugh triedy C) (pozri časti 4.4 a 5.2). 
 
Pediatrická populácia 
Bezpečnosť a účinnosť elvitegraviru u detí vo veku od 0 do menej ako 18 rokov neboli doteraz 
stanovené (pozri časť 5.1). K dispozícii nie sú žiadne údaje. 
 
Spôsob podávania 
Vitekta sa má užívať perorálne, jedenkrát denne s jedlom (pozri časť 5.2). Filmom obalená tableta sa 
nemá rozhrýzť ani rozdrviť. 
 
4.3 Kontraindikácie 
 
Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. 
 
Súbežné podávanie s nasledujúcimi liekmi z dôvodu možnej straty virologickej odpovede a možného 
vzniku rezistencie (pozri časť 4.5): 
• antikonvulzíva: karbamazepín, fenobarbitál, fenytoín 
• antimykobakteriálne látky: rifampicín 
• rastlinné prípravky: ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) 
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4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní 
 
Všeobecné 
Hoci sa preukázalo, že účinná vírusová supresia dosiahnutá pri antiretrovírusovej terapii značne 
znižuje riziko prenosu HIV pohlavným stykom, reziduálne riziko nie je možné vylúčiť. Je potrebné 
prijať opatrenia na zabránenie prenosu HIV v súlade s národnými odporúčaniami. 
 
Použitie Vitekty s inými inhibítormi proteázy HIV-1 alebo v iných frekvenciách dávkovania, než ako 
sú uvedené v tabuľke 1, môže viesť k nedostatočným alebo zvýšeným plazmatickým hladinám 
elvitegraviru a/alebo súbežne podávaných liekov. 
 
Rezistencia 
Vírusy rezistentné voči elvitegraviru vykazujú vo väčšine prípadov skríženú rezistenciu voči 
raltegraviru, ktorý je inhibítorom schopnosti integrázy transferovať vlákna (pozri časť 5.1). 
 
Elvitegravir má relatívne nízku genetickú bariéru voči rezistencii. Preto vždy, keď je to možné, sa má 
Vitekta podávať s plne aktívnym inhibítorom proteázy posilneným prostredníctvom ritonaviru a ešte 
jedným plne aktívnym antiretrovírusovým liekom, aby sa minimalizovala možnosť virologického 
zlyhania a vzniku rezistencie (pozri časť 5.1). 
 
Súbežné podávanie iných liekov 
Elvitegravir sa metabolizuje hlavne prostredníctvom enzýmu CYP3A. Súbežné podávanie Vitekty so 
silnými induktormi enzýmu CYP3A (vrátane ľubovníka bodkovaného [Hypericum perforatum], 
rifampicínu, karbamazepínu, fenobarbitálu a fenytoínu) je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.5). 
Súbežné podávanie Vitekty so stredne silnými induktormi enzýmu CYP3A (vrátane, okrem iného, 
efavirenzu a bosentanu) sa neodporúča (pozri časť 4.5). 
 
Z dôvodu potreby súbežného podávania Vitekty s inhibítorom proteázy posilneným prostredníctvom 
ritonaviru si majú lekári predpisujúci tento liek preštudovať súhrn charakteristických vlastností lieku 
pre súbežne podávaný inhibítor proteázy a ritonavir, kde nájdu popis kontraindikovaných liekov 
a ďalšie významné liekové interakcie, ktoré môžu spôsobiť život ohrozujúce nežiaduce účinky alebo 
stratu terapeutického účinku a možný vznik rezistencie. 
 
Pre atazanavir/ritonavir a lopinavir/ritonavir bolo preukázané, že výrazne zvyšujú plazmatické 
koncentrácie elvitegraviru (pozri časť 4.5). Pri použití v kombinácii s atazanavirom/ritonavirom 
a lopinavirom/ritonavirom sa má dávka Vitekty znížiť zo 150 mg jedenkrát denne na 85 mg jedenkrát 
denne (pozri časť 4.2). Pozri súhrn charakteristických vlastností lieku pre 85 mg tablety Vitekta. 
 
Súbežné podávanie Vitekty s podobnými liečivami: Vitekta sa musí používať v kombinácii 
s inhibítorom proteázy posilneným prostredníctvom ritonaviru. Vitekta sa nemá používať 
s inhibítorom proteázy posilneným prostredníctvom inej látky, pretože odporúčania na dávkovanie 
takýchto kombinácií neboli stanovené. Posilnenie elvitegraviru inou látkou než ritonavirom môže 
spôsobiť suboptimálne plazmatické koncentrácie elvitegraviru a/alebo inhibítora proteázy vedúce 
k strate terapeutického účinku a k možnému vzniku rezistencie. 
 
Vitekta sa nemá používať v kombinácii s liekmi obsahujúcimi elvitegravir ani s látkami posilňujúcimi 
farmakokinetické vlastnosti inými než ritonavir. 
 
Požiadavky na antikoncepciu 
Pacientky vo fertilnom veku majú používať buď hormonálnu antikoncepciu obsahujúcu aspoň 30 µg 
etinylestradiolu a norgestimát ako progestagén, alebo alternatívnu spoľahlivú metódu antikoncepcie 
(pozri časti 4.5 a 4.6). Súbežné podávanie elvitegraviru s perorálnou antikoncepciou obsahujúcou 
progestagény iné než norgestimát sa neštudovalo, a preto sa mu treba vyhnúť. 
 
U pacientok používajúcich estrogény na hormonálnu substitučnú liečbu sa majú klinicky sledovať 
prejavy nedostatku estrogénu (pozri časť 4.5). 
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Oportúnne infekcie 
U pacientov, ktorí dostávajú Vitektu alebo inú antiretrovírusovú terapiu, sa môžu naďalej rozvíjať 
oportúnne infekcie a iné komplikácie HIV infekcie a preto musia zostať pod dôkladným klinickým 
dohľadom lekára, skúseným v liečbe pacientov s HIV pridruženými chorobami. 
 
Pacienti súbežne infikovaní HIV a vírusom hepatitídy B alebo C 
U pacientov s chronickou hepatitídou B alebo C liečených antiretrovírusovou terapiou existuje 
zvýšené riziko vážnych a potenciálne smrteľných nežiaducich účinkov na pečeň. 
 
Na optimálnu liečbu HIV infekcie u pacientov súbežne infikovaných vírusom hepatitídy B (HBV) 
majú lekári vziať do úvahy súčasné pravidlá liečby HIV. 
 
Ochorenie pečene 
Elvitegravir sa neštudoval u pacientov s ťažkým poškodením pečene (Child-Pugh triedy C). 
U pacientov s miernym (Child-Pugh triedy A) alebo stredným (Child-Pugh triedy B) poškodením 
pečene nie je potrebná žiadna úprava dávky Vitekty (pozri časti 4.2 a 5.2). 
 
U pacientov s existujúcou pečeňovou dysfunkciou, vrátane chronickej aktívnej hepatitídy je počas 
kombinovanej antiretrovírusovej terapie (combination antiretroviral therapy, CART) zvýšená 
frekvencia abnormalít funkcie pečene a musia byť sledovaní podľa štandardného postupu. Ak sa 
u takýchto pacientov preukáže zhoršenie ochorenia pečene, musí sa zvážiť prerušenie alebo vysadenie 
liečby. 
 
Telesná hmotnosť a metabolické parametre 
Počas antiretrovírusovej liečby môže dôjsť k zvýšeniu telesnej hmotnosti a hladín lipidov a glukózy 
v krvi. Takéto zmeny môžu čiastočne súvisieť s kontrolou ochorenia a životným štýlom. Pokiaľ ide 
o lipidy, v niektorých prípadoch sú dôkazy o vplyve liečby, kým pri prírastku telesnej hmotnosti nie sú 
silné dôkazy o tom, že súvisí s niektorou konkrétnou liečbou. Pri monitorovaní hladín lipidov 
a glukózy v krvi sa treba riadiť zavedenými odporúčaniami na liečbu infekcie HIV. Poruchy 
metabolizmu lipidov majú byť klinicky vhodne liečené. 
 
Syndróm imunitnej reaktivácie 
U HIV-infikovaných pacientov s ťažkou imunodeficienciou môže v čase nasadenia CART vzniknúť 
zápalová reakcia na asymptomatické alebo reziduálne oportúnne patogény a spôsobiť závažné klinické 
stavy alebo zhoršenie symptómov. Takéto reakcie sú pozorované počas prvých niekoľkých týždňov 
alebo mesiacov po začatí CART. Relevantnými príkladmi sú cytomegalovírusová retinitída, 
generalizované a/alebo fokálne mykobakteriálne infekcie a pneumónia spôsobená Pneumocystis 
jirovecii. Akékoľvek zápalové symptómy sa musia zhodnotiť a v prípade potreby sa musí nasadiť 
liečba. 
 
Boli tiež zaznamenané autoimúnne poruchy (ako je Gravesova choroba) objavujúce sa v dôsledku 
imunitnej reaktivácie; avšak zaznamenaný čas do ich nástupu je rôznorodejší a tieto udalosti sa môžu 
vyskytnúť mnoho mesiacov po začatí liečby. 
 
Osteonekróza 
Aj keď sa etiológia považuje za mnohofaktorovú (vrátane používania kortikosteroidov, konzumácie 
alkoholu, ťažkej imunosupresie, vyššieho indexu telesnej hmotnosti), boli hlásené prípady 
osteonekrózy, najmä u pacientov s pokročilým HIV ochorením a/alebo dlhodobou expozíciou CART. 
Pacientom sa má odporučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak budú mať bolesť kĺbov, stuhnutosť 
kĺbov alebo ťažkosti s pohybom. 
 
Pomocné látky 
Vitekta obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, 
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie preto nesmú užívať tento liek. 
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4.5 Liekové a iné interakcie 
 
Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých. 
 
Interakcie s induktormi enzýmu CYP3A 
Elvitegravir sa metabolizuje hlavne prostredníctvom enzýmu CYP3A (pozri časť 5.2). Očakáva sa, že 
lieky, ktoré sú silnými (spôsobujúcimi > 5-násobné zvýšenie klírensu substrátu) alebo stredne silnými 
(spôsobujúcimi 2-5-násobné zvýšenie klírensu substrátu) induktormi enzýmu CYP3A, spôsobia 
zníženie plazmatických koncentrácií elvitegraviru. 
 
Súbežné používanie je kontraindikované 
Súbežné podávanie Vitekty s liekmi, ktoré sú silnými induktormi enzýmu CYP3A, je 
kontraindikované, pretože očakávané zníženie plazmatických koncentrácií elvitegraviru môže viesť ku 
strate terapeutického účinku a k možnému vzniku rezistencie voči elvitegraviru (pozri časť 4.3). 
 
Súbežné používanie sa neodporúča 
Súbežné podávanie Vitekty s liekmi, ktoré sú stredne silnými induktormi enzýmu CYP3A (vrátane, 
okrem iného, efavirenzu a bosentanu), sa neodporúča, pretože očakávané zníženie plazmatických 
koncentrácií elvitegraviru môže viesť ku strate terapeutického účinku a k možnému vzniku rezistencie 
voči elvitegraviru (pozri časť 4.4). 
 
Interakcie vyžadujúce úpravu dávky Vitekty 
Elvitegravir prechádza oxidačným metabolizmom prostredníctvom enzýmu CYP3A (hlavná cesta) 
a glukuronidáciou prostredníctvom enzýmov UGT1A1/3 (vedľajšia cesta). Súbežné podávanie Vitekty 
s liekmi, ktoré sú silnými inhibítormi enzýmov UGT1A1/3, môže spôsobiť zvýšenie plazmatických 
koncentrácií elvitegraviru a môžu sa vyžadovať úpravy dávky. Napríklad pre atazanavir/ritonavir 
a lopinavir/ritonavir (silné inhibítory enzýmov UGT1A1/3) bolo preukázané, že výrazne zvyšujú 
plazmatické koncentrácie elvitegraviru (pozri tabuľku 2). Pri použití v kombinácii 
s atazanavirom/ritonavirom a lopinavirom/ritonavirom sa má preto dávka Vitekty znížiť zo 150 mg 
jedenkrát denne na 85 mg jedenkrát denne (pozri časti 4.2 a 4.4). Pozri súhrn charakteristických 
vlastností lieku pre 85 mg tablety Vitekta. 
 
Iné interakcie 
Elvitegravir je miernym induktorom a môže indukovať enzým CYP2C9 a/alebo indukovateľné 
enzýmy UGT. Elvitegravir preto môže spôsobiť zníženie plazmatickej koncentrácie substrátov 
enzýmov CYP2C9 (napríklad warfarínu) alebo UGT (napríklad etinylestradiolu). Okrem toho sa 
v in vitro štúdiách preukázalo, že elvitegravir je slabým až miernym induktorom enzýmov CYP1A2, 
CYP2C19 a CYP3A. Elvitegravir by tiež mohol byť slabým až miernym induktorom enzýmov 
CYP2B6 a CYP2C8, pretože tieto enzýmy sú regulované podobným spôsobom ako enzýmy CYP2C9 
a CYP3A. Klinické údaje však preukázali, že po súbežnom podávaní s posilneným elvitegravirom 
nedochádza k žiadnym klinicky významným zmenám expozície metadónu (ktorý sa metabolizuje 
hlavne prostredníctvom enzýmov CYP2B6 a CYP2C19), v porovnaní s podávaním metadónu 
samostatne (pozri tabuľku 2). 
 
Elvitegravir je substrátom OATP1B1 a OATP1B3 a inhibítorom OATP1B3 in vitro. Význam týchto 
interakcií in vivo nie je jasný. 
 
Interakcie medzi elvitegravirom a možnými, súbežne podávanými liekmi sú uvedené nižšie 
v tabuľke 2 (nárast je označený ako „↑“, pokles ako „↓“, žiadna zmena ako „↔“). Tieto interakcie sú 
založené buď na štúdiách liekových interakcií, alebo to sú predpokladané interakcie na základe 
očakávanej intenzity interakcie a potenciálu závažných nežiaducich účinkov alebo straty 
terapeutického účinku. 
 
Pri študovaných interakciách sa účinok na Vitektu určoval porovnávaním farmakokinetických 
vlastností posilneného elvitegraviru (prostredníctvom ritonaviru alebo kobicistatu ako 
farmakokinetického posilňovača) za neprítomnosti a v prítomnosti súbežne podávaného lieku. 
Neštudovali sa žiadne interakcie použitím neposilneného elvitegraviru. S výnimkou prípadov 
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uvedených v tabuľke 2 bola dávka posilneného elvitegraviru alebo súbežne podávaného lieku rovnaká 
pri podávaní samostatne alebo v kombinácii. Farmakokinetické parametre inhibítorov proteázy 
uvedených v tabuľke 2 sa vyhodnocovali za prítomnosti ritonaviru. 
 
Aj keď neexistujú žiadne skutočné alebo predpokladané interakcie medzi uvedeným liekom 
a elvitegravirom, môže dochádzať k interakciám medzi uvedeným liekom a ritonavirom a/alebo 
inhibítorom proteázy ktoré sa súbežne podávajú s elvitegravirom. Lekár predpisujúci tento liek si má 
vždy preštudovať súhrn charakteristických vlastností lieku pre ritonavir alebo inhibítor proteázy. 
 
Tabuľka 2: Interakcie medzi elvitegravirom a inými liekmi 
 

Liečivo podľa terapeutickej 
oblasti 

Účinky na hladiny liečiva 
Priemerná percentuálna 
zmena AUC, Cmax, Cmin

 

Odporúčania týkajúce sa 
súbežného podávania 

s elvitegravirom posilneným 
prostredníctvom ritonaviru 

ANTIRETROVÍRUSOVÉ LIEKY 
Inhibítory HIV proteázy 
atazanavir (300 mg jedenkrát 
denne) 
elvitegravir (200 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

Pre atazanavir/ritonavir bolo 
preukázané, že výrazne zvyšuje 
plazmatické koncentrácie 
elvitegraviru. 
 
elvitegravir: 
AUC: ↑ 100 % 
Cmax: ↑ 85 % 
Cmin: ↑ 188 % 
 
atazanavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 35 % 

Pri použití v kombinácii 
s atazanavirom má byť dávka 
Vitekty 85 mg jedenkrát denne. 
Pri použití v kombinácii 
s Vitektou je odporúčaná dávka 
atazanaviru 300 mg 
s ritonavirom 100 mg jedenkrát 
denne. 
 
Nie sú k dispozícii žiadne údaje, 
na základe ktorých by bolo 
možné odporúčať dávkovanie 
pri súbežnom podávaní s inými 
dávkami atazanaviru (pozri 
časť 4.2). atazanavir (300 mg jedenkrát 

denne) 
elvitegravir (85 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔* 
Cmax: ↔* 
Cmin: ↑ 38 %* 
 
atazanavir: 
AUC: ↔** 
Cmax: ↔** 
Cmin: ↔** 
 
*v porovnaní 
s elvitegravirom/ritonavirom 
150/100 mg jedenkrát denne. 
 
**v porovnaní 
s atazanavirom/ritonavirom 
300/100 mg jedenkrát denne. 

darunavir (600 mg dvakrát denne) 
elvitegravir (125 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg dvakrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
darunavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 17 % 

Pri použití v kombinácii 
s darunavirom má byť dávka 
Vitekty 150 mg jedenkrát 
denne. 
 
Nie sú k dispozícii žiadne údaje, 
na základe ktorých by bolo 
možné odporúčať dávkovanie 
pri súbežnom podávaní s inými 
dávkami darunaviru (pozri 
časť 4.2). 
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Liečivo podľa terapeutickej 
oblasti 

Účinky na hladiny liečiva 
Priemerná percentuálna 
zmena AUC, Cmax, Cmin

 

Odporúčania týkajúce sa 
súbežného podávania 

s elvitegravirom posilneným 
prostredníctvom ritonaviru 

fosamprenavir (700 mg dvakrát 
denne) 
elvitegravir (125 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg dvakrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
fosamprenavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Pri použití v kombinácii 
s fosamprenavirom má byť 
dávka Vitekty 150 mg jedenkrát 
denne. 
 
Nie sú k dispozícii žiadne údaje, 
na základe ktorých by bolo 
možné odporúčať dávkovanie 
pri súbežnom podávaní s inými 
dávkami fosamprenaviru (pozri 
časť 4.2). 

lopinavir/ritonavir (400/100 mg 
dvakrát denne) 
elvitegravir (125 mg jedenkrát 
denne) 

Pre lopinavir/ritonavir bolo 
preukázané, že výrazne zvyšuje 
plazmatické koncentrácie 
elvitegraviru. 
 
elvitegravir: 
AUC: ↑ 75 % 
Cmax: ↑ 52 % 
Cmin: ↑ 138 % 
 
lopinavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 8 % 

Pri použití v kombinácii 
s lopinavirom/ritonavirom má 
byť dávka Vitekty 85 mg 
jedenkrát denne. 
 
Nie sú k dispozícii žiadne údaje, 
na základe ktorých by bolo 
možné odporúčať dávkovanie 
pri súbežnom podávaní s inými 
dávkami lopinaviru/ritonaviru 
(pozri časť 4.2). 

tipranavir (500 mg dvakrát denne) 
elvitegravir (200 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (200 mg dvakrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
tipranavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 11 % 

Z dôvodu nedostatočných 
klinických údajov sa 
kombinácia elvitegraviru 
s tipranavirom neodporúča 
(pozri časť 4.2). 

NRTI 
didanozín (400 mg jedenkrát 
denne) 
elvitegravir (200 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
didanozín: 
AUC: ↓ 14 % 
Cmax: ↓ 16 % 

Keďže didanozín sa podáva na 
prázdny žalúdok, má sa podávať 
najmenej jednu hodinu pred 
alebo dve hodiny po podaní 
Vitekty (ktorá sa podáva 
s jedlom). Odporúča sa klinické 
sledovanie. 

zidovudín (300 mg dvakrát denne) 
elvitegravir (200 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
zidovudín: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
so zidovudínom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 

stavudín (40 mg jedenkrát denne) 
elvitegravir (200 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
stavudín: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
so stavudínom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 
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Liečivo podľa terapeutickej 
oblasti 

Účinky na hladiny liečiva 
Priemerná percentuálna 
zmena AUC, Cmax, Cmin

 

Odporúčania týkajúce sa 
súbežného podávania 

s elvitegravirom posilneným 
prostredníctvom ritonaviru 

abakavir (600 mg jedenkrát denne) 
elvitegravir (200 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
abakavir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s abakavirom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 

tenofovir-dizoproxilfumarát 
(300 mg jedenkrát denne) 
emtricitabín (200 mg jedenkrát 
denne) 
elvitegravir (50 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
tenofovir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
emtricitabín: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s tenofovir-
dizoproxilfumarátom alebo 
emtricitabínom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 

NNRTI 
efavirenz Interakcia s elvitegravirom sa 

neštudovala. 
 
Pri súbežnom podávaní 
efavirenzu a elvitegraviru sa 
očakáva zníženie plazmatických 
koncentrácií elvitegraviru, čo 
môže spôsobiť stratu 
terapeutického účinku a možný 
vznik rezistencie. 

Súbežné podávanie sa 
neodporúča (pozri časť 4.4). 

etravirín (200 mg dvakrát denne) 
elvitegravir (150 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
etravirín: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s etravirínom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 

nevirapín Interakcia s elvitegravirom sa 
neštudovala. 
 
Pri súbežnom podávaní 
nevirapínu a elvitegraviru sa 
očakáva zníženie plazmatických 
koncentrácií elvitegraviru, čo 
môže spôsobiť stratu 
terapeutického účinku a možný 
vznik rezistencie. 

Súbežné podávanie sa 
neodporúča (pozri časť 4.4). 

rilpivirín Interakcia s elvitegravirom sa 
neštudovala. 

Pri súbežnom podávaní 
elvitegraviru a rilpivirínu sa 
neočakáva zmena 
plazmatických koncentrácií 
elvitegraviru, preto sa 
nevyžaduje žiadna úprava dávky 
Vitekty. 
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Liečivo podľa terapeutickej 
oblasti 

Účinky na hladiny liečiva 
Priemerná percentuálna 
zmena AUC, Cmax, Cmin

 

Odporúčania týkajúce sa 
súbežného podávania 

s elvitegravirom posilneným 
prostredníctvom ritonaviru 

Antagonisti CCR5 
maravirok (150 mg dvakrát denne) 
elvitegravir (150 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
maravirok:§ 
AUC: ↑ 186 % 
Cmax: ↑ 115 % 
Cmin: ↑ 323 % 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s maravirokom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 
 
§Z dôvodu inhibície enzýmu 
CYP3A prostredníctvom 
ritonaviru sa výrazne zvyšuje 
expozícia maraviroku. 

ANTACIDÁ 
antacidová suspenzia obsahujúca 
horčík/hliník (jednorazová 20 ml 
dávka) 
elvitegravir (50 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir (antacidová 
suspenzia podaná ± 4 hodiny od 
podania elvitegraviru): 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
elvitegravir (súbežné podávanie 
antacida): 
AUC: ↓ 45 % 
Cmax: ↓ 47 % 
Cmin: ↓ 41 % 

Plazmatické koncentrácie 
elvitegraviru sú nižšie pri 
používaní s antacidami 
z dôvodu lokálnej tvorby 
komplexov 
v gastrointestinálnom trakte, 
a nie kvôli zmenám žalúdočnej 
pH. Odporúča sa podávať 
Vitektu a antacidum s odstupom 
najmenej 4 hodín. 

DOPLNKY STRAVY 
multivitamínové doplnky Interakcia s elvitegravirom sa 

neštudovala. 
Keďže pri súbežnom podávaní 
s multivitamínovými doplnkami 
nemožno vylúčiť vplyv tvorby 
katiónových komplexov 
elvitegraviru, odporúča sa 
odstup najmenej 4 hodín medzi 
podávaním Vitekty 
a multivitamínových doplnkov. 

NARKOTICKÉ ANALGETIKÁ 
metadón (80 – 120 mg jedenkrát 
denne) 
elvitegravir (150 mg jedenkrát 
denne) 
kobicistat (150 mg jedenkrát 
denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
metadón: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s metadónom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 

buprenorfín/naloxon (16/4 mg až 
24/6 mg denne) 
elvitegravir (150 mg jedenkrát 
denne) 
kobicistat (150 mg jedenkrát 
denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
buprenorfín: 
AUC: ↑ 35 % 
Cmax: ↑ 12 % 
Cmin: ↑ 66 % 
 
naloxon: 
AUC: ↓ 28 % 
Cmax: ↓ 28 % 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s buprenorfínom/naloxonom nie 
je potrebná žiadna úprava 
dávky. 
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Liečivo podľa terapeutickej 
oblasti 

Účinky na hladiny liečiva 
Priemerná percentuálna 
zmena AUC, Cmax, Cmin

 

Odporúčania týkajúce sa 
súbežného podávania 

s elvitegravirom posilneným 
prostredníctvom ritonaviru 

ANTIINFEKTÍVA 
Fungicídy 
ketokonazol (200 mg dvakrát 
denne) 
elvitegravir (150 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↑ 48 % 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↑ 67 % 
 
↑ ketokonazol§ 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s ketokonazolom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 
 
§Z dôvodu inhibície enzýmu 
CYP3A prostredníctvom 
ritonaviru sa zvyšuje expozícia 
ketokonazolu. 

Antimykobakteriálne lieky 
rifabutín (150 mg jedenkrát každý 
druhý deň) 
elvitegravir (300 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔* 
Cmax: ↔* 
Cmin: ↔* 
 
rifabutín: 
AUC: ↔** 

Cmax: ↔** 

Cmin: ↔** 

Súbežné podávanie Vitekty 
a rifabutínu sa neodporúča. Ak 
je táto kombinácia nevyhnutná, 
odporúčaná dávka rifabutínu je 
150 mg 3-krát týždenne 
v stanovené dni (napríklad 
v pondelok, stredu a piatok). 
 
Pri súbežnom podávaní so 
zníženou dávkou rifabutínu nie 
je potrebná žiadna úprava dávky 
Vitekty. 
 
Ďalšie zníženie dávky rifabutínu 
sa neštudovalo. Treba pamätať 
na to, že dávka 150 mg dvakrát 
týždenne nemusí poskytovať 
optimálnu expozíciu rifabutínu 
a môže viesť k riziku rezistencie 
voči rifamycínu a zlyhaniu 
liečby. 
 
§Z dôvodu inhibície enzýmu 
CYP3A prostredníctvom 
ritonaviru sa zvyšuje expozícia 
25-O-desacetyl-rifabutínu. 

 25-O-desacetyl-rifabutín:§ 
AUC: ↑ 851 %** 
Cmax: ↑ 440 %** 
Cmin: ↑ 1 836 %** 
 
*v porovnaní 
s elvitegravirom/ritonavirom 
300/100 mg jedenkrát denne. 
 
**v porovnaní s rifabutínom 
300 mg jedenkrát denne. 
 
Celková antimykobakteriálna 
aktivita bola zvýšená o 50 %. 

ANTIKOAGULANCIÁ 
warfarín Interakcia s elvitegravirom sa 

neštudovala. 
 
Súbežné podávanie 
s elvitegravirom môže 
ovplyvniť koncentrácie 
warfarínu. 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
sa odporúča sledovať 
medzinárodný normalizovaný 
pomer (INR). INR sa má ďalej 
sledovať počas prvých týždňov 
po ukončení liečby Vitektou. 

ANTAGONISTI H2-RECEPTOROV 
famotidín (40 mg jedenkrát denne) 
elvitegravir (150 mg jedenkrát 
denne) 
kobicistat (150 mg jedenkrát 
denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s famotidínom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. Lie
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Liečivo podľa terapeutickej 
oblasti 

Účinky na hladiny liečiva 
Priemerná percentuálna 
zmena AUC, Cmax, Cmin

 

Odporúčania týkajúce sa 
súbežného podávania 

s elvitegravirom posilneným 
prostredníctvom ritonaviru 

INHIBÍTORY REDUKTÁZY HMG-CoA 
rosuvastatín (jednorazová 10 mg 
dávka) 
elvitegravir (150 mg jedenkrát 
denne) 
kobicistat (150 mg jedenkrát 
denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 
 
rosuvastatín: 
AUC: ↑ 38 % 
Cmax: ↑ 89 % 
Cmin: ↑ 43 % 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s rosuvastatínom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 

atorvastatín 
fluvastatín 
pitavastatín 
pravastatín 

Interakcia s elvitegravirom sa 
neštudovala. 
 
Pri súbežnom podávaní 
elvitegraviru sa neočakáva 
zmena plazmatických 
koncentrácií substrátov OATP. 
 
Pri súbežnom podávaní 
substrátov/inhibítorov OATP sa 
neočakáva zmena 
plazmatických koncentrácií 
elvitegraviru. 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s atorvastatínom, fluvastatínom, 
pitavastatínom alebo 
pravastatínom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 

PERORÁLNA ANTIKONCEPCIA 
norgestimát (0,180/0,215 mg 
jedenkrát denne) 
etinylestradiol (0,025 mg jedenkrát 
denne) 
elvitegravir (150 mg jedenkrát 
denne) 
kobicistat (150 mg jedenkrát 
denne)1 

norgestimát: 
AUC: ↑ 126 % 
Cmax: ↑ 108 % 
Cmin: ↑ 167 % 
 
etinylestradiol: 
AUC: ↓ 25 % 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↓ 44 % 
 
elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
a hormonálnej antikoncepcie 
treba postupovať opatrne. 
Hormonálna antikoncepcia má 
obsahovať najmenej 30 µg 
etinylestradiolu a norgestimát 
ako progestagén alebo pacientky 
majú používať alternatívnu 
spoľahlivú metódu 
antikoncepcie (pozri 
časti 4.4 a 4.6). 
 
Dlhodobé účinky značných 
zvýšení expozície progesterónu 
nie sú známe. Súbežné 
podávanie elvitegraviru 
s perorálnou antikoncepciou 
obsahujúcou progestagény iné 
než norgestimát sa neštudovalo, 
a preto sa mu treba vyhnúť. 

INHIBÍTORY PROTÓNOVEJ PUMPY 
omeprazol (40 mg jedenkrát 
denne) 
elvitegravir (50 mg jedenkrát 
denne) 
ritonavir (100 mg jedenkrát denne) 

elvitegravir: 
AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↔ 

Pri súbežnom podávaní Vitekty 
s omeprazolom nie je potrebná 
žiadna úprava dávky. 

1 Táto štúdia bola vykonaná pomocou kombinovanej tablety pevnej dávky 
elvitegraviru/kobicistatu/emtricitabínu/tenofovir-dizoproxilu. 

 
4.6 Fertilita, gravidita a laktácia 
 
Ženy vo fertilnom veku/antikoncepcia u mužov a žien 
Používanie Vitekty musí byť sprevádzané používaním účinnej antikoncepcie (pozri časti 4.4 a 4.5). 
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Gravidita 
Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo klinických údajov o elvitegravire u gravidných 
žien. 
 
Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky elvitegraviru z hľadiska 
reprodukčnej toxicity. Maximálne expozície hodnotené u králikov však neprekračovali terapeuticky 
dosiahnuté expozície (pozri časť 5.3). 
 
Vitekta sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ klinický stav ženy nevyžaduje liečbu elvitegravirom. 
 
Laktácia 
Nie je známe, či sa elvitegravir/metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Dostupné 
farmakodynamické/toxikologické údaje u potkanov preukázali vylučovanie elvitegraviru do mlieka. 
Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. Vitekta sa preto nemá používať počas laktácie. 
 
Odporúča sa, aby ženy infikované HIV za žiadnych okolností nedojčili svoje deti, aby sa zabránilo 
prenosu HIV na dieťa. 
 
Fertilita 
O účinku elvitegraviru na plodnosť u ľudí nie sú k dispozícii žiadne údaje. Štúdie na zvieratách 
nepreukázali škodlivé účinky elvitegraviru na fertilitu. 
 
4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje 
 
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch elvitegraviru na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať 
stroje. 
 
4.8 Nežiaduce účinky 
 
Súhrn bezpečnostného profilu 
Vyhodnotenie nežiaducich účinkov je založené na údajoch z kontrolovanej klinickej štúdie 
(GS-US-183-0145), v ktorej dostávalo 712 predtým antiretrovírusovo liečených dospelých 
infikovaných HIV-1 elvitegravir (n = 354) alebo raltegravir (n = 358), pričom oba sa podávali so 
základným liečebným režimom obsahujúcim plne aktívny inhibítor proteázy posilnený 
prostredníctvom ritonaviru a ďalšie antiretrovírusové látky. Z týchto 712 pacientov podstúpilo 
543 pacientov najmenej 48 týždňov liečby (269 elvitegravirom a 274 raltegravirom) a 439 pacientov 
podstúpilo najmenej 96 týždňov liečby (224 elvitegravirom a 215 raltegravirom). 
 
Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami elvitegraviru boli hnačka (7,1 %) a nevoľnosť (4,0 %) 
(pozri tabuľku 3). 
 
Tabuľkový súhrn nežiaducich účinkov 
Nežiaduce účinky elvitegraviru zistené na základe skúseností z klinickej štúdie sú uvedené 
v tabuľke 3 nižšie podľa tried orgánových systémov a frekvencie. V rámci jednotlivých skupín 
frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. Frekvencie sú definované 
ako časté (≥ 1/100 až < 1/10) alebo menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100). 
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Tabuľka 3: Tabuľkový súhrn nežiaducich účinkov elvitegraviru zistených na základe skúseností 
počas 96 týždňov z klinickej štúdie GS-US-183-0145 
 
Frekvencia Nežiaduci účinok 
Psychické poruchy: 

Menej časté samovražedné myšlienky a pokus o samovraždu (u pacientov s depresiou 
alebo psychiatrickým ochorením v anamnéze), depresia, nespavosť 

Poruchy nervového systému: 
Časté bolesť hlavy 
Menej časté závrat, parestézia, ospalosť, dysgeúzia 
Poruchy gastrointestinálneho traktu: 
Časté bolesť brucha, hnačka, vracanie, nevoľnosť 
Menej časté dyspepsia, abdominálna distenzia, plynatosť 
Poruchy kože a podkožného tkaniva: 
Časté vyrážka 
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: 
Časté únava 
 
Popis vybraných nežiaducich účinkov 
 
Metabolické parametre 
Počas antiretrovírusovej liečby sa môže zvýšiť telesná hmotnosť a hladiny lipidov a glukózy v krvi 
(pozri časť 4.4). 
 
Syndróm imunitnej reaktivácie 
U HIV-infikovaných pacientov s ťažkou imunodeficienciou môže v čase zahájenia CART vzniknúť 
zápalová reakcia na asymptomatické alebo reziduálne oportúnne infekcie. Boli tiež zaznamenané 
autoimmúnne poruchy (ako je Gravesova choroba); avšak zaznamenaný čas do ich nástupu je 
rôznorodejší a tieto udalosti sa môžu vyskytnúť mnoho mesiacov po začatí liečby (pozri časť 4.4). 
 
Osteonekróza 
Boli hlásené prípady osteonekrózy, najmä u pacientov so všeobecne uznávanými rizikovými faktormi, 
pokročilým HIV ochorením alebo dlhodobou expozíciou CART. Frekvencia osteonekrózy nie je 
známa (pozri časť 4.4). 
 
Hnačka 
V štúdii GS-US-183-0145 bola hnačka hlásená ako nežiaduci účinok u 7,1 % pacientov v skupine 
s elvitegravirom a u 5,3 % pacientov v skupine s raltegravirom. U týchto pacientov mala hnačka 
miernu až strednú závažnosť a nespôsobila predčasné ukončenie užívania skúšaného lieku. 
 
Pediatrická populácia 
Pre deti do 18 rokov nie sú k dispozícii žiadne údaje. Neodporúča sa používať Vitektu u tejto 
populácie (pozri časť 4.2). 
 
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie 
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné 
monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili 
akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného 
v Prílohe V. 
 
4.9 Predávkovanie 
 
Ak dôjde k predávkovaniu, pacient sa musí sledovať na príznaky toxicity. Liečba predávkovania 
elvitegravirom pozostáva zo všeobecných podporných opatrení vrátane sledovania životných funkcií, 
ako aj z pozorovania klinického stavu pacienta. 
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Neexistuje žiadna špecifická protilátka pri predávkovaní elvitegravirom. Keďže elvitegravir sa vo 
vysokej miere viaže na plazmatické proteíny, je nepravdepodobné, že by hemodialýzou alebo 
peritoneálnou dialýzou došlo k jeho významnému odstráneniu. 
 
 
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 
 
5.1 Farmakodynamické vlastnosti 
 
Farmakoterapeutická skupina: Antivirotiká na systémové použitie, iné antivirotiká. ATC kód: 
J05AX11. 
 
Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky 
Elvitegravir je inhibítor schopnosti HIV-1 integrázy transferovať vlákna (integrase strand transfer 
inhibitor, INSTI). Integráza je enzým kódovaný vírusom HIV-1, ktorý je potrebný na replikáciu 
vírusu. Inhibícia integrázy zabraňuje integrácii molekúl DNA vírusu HIV-1 do hostiteľskej genómovej 
DNA, čím sa zabráni tvorbe provírusu HIV-1 a rozširovaniu vírusovej infekcie. Elvitegravir 
neinhibuje ľudské topoizomerázy I ani II. 
 
Antivírusová in vitro aktivita 
Antivírusová aktivita elvitegraviru proti laboratórnym a klinickým izolátom HIV-1 bola vyhodnotená 
v lymfoblastoidných bunkách, monocytových/makrofágových bunkách a v lymfocytoch periférnej 
krvi, pričom hodnoty 50 %-nej efektívnej koncentrácie (EC50) boli v rozsahu od 0,02 do 1,7 nM. 
Elvitegravir vykazoval antivírusovú aktivitu v bunkovej kultúre proti HIV-1 kmeňom A, B, C, D, E, F, 
G a O (hodnoty EC50 boli v rozsahu od 0,1 do 1,3 nM) a aktivitu proti HIV-2 (EC50 na úrovni 
0,53 nM). Antivírusová aktivita elvitegraviru in vitro v kombinácii s antiretrovírusovými liekmi z tried 
nukleoz(t)idových inhibítorov reverznej transkriptázy (NRTI), nenukleozidových inhibítorov reverznej 
transkriptázy (NNRTI), inhibítorov proteázy (PI), inhibítorov schopnosti integrázy transferovať 
vlákna, inhibítorov fúzie alebo antagonistov ko-receptorov CCR5 nevykazovala žiadny antagonizmus. 
 
Elvitegravir nevykazoval inhibíciu replikácie HBV ani HCV in vitro. 
 
Rezistencia 
V bunkovej kultúre 
Izoláty HIV-1 so zníženou citlivosťou na elvitegravir boli selektované v bunkovej kultúre. Fenotypová 
rezistencia voči elvitegraviru bola najčastejšie spojená s primárnymi substitúciami integrázy T66I, 
E92Q a Q148R. Ďalšie substitúcie integrázy selektované v bunkovej kultúre zahŕňali H51Y, F121Y, 
S147G, S153Y, E157Q a R263K. 
 
Skrížená rezistencia 
Vírusy rezistentné voči elvitegraviru vykazujú rôzne stupne skríženej rezistencie voči, inhibítoru 
schopnosti integrázy transferovať vlákna raltegraviru, a to v závislosti od typu a počtu substitúcií. 
Vírusy exprimujúce substitúcie T66I/A si zachovávajú citlivosť na raltegravir, zatiaľ čo väčšina iných 
typov substitúcií spojených s elvitegravirom je spojená so zníženou citlivosťou na raltegravir. 
S výnimkou Y143C/R/H sú vírusy HIV-1 s primárnymi substitúciami T66K, Q148H/K/R alebo 
N155H spojenými s raltegravirom v integráze spojené so zníženou citlivosťou voči elvitegraviru. 
 
U predtým liečených pacientov 
V analýze HIV-1 izolátov pacientov, u ktorých zlyhala liečba do 96. týždňa v štúdii GS-US-183-0145, 
sa pozoroval vznik jednej alebo viacerých primárnych substitúcií súvisiacich s rezistenciou voči 
elvitegraviru u 23 z 86 pacientov s vyhodnotiteľnými genotypovými údajmi z párovaných izolátov na 
začiatku liečby a pri zlyhaní liečby elvitegravirom (23/351 pacientov liečených elvitegravirom; 
6,6 %). Podobné miery vzniku rezistencie voči raltegraviru sa vyskytovali v HIV-1 pacientov 
liečených raltegravirom (26/351 pacientov liečených raltegravirom; 7,4 %). Najčastejšími 
substitúciami, ktoré sa objavili v HIV-1 izolátoch pacientov liečených elvitegravirom, boli 
T66I/A (n = 8), E92Q/G (n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4) a N155H (n = 5) 
v integráze. Vo fenotypových analýzach HIV-1 izolátov s rezistenčnými substitúciami pacientov 
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liečených elvitegravirom malo 14/20 (70 %) pacientov zníženú citlivosť na elvitegravir a 12/20 (60 %) 
malo zníženú citlivosť na raltegravir. 
 
Klinické skúsenosti 
U predtým liečených pacientov infikovaných HIV-1 
Vyhodnotenie účinnosti elvitegraviru je založené hlavne na analýzach 96-týždňových údajov z jednej 
randomizovanej, dvojito zaslepenej, aktívne kontrolovanej štúdie GS-US-183-0145 u predtým 
liečených pacientov infikovaných HIV-1 (n = 702). 
 
V štúdii GS-US-183-0145 boli pacienti randomizovaní v pomere 1:1 na podávanie buď elvitegraviru 
(150 mg alebo 85 mg) jedenkrát denne, alebo raltegraviru 400 mg dvakrát denne, z ktorých každý sa 
podával so základným liečebným režimom obsahujúcim plne aktívny inhibítor proteázy posilnený 
prostredníctvom ritonaviru (atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir alebo tipranavir) a ešte 
druhú látku. Základný režim zvolil skúšajúci na základe genotypového/fenotypového testovania 
rezistencie a predchádzajúcej antiretrovírusovej liečby. Randomizácia bola rozvrstvená podľa hladiny 
HIV-1 RNA pri skríningu (≤ 100 000 kópií/ml alebo > 100 000 kópií/ml) a triedy druhej podávanej 
látky (NRTI alebo iné triedy). Miera virologickej odpovede sa vyhodnocovala v oboch liečebných 
skupinách. Miera virologickej odpovede bola definovaná ako dosiahnutie nemerateľnej vírusovej 
záťaže (HIV-1 RNA < 50 kópií/ml). 
 
Počiatočné charakteristiky a výsledky liečby do 96. týždňa sú pre štúdiu GS-US-183-0145 uvedené 
v tabuľkách 4 a 5, v uvedenom poradí. 
 
Tabuľka 4: Demografické a počiatočné charakteristiky ochorenia u predtým antiretrovírusovo 
liečených dospelých pacientov infikovaných HIV-1 v štúdii GS-US-183-0145 
 
 
 

elvitegravir + základný 
liečebný režim 

n = 351 

raltegravir + základný 
liečebný režim 

n = 351 
demografické charakteristiky 
medián veku, v rokoch (min – max) 44 

(20 – 78) 
45 

(19 – 74) 
pohlavie   
 muži 83,2 % 80,9 % 
 ženy 16,8 % 19,1 % 
etnikum   
 belošské 60,1 % 64,4 % 
 černošské/afroamerické 35,6 % 32,2 % 
 ázijské 2,6 % 1,4 % 
 iné 1,7 % 2,0 % 
počiatočné charakteristiky ochorenia 

medián počiatočnej hodnoty 
plazmatickej HIV-1 RNA (rozsah), 
log10 kópií/ml 

4,35 
(1,69 – 6,63) 

4,42 
(1,69 – 6,10) 

percentuálny podiel pacientov 
s vírusovou záťažou 
> 100 000 kópií/ml 

25,6 25,6 

medián počiatočného počtu buniek 
CD4+ (rozsah), počet 
buniek/mm3 

227,0 
(2,0 – 1 374,0) 

215,0 
(1,0 – 1 497,0) 

percentuálny podiel pacientov 
s počtom buniek CD4+ 
≤ 200 buniek/mm3 

44,4 
 

44,9 
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elvitegravir + základný 
liečebný režim 

n = 351 

raltegravir + základný 
liečebný režim 

n = 351 
počiatočné skóre genotypovej 

citlivostia 
0 
1 
2 
3 

 
 

1 % 
14 % 
81 % 
3 % 

 
 

< 1 % 
15 % 
83 % 
2 % 

a Skóre genotypovej citlivosti sa vypočítava sčítaním hodnôt liekovej citlivosti (1 = citlivý, 0 = znížená citlivosť) pre 
všetky lieky v počiatočnom základnom liečebnom režime. 

 
Tabuľka 5: Virologický výsledok randomizovanej liečby v štúdii GS-US-183-0145 
v 48. a 96. týždni (snapshot analýza)a 
 
 48. týždeň 96. týždeň 
 elvitegravir + 

základný 
liečebný režim 

n = 351 

raltegravir + 
základný 

liečebný režim 
n = 351 

elvitegravir + 
základný 

liečebný režim 
n = 351 

raltegravir + 
základný 
liečebný 

režim 
n = 351 

virologický úspech 
HIV-1 RNA < 50 kópií/ml 

60 % 58 % 52 % 53 % 

rozdiel v liečbe 2,2 % (95 % IS = –5,0 %, 9,3 %) –0,5 % (95 % IS = –7,9 %, 6,8 %) 
virologické zlyhanieb 33 % 32 % 36 % 31 % 
bez virologických údajov 
počas obdobia 48. alebo 
96. týždňa 

7 % 11 % 12 % 16 % 

ukončenie užívania 
skúšaného lieku 
z dôvodu nežiaduceho 
účinku alebo úmrtiac 

2 % 5 % 3 % 7 % 

ukončenie užívania 
skúšaného lieku z iných 
dôvodov a posledná 
dostupná hodnota 
HIV-1 RNA < 50 kópií/
mld 

4 % 5 % 8 % 9 % 

chýbajúce údaje počas 
tohto obdobia pri užívaní 
skúšaného lieku 

1 % 1 % 1 % 1 % 

a Obdobie 48. týždňa je definované ako obdobie medzi 309. a 364. dňom (vrátane), obdobie 96. týždňa je obdobie medzi 
645. a 700. dňom (vrátane). 

b Zahŕňa pacientov, ktorí mali ≥ 50 kópií/ml v období 48. alebo 96. týždňa, pacientov, ktorí ukončili liečbu predčasne 
z dôvodu nedostatku alebo straty účinnosti, pacientov, ktorí mali v čase zmeny základného liečebného režimu vírusovú 
záťaž ≥ 50 kópií/ml, pacientov, ktorí ukončili liečbu z iných dôvodov než nežiaduceho účinku, úmrtia alebo nedostatku 
alebo straty účinnosti a v čase predčasného ukončenia liečby mali hodnotu vírusovej záťaže ≥ 50 kópií/ml. 

c Zahŕňa pacientov, ktorí ukončili liečbu z dôvodu nežiaduceho účinku alebo úmrtia v akomkoľvek čase od 1. dňa v rámci 
celého obdobia, ak to malo za následok chýbajúce virologické údaje o liečbe počas daného obdobia. 

d Zahŕňa pacientov, ktorí ukončili liečbu z iných dôvodov než nežiaduceho účinku, úmrtia alebo nedostatku alebo straty 
účinnosti, napr. odvolanie súhlasu, strata kontaktu a pod. 

 
Elvitegravir bol v dosiahnutí hodnôt HIV-1 RNA < 50 kópií/ml porovnateľný s raltegravirom. 
 
Spomedzi pacientov so skóre genotypovej citlivosti ≤ 1 malo 76 % a 69 % v liečebných skupinách 
s elvitegravirom a raltegravirom hodnoty HIV-1 RNA < 50 kópií/ml v 48. týždni, v uvedenom poradí. 
Spomedzi pacientov so skóre genotypovej citlivosti > 1 malo 57 % a 56 % v liečebných skupinách 
s elvitegravirom a raltegravirom hodnoty HIV-1 RNA < 50 kópií/ml v 48. týždni, v uvedenom poradí. 
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V štúdii GS-US-183-0145 bolo priemerné zvýšenie počtu buniek CD4+ v 96. týždni oproti 
počiatočnej hodnote na úrovni 205 buniek/mm3 u pacientov liečených elvitegravirom 
a 198 buniek/mm3 u pacientov liečených raltegravirom. 
 
Analýzy podskupín podľa súbežne podávaného inhibítora proteázy v štúdii GS-US-183-0145 
vykazovali podobné miery virologického úspechu pre elvitegravir a raltegravir v rámci každej 
podskupiny inhibítora proteázy v 48. a 96. týždni (HIV-1 RNA < 50 kópií/ml) (tabuľka 6). 
 
Tabuľka 6: Virologický úspech podľa súbežne podávaného inhibítora proteázy v štúdii 
GS-US-183-0145 v 48. a 96. týždni (snapshot analýza) 
 
  elvitegravir oproti 

raltegraviru 
HIV-1 RNA 
< 50 kópií/ml, n/N (%) 

elvitegravir 
(N = 351) 

raltegravir 
(N = 351) 

Percentuálny rozdiel 
(95 % IS)a 

Virologický úspech 
v 48. týždni 

   

darunavir/ritonavir 126/202 (62,4 %) 122/207 (58,9 %) 3,4 % (–6,0 % až 12,9 %) 
lopinavir/ritonavir 39/68 (57,4 %) 37/68 (54,4 %) 2,9 % (–13,7 % až 19,6 %) 
atazanavir/ritonavir 34/61 (55,7 %) 28/51 (54,9 %) 0,8 % (–17,7 % až 19,3 %) 
fosamprenavir/ritonavir 8/14 (57,1 %) 10/18 (55,6 %) 1,6 % (–33,0 % až 36,2 %) 
tipranavir/ritonavir 3/6 (50,0 %) 5/7 (71,4 %) –21,4 % (–73,6 % až 30,7 %) 

Virologický úspech 
v 96. týždni 

   

darunavir/ritonavir 105/202 (52,0 %) 112/207 (54,1 %) –2,1 % (–11,8 % až 7,5 %) 
lopinavir/ritonavir 36/68 (52,9 %) 37/68 (54,4 %) –1,5 % (–18,2 % až 15,3 %) 
atazanavir/ritonavir 33/61 (54,1 %) 23/51 (45,1 %) 9,0 % (–9,5 % až 27,5 %) 
fosamprenavir/ritonavir 7/14 (50,0 %) 11/18 (61,1 %) –11,1 % (–45,7 % až 23,4 %) 
tipranavir/ritonavir 3/6 (50,0 %) 3/7 (42,9 %) 7,1 % (-47,1 % až 61,4 %) 

a Rozdiel v podieloch a príslušných hodnotách 95 % IS medzi randomizovanými liečebnými skupinami je založený na 
normálnej aproximácii. 

 
Analýza podskupín podľa pohlavia, aj keď obmedzená malým počtom pacientok v štúdii 
GS-US-183-0145, preukázala, že miery virologického úspechu u pacientok v 48. a 96. týždni 
(HIV-1 RNA < 50 kópií/ml) boli počtom nižšie v liečebnej skupine s elvitegravirom v porovnaní 
s liečebnou skupinou s raltegravirom. Miery virologického úspechu v 48. týždni pre elvitegravir 
a raltegravir boli pre pacientky 47,5 % (28/59) a 62,7 % (42/67) (rozdiel: –12,3 % [95 % IS: –30,1 % 
až 5,5 %]), v uvedenom poradí, a pre pacientov 62,3 % (182/292) a 56,3 % (160/284) (rozdiel: 5,3 % 
[95 % IS: –2,5 % až 13,2 %]), v uvedenom poradí. Miery virologického úspechu v 96. týždni pre 
elvitegravir a raltegravir boli pre pacientky 39,0 % (23/59) a 52,2 % (35/67) (rozdiel: –8,4 % 
[95 % IS: –26,1 % až 9,2 %]), v uvedenom poradí, a pre pacientov 55,1 % (161/292) a 53,2 % 
(151/284) (rozdiel: 1,5 % [95 % IS: –6,5 % až 9,6 %]), v uvedenom poradí. 
 
Pediatrická populácia 
Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s elvitegravirom 
v jednej alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie pri liečbe infekcie HIV-1 (informácie 
o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2). 
 
5.2 Farmakokinetické vlastnosti 
 
Absorpcia 
Po perorálnom podaní elvitegraviru posilneného prostredníctvom ritonaviru s jedlom u pacientov 
infikovaných HIV-1 pozorovali maximálne plazmatické koncentrácie elvitegraviru 4 hodiny po podaní 
dávky. Ustálené priemerné hodnoty Cmax, AUCtau a Ctrough (priemerná hodnota ± SD) po viacerých 
dávkach elvitegraviru s inhibítorom proteázy posilneným prostredníctvom ritonaviru (150 mg 
elvitegraviru s darunavirom alebo fosamprenavirom, 85 mg elvitegraviru s atazanavirom alebo 
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lopinavirom) u pacientov infikovaných HIV-1 boli pre elvitegravir 1,4 ± 0,39 µg/ml, 18 ± 6,8 µg•h/ml 
a 0,38 ± 0,22 µg/ml, v uvedenom poradí. Absolútna perorálna biologická dostupnosť nebola 
stanovená. 
 
V porovnaní so stavom nalačno malo podanie posilneného elvitegraviru v kombinácii pevnej dávky 
150 mg elvitegraviru/150 mg kobicistatu/200 mg emtricitabínu/245 mg tenofovir-dizoproxilu 
s ľahkým jedlom (približne 373 kcal, 20 % tuku) alebo s jedlom s vysokým obsahom tukov (približne 
800 kcal, 50 % tuku) za následok zvýšené expozície elvitegraviru. Pre elvitegravir sa hodnoty Cmax 
a AUCtau zvýšili o 22 % a 36 % s ľahkým jedlom a o 56 % a 91 % s jedlom s vysokým obsahom 
tukov, v uvedenom poradí. 
 
Distribúcia 
Elvitegravir je z 98 – 99 % naviazaný na ľudské plazmatické proteíny a táto väzba je nezávislá od 
koncentrácie lieku v rozsahu od 1,0 ng/ml do 1,6 µg/ml. Priemerný pomer koncentrácie lieku v plazme 
a krvi je 1,37. 
 
Biotransformácia 
Elvitegravir prechádza oxidačným metabolizmom prostredníctvom enzýmu CYP3A (hlavná cesta) 
a glukuronidáciou prostredníctvom enzýmov UGT1A1/3 (vedľajšia cesta). 
 
Ritonavir inhibuje enzým CYP3A, čím značne zvyšuje plazmatické koncentrácie elvitegraviru. 
Podávanie ritonaviru jedenkrát denne (20-200 mg) má za následok zvýšenie expozície elvitegraviru po 
opakovanom podávaní jedenkrát denne, pričom expozícia elvitegraviru dosahuje maximálne hodnoty 
približne pri dávke 100 mg ritonaviru. Ďalšie zvýšenia dávky ritonaviru nespôsobujú ďalšie zvýšenia 
expozície elvitegraviru. Vitekta je indikovaná na použitie iba pri súbežnom podávaní s ritonavirom 
ako posilovačom. 
 
Priemerná ustálená expozícia (AUCtau) neposilneného elvitegraviru je o ~ 20 % nižšia po viacerých 
dávkach v porovnaní s jednorazovou dávkou, čo naznačuje miernu autoindukciu jeho metabolizmu. Po 
posilnení ritonavirom (100 mg) sa pozoruje čistá inhibícia metabolizmu elvitegraviru s výrazne 
zvýšenou systémovou expozíciou (20-násobne vyššia hodnota AUC), vysokými spodnými 
koncentráciami a dlhším mediánom polčasu eliminácie (9,5 oproti 3,5 hodinám). 
 
Po perorálnom podaní jednej dávky [14C]elvitegraviru posilneného prostredníctvom ritonaviru bol 
elvitegravir prevládajúcou zložkou v plazme predstavujúcou približne 94 % a 61 % rádioaktivity 
v obehu po 32 a 48 hodinách, v uvedenom poradí. Metabolity aromatickej a alifatickej hydroxylácie 
alebo glukuronidácie sú prítomné vo veľmi nízkych koncentráciách a neprispievajú k celkovej 
antivírusovej aktivite elvitegraviru. 
 
Eliminácia 
Po perorálnom podaní [14C]elvitegraviru posilneného prostredníctvom ritonaviru sa 94,8 % z dávky 
zistilo v stolici, čo je v súlade s hepatobiliárnou elimináciou elvitegraviru, a 6,7 % z podanej dávky sa 
zistilo v moči v podobe metabolitov. Medián terminálneho plazmatického polčasu elvitegraviru 
posilneného prostredníctvom ritonaviru je približne 8,7 až 13,7 hodiny. 
 
Linearita/nelinearita 
Plazmatické expozície elvitegraviru sú nelineárne a nižšie než úmerné dávke, pravdepodobne 
z dôvodu rozpustnosťou obmedzenej absorpcie. 
 
Starší pacienti 
Farmakokinetické vlastnosti elvitegraviru neboli u starších pacientov (nad 65 rokov) úplne 
vyhodnotené. 
 
Pohlavie 
Pre posilnený elvitegravir sa nezistili žiadne klinicky významné farmakokinetické rozdiely v dôsledku 
pohlavia. 
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Etnikum 
Pre posilnený elvitegravir sa nezistili žiadne klinicky významné farmakokinetické rozdiely v dôsledku 
etnického pôvodu. 
 
Pediatrická populácia 
Farmakokinetika elvitegraviru u pediatrických pacientov nebola stanovená. 
 
Poškodenie obličiek 
U pacientov neinfikovaných HIV-1 so závažným poškodením obličiek (odhadovaný klírens kreatinínu 
nižší ako 30 ml/min) bola vykonaná štúdia farmakokinetiky posilneného elvitegraviru. Medzi 
pacientmi so závažným poškodením obličiek a zdravými osobami sa nepozorovali žiadne klinicky 
významné rozdiely farmakokinetiky elvitegraviru. U pacientov s poškodením obličiek nie je potrebná 
žiadna úprava dávky Vitekty. 
 
Poškodenie pečene 
Elvitegravir sa primárne metabolizuje a vylučuje pečeňou. U pacientov neinfikovaných HIV-1 so 
stredným poškodením pečene (Child-Pugh triedy B) bola vykonaná štúdia farmakokinetiky 
posilneného elvitegraviru. Medzi pacientmi so stredným poškodením pečene a zdravými osobami sa 
nepozorovali žiadne klinicky významné rozdiely farmakokinetiky elvitegraviru. U pacientov 
s miernym až stredným poškodením pečene nie je potrebná žiadna úprava dávky Vitekty. Účinok 
závažného poškodenia pečene (Child-Pugh triedy C) na farmakokinetiku elvitegraviru sa neštudoval.  
 
Súbežná infekcia vírusom hepatitídy B a/alebo hepatitídy C 
Obmedzené údaje z populačnej farmakokinetickej analýzy (n = 56) naznačujú, že infekcia vírusom 
hepatitídy B a/alebo hepatitídy C nemá žiadny klinicky významný účinok na expozíciu posilneného 
elvitegraviru. 
 
5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti 
 
Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po 
opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej a vývojovej toxicity 
neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Maximálne dávky elvitegraviru testované v štúdiách 
vývojovej toxicity u potkanov a králikov zodpovedali približne 29-násobným a 0,2-násobným 
ľudským terapeutickým expozíciám, v uvedenom poradí. 
 
Elvitegravir bol negatívny v in vitro bakteriálnom teste mutagénnosti (Amesov test) a negatívny 
v in vivo skúške s potkaními mikrojadrami pri dávkach do 2 000 mg/kg. V in vitro teste 
chromozómových anomálií bol elvitegravir s metabolickou aktiváciou negatívny, bez aktivácie sa však 
nepozorovala jednoznačná odpoveď. 
 
Elvitegravir nevykazoval v dlhodobých perorálnych štúdiách karcinogenity vykonaných na myšiach 
a potkanoch žiadny karcinogénny potenciál. 
 
Liečivo elvitegravir zostáva dlhodobo v životnom prostredí. 
 
 
6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE 
 
6.1 Zoznam pomocných látok 
 
Jadro tablety 
Sodná soľ kroskarmelózy 
Hydroxypropylcelulóza 
Monohydrát laktózy 
Magnéziumstearát 
Mikrokryštalická celulóza 
Laurylsulfát sodný 
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Filmový obal 
Indigotín, hlinitý lak (E132) 
Makrogol 3350 (E1521) 
Polyvinylalkohol (čiastočne hydrolyzovaný) (E1203) 
Mastenec (E553B) 
Oxid titaničitý (E171) 
Žltý oxid železitý (E172) 
 
6.2 Inkompatibility 
 
Neaplikovateľné. 
 
6.3 Čas použiteľnosti 
 
4 roky. 
 
6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie 
 
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. 
 
6.5 Druh obalu a obsah balenia 
 
Fľaša z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) s detským bezpečnostným uzáverom, s obsahom 
30 filmom obalených tabliet. 
 
Veľkosť balenia: 1 fľaša obsahujúca 30 filmom obalených tabliet. 
 
6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu 
 
Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne. 
 
 
7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII 
 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Veľká Británia 
 
 
8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO <ČÍSLA> 
 
EU/1/13/883/002 
 
 
9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE 
 
Dátum prvej registrácie: 13. november 2013 
 
 
10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU 
 
 
Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky 
http://www.ema.europa.eu. 
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PRÍLOHA II 
 

A. VÝROBCA (VÝROBCOVIA) ZODPOVEDNÝ 
(ZODPOVEDNÍ) ZA UVOĽNENIE ŠARŽE 
 

B. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA 
VÝDAJA A POUŽITIA 
 

C. ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE 
 

D. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA 
BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO POUŽÍVANIA LIEKU 
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A. VÝROBCA (VÝROBCOVIA) ZODPOVEDNÝ (ZODPOVEDNÍ) ZA UVOĽNENIE 
ŠARŽE 

 
Názov a adresa výrobcu (výrobcov) zodpovedného (zodpovedných) za uvoľnenie šarže 
 
Gilead Sciences Ireland UC 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
Írsko 
 
 
B. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA 
 
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania (pozri Prílohu I: Súhrn 
charakteristických vlastností lieku, časť 4.2). 
 
 
C. ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE 
 
• Periodicky aktualizované správy o bezpečnosti 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii predloží prvú periodicky aktualizovanú správu o bezpečnosti tohto 
lieku do 6 mesiacov po registrácii. Držiteľ rozhodnutia o registrácii následne predloží periodicky 
aktualizované správy o bezpečnosti tohto lieku v súlade s požiadavkami stanovenými v zozname 
referenčných dátumov Únie (zoznam EURD) uvedenom v ods. 7 článku 107c smernice 2001/83/ES a 
uverejnenom na európskom internetovom portáli pre lieky. 
 
 
D. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO 

POUŽÍVANIA LIEKU 
 
• Plán riadenia rizík (RMP) 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii vykoná požadované činnosti a zásahy v rámci dohľadu nad liekmi, 
ktoré sú podrobne opísané v odsúhlasenom RMP predloženom v module 1.8.2 registračnej 
dokumentácie a v rámci všetkých ďalších aktualizácií plánu riadenia rizík. 
 
Aktualizovaný RMP je potrebné predložiť: 
• na žiadosť Európskej agentúry pre lieky, 
• vždy v prípade zmeny systému riadenia rizík, predovšetkým v dôsledku získania nových 

informácií, ktoré môžu viesť k výraznej zmene pomeru prínosu a rizika, alebo v dôsledku 
dosiahnutia dôležitého medzníka (v rámci dohľadu nad liekmi alebo minimalizácie rizika). 

 
V prípade, že sa dátum predloženia periodicky aktualizovanej správy o bezpečnosti lieku (PSUR) 
zhoduje s dátumom aktualizácie RMP, môžu sa predložiť súčasne. 
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PRÍLOHA III 
 

OZNAČENIE OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA 
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A. OZNAČENIE OBALU 
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ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM 
OBALE 
 
OZNAČENIE FĽAŠE A ŠKATULE 
 
1. NÁZOV LIEKU 
 
Vitekta 85 mg filmom obalené tablety 
Elvitegravir 
 
 
2. LIEČIVO (LIEČIVÁ) 
 
Každá filmom obalená tableta obsahuje 85 mg elvitegraviru. 
 
 
3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK 
 
Obsahuje laktózu, ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa. 
 
 
4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH 
 
30 filmom obalených tabliet. 
30 tabliet. 
 
 
5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA 
 
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. 
 
Perorálne použitie. 
 
 
6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU 

A DOSAHU DETÍ 
 
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. 
 
 
7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ 
 
 
8. DÁTUM EXSPIRÁCIE 
 
EXP 
 
 
9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE 
 
 
10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO 

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ 
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11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII 
 
Gilead Sciences Intl Ltd 
Cambridge 
CB21 6GT 
Veľká Británia 
 
 
12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA) 
 
EU/1/13/883/001 
 
 
13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE 
 
Č. šarže 
 
 
14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA 
 
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. 
 
 
15. POKYNY NA POUŽITIE 
 
 
16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME 
 
Vitekta 85 mg [len na vonkajšom obale] 
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ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM 
OBALE 
 
OZNAČENIE FĽAŠE A ŠKATULE 
 
1. NÁZOV LIEKU 
 
Vitekta 150 mg filmom obalené tablety 
Elvitegravir 
 
 
2. LIEČIVO (LIEČIVÁ) 
 
Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg elvitegraviru. 
 
 
3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK 
 
Obsahuje laktózu, ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa. 
 
 
4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH 
 
30 filmom obalených tabliet. 
30 tabliet. 
 
 
5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA 
 
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. 
 
Perorálne použitie. 
 
 
6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU 

A DOSAHU DETÍ 
 
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. 
 
 
7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ 
 
 
8. DÁTUM EXSPIRÁCIE 
 
EXP 
 
 
9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE 
 
 
10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO 

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ 
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11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII 
 
Gilead Sciences Intl Ltd 
Cambridge 
CB21 6GT 
Veľká Británia 
 
 
12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA) 
 
EU/1/13/883/002 
 
 
13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE 
 
Č. šarže 
 
 
14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA 
 
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. 
 
 
15. POKYNY NA POUŽITIE 
 
 
16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME 
 
Vitekta 150 mg [len na vonkajšom obale] 
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B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA 
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Písomná informácia pre používateľa 
 

Vitekta 85 mg filmom obalené tablety 
Elvitegravir 

 
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií 

o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. 
Informácie o tom ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4. 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože 
obsahuje pre vás dôležité informácie. 

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. 
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. 
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj 

vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy. 
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. 

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii 
pre používateľa. Pozri časť 4. 

 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete: 
 
1. Čo je Vitekta a na čo sa používa 
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vitektu 
3. Ako užívať Vitektu 
4. Možné vedľajšie účinky 
5. Ako uchovávať Vitektu 
6. Obsah balenia a ďalšie informácie 
 
 
1. Čo je Vitekta a na čo sa používa 
 
Vitekta obsahuje liečivo elvitegravir. 
 
Vitekta sa používa na liečbu infekcie vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV) u dospelých vo veku 
18 rokov a viac. 
 
Vitekta sa musí vždy užívať s určitými inými liekmi na HIV. Pozri časť 3, Ako užívať Vitektu. 
 
Vírus HIV produkuje enzým nazývaný HIV integráza. Tento enzým pomáha vírusu rozmnožovať sa 
v bunkách vašeho tela. Vitekta blokuje činnosť tohto enzýmu a znižuje množstvo HIV vo vašom tele. 
To zlepšuje obranný systém vášho tela a znižuje riziko vzniku ochorení spojených s infekciou HIV. 
 
Tento liek nelieči infekciu HIV. Počas užívania Vitekty sa u vás môžu naďalej rozvinúť infekcie alebo 
iné choroby spojené s infekciou HIV. 
 
 
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vitektu 
 
Neužívajte Vitektu 
 
• Ak ste alergický na elvitegravir alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku 

(uvedených v časti 6 tejto písomnej informácie pre používateľa). 
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• Ak užívate jeden z týchto liekov: 
- karbamazepín, fenobarbitál, fenytoín, používané na liečbu epilepsie a prevenciu 

záchvatov 
- rifampicín, používaný na prevenciu a liečbu tuberkulózy a iných infekcií 
- ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum), rastlinný prípravok, ktorý sa používa na 

liečbu depresie a úzkosti, alebo prípravky, ktoré ho obsahujú 
 
 Ak sa vás týkajú ktorékoľvek z týchto podmienok, neužívajte Vitektu a okamžite to oznámte 

svojmu lekárovi. 
 
Upozornenia a opatrenia 
 
Vašu liečbu Vitektou smie začať iba lekár so skúsenosťami s liečbou infekcie HIV. 
 
Infekciu HIV môžete preniesť napriek tomu, že užívate tento liek, hoci účinná antiretrovírusová 
liečba toto riziko znižuje. Porozprávajte sa so svojím lekárom o opatreniach potrebných na zabránenie 
nakazeniu iných ľudí. Tento liek nelieči infekciu HIV. Počas užívania Vitekty sa u vás môžu naďalej 
rozvinúť infekcie alebo iné choroby spojené s infekciou HIV. 
 
Predtým, ako začnete užívaťVitektu, obráťte sa na svojho lekára: 
 
• Ak máte problémy s pečeňou alebo v anamnéze ochorenie pečene vrátane hepatitídy. 

U pacientov s ochorením pečene vrátane chronickej hepatitídy B alebo C, ktorí sú liečení 
antiretrovirotikami, je vyššie riziko vážnych a potenciálne smrteľných komplikácií pečene. Ak 
máte infekciu hepatitídy B, váš lekár starostlivo zváži pre vás najlepšiu liečbu. 

 
 Ak sa vás týkajú ktorékoľvek z týchto podmienok, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako 

začnete užívať Vitektu. 
 
Počas užívania Vitekty 
 
Sledujte nasledujúce príznaky: 
 
• akékoľvek prejavy zápalu alebo infekcie, 
 
• problémy s kosťami. 

 
 Ak spozorujete akýkoľvek z týchto príznakov, povedzte to okamžite svojmu lekárovi. Pre 

ďalšie informácie pozri časť 4 tejto písomnej informácie pre používateľa. 
 
Deti a dospievajúci 
 
• Nepodávajte tento liek deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov. Použitie Vitekty u detí 

a dospievajúcich sa doteraz neštudovalo. 
 
Iné lieky a Vitekta 
 
Ak teraz užívate, plánujete užívať alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, povedzte to 
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To zahŕňa lieky a rastlinné prípravky získané bez lekárskeho 
predpisu. Vitekta môže vzájomne pôsobiť s inými liekmi, čo môže ovplyvniť množstvá Vitekty alebo 
iných liekov vo vašej krvi. To môže zastaviť správny účinok vašich liekov alebo zhoršiť niektoré 
vedľajšie účinky. 
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Lieky, ktoré sa nikdy nesmú užívať spolu s Vitektou: 
• karbamazepín, fenobarbitál, fenytoín, používané na liečbu epilepsie a prevenciu záchvatov 
• rifampicín, používaný na prevenciu a liečbu tuberkulózy a iných infekcií 
• ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum), rastlinný prípravok, ktorý sa používa na liečbu 

depresie a úzkosti, alebo prípravky, ktoré ho obsahujú 
 
Iné lieky používané na liečbu infekcie HIV: 
Vitektu neužívajte s inými liekmi obsahujúcimi: 
• kobicistat 
• elvitegravir 
 
Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate: 
• efavirenz 
• nevirapín 
• didanozín (pozri tiež časť 3 tejto písomnej informácie pre používateľa) 
 Ak užívate niektorý z týchto liekov na HIV, povedzte to svojmu lekárovi. 
 
Iné typy liekov: 
Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate: 
• rifabutín, používaný na liečbu bakteriálnych infekcií vrátane tuberkulózy 
• warfarín, používaný na zriedenie krvi 
• antikoncepčné tabletky, používané na zabránenie otehotneniu 
• bosentan, používaný na liečbu pľúcnej arteriálnej hypertenzie 
• antacidá, používané na liečbu pálenia záhy alebo refluxnej choroby, ako napríkladhydroxid 

hlinitý/horečnatý alebo uhličitan vápenatý (pozri tiež časť 3 tejto písomnej informácie pre 
používateľa) 

• multivitamíny, používané ako doplnok stravy (pozri tiež časť 3 tejto písomnej informácie pre 
používateľa). 

 Ak sa vás týka čokoľvek z hore uvedeného, povedzte to svojmu lekárovi. 
 
 Ak užívate tieto alebo akékoľvek iné lieky, povedzte to svojmu lekárovi. Neukončite liečbu bez 

konzultácie so svojim lekárom. 
 
Tehotenstvo a dojčenie 
 
Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. 
 
• Ženy nesmú otehotnieť počas užívania Vitekty. 
• Počas užívania Vitekty používajte účinnú antikoncepciu. 
• Ak otehotniete, ihneď to oznámte svojmu lekárovi. Ak ste tehotná, neužívajte Vitektu, pokiaľ 

váš lekár spolu s vami nerozhodne, že to je jednoznačne potrebné. Váš lekár s vami prediskutuje 
možné prínosy a riziká užívania Vitekty pre vás a vaše dieťa. 

 
Počas liečby Vitektou nedojčite: Nie je známe, či liečivo v tomto lieku môže prechádzať do 
ľudského materského mlieka. Ak ste žena a máte HIV, odporúča sa nedojčiť, aby sa zabránilo prenosu 
vírusu na dojča cez materské mlieko. 
 
Vitekta obsahuje laktózu 
 
Informujte svojho lekára ak trpíte neznášanlivosťou na laktózu alebo iné cukry. Vitekta obsahuje 
laktózu. Ak trpíte neznášanlivosťou laktózy, alebo ak vám bolo povedané, že trpíte neznášanlivosťou 
iných cukrov, informujte o tom svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek. 
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3. Ako užívať Vitektu 
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to 
u svojho lekára alebo lekárnika. To zaistí, že váš liek je plne účinný a že sa obmedzí riziko vzniku 
rezistencie voči liečbe. Nemeňte dávkovanie, pokiaľ tak nenariadi váš lekár. 
 
Vitektu musíte vždy užívať s jednou z nasledujúcich kombinácií liekov: 
 
• atazanavir a ritonavir 
• darunavir a ritonavir 
• fosamprenavir a ritonavir 
• lopinavir/ritonavir 
 
Dávka 85 mg sa odporúča: 
Ak užívate Vitektu s: 
• atazanavirom a ritonavirom 
• lopinavirom/ritonavirom 
 
V týchto kombináciách je dávkou jedna 85 mg tableta užívaná každý deň, s jedlom. Tabletu 
nerozhryznite, nerozdrvte ani nedeľte. 85 mg tabletu užívajte v rovnakom čase ako atazanavir 
a ritonavir alebo v rovnakom čase ako prvú dávku lopinaviru/ritonaviru. 
 
Dávka 150 mg sa odporúča: 
Ak užívate Vitektu s: 
• darunavirom a ritonavirom 
• fosamprenavirom a ritonavirom 
 
V týchto kombináciách je dávkou jedna 150 mg tableta užívaná každý deň, s jedlom. Tabletu 
nerozhryznite, nerozdrvte ani nedeľte. 150 mg tabletu užívajte v rovnakom čase ako prvú dávku 
darunaviru alebo fosamprenaviru a ritonaviru. Pozrite si písomnú informáciu pre používateľa 150 mg 
tabliet Vitekta. 
 
Ak tiež užívate iné lieky: 
 
Ak tiež užívate didanozín, užite ho najmenej 1 hodinu pred alebo najmenej 2 hodiny po Vitekte. 
 
Ak tiež užívate nejaké antacidum, ako napríklad hydroxid hlinitý/horečnatý alebo uhličitan 
vápenatý, alebo nejaký multivitamínový doplnok, užite ich najmenej 4 hodiny pred alebo najmenej 
4 hodiny po užití Vitekty. 
 
Ak užijete viac Vitekty, ako máte 
 
Ak ste náhodne užili viac ako odporúčanú dávku Vitekty, môže sa u vás zvýšiť riziko výskytu 
možných vedľajších účinkov tohto lieku (pozri časť 4 tejto písomnej informácie pre používateľa). 
 
Okamžite sa spojte so svojím lekárom alebo s najbližším oddelením pohotovosti, aby vám poradili. 
Vezmite si fľašu s tabletami so sebou, aby ste mohli ľahšie popísať, čo ste užili. 
 
Ak zabudnete užiť Vitektu 
 
Je dôležité nevynechať žiadnu dávku Vitekty. 
 
Ak vynecháte dávku: 
• Ak si na to spomeniete do 18 hodín od zvyčajného času užívania Vitekty, musíte užiť tabletu 

čo najskôr, ako je to možné. Vždy užívajte tabletu s jedlom. Potom užite vašu nasledujúcu 
dávku ako obvykle. 
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• Ak si na to spomeniete až po uplynutí 18 hodín alebo dlhšie od času, kedy zvyčajne užívate 
Vitektu, neužite vynechanú dávku. Počkajte a užite nasledujúcu dávku s jedlom vo vašom 
obvyklom čase. 

 
Ak ste vracali menej ako 1 hodinu po užití Vitekty, užite ďalšiu tabletu s jedlom. 
 
Neprestávajte užívať Vitektu 
 
Neprestávajte užívať Vitektu bez konzultácie s vašim lekárom. Zastavenie užívania Vitekty môže 
závažne ovplyvniť vašu odpoveď na budúcu liečbu. Ak z akéhokoľvek dôvodu prestanete užívať 
Vitektu, poraďte sa so svojím lekárom skôr, než znovu začnete užívať tablety Vitekty. 
 
Keď sa vaše zásoby Vitekty začnú míňať, požiadajte o viac vášho lekára alebo lekárnika. Je to 
veľmi dôležité, pretože množstvo vírusu sa môže začať zvyšovať, ak prestanete užívať liek aj iba na 
krátky čas. Ochorenie sa môže potom ťažšie liečiť. 
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo 
lekárnika. 
 
 
4. Možné vedľajšie účinky 
 
Počas liečby infekcie HIV môže dôjsť k zvýšeniu telesnej hmotnosti a hladín lipidov a glukózy v krvi. 
Toto čiastočne súvisí so zlepšeným zdravotným stavom a so životným štýlom a v prípade hladín 
lipidov v krvi to niekedy súvisí so samotnými liekmi proti infekcii HIV. Váš lekár vás bude 
vyšetrovať kvôli týmto zmenám. 
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. 
Pri liečbe infekcie HIV nie je vždy možné povedať, či niektoré nežiaduce účinky spôsobuje Vitekta 
alebo či ich spôsobujú iné lieky, ktoré užívate súčasne, alebo či sú spôsobené samotnou infekciou HIV. 
 
Časté vedľajšie účinky 
(môžu postihnúť 1 až 10 zo 100 liečených pacientov) 
• bolesť brucha 
• vracanie 
• vyrážky 
• bolesť hlavy 
• hnačka 
• pocit na vracanie (nevoľnosť) 
• únava 
 
Menej časté vedľajšie účinky 
(môžu postihnúť až 1 zo 100 liečených pacientov) 
• myšlienky na samovraždu a pokusy o samovraždu (u pacientov, ktorí mali v minulosti depresiu 

alebo duševné problémy) 
• depresia 
• ťažkosti so spánkom (nespavosť) 
• problémy s trávením vyúsťujúce do ťažkostí po jedle (dyspepsia) 
• pocit nadúvania 
• vetry (plynatosť) 
• závrat 
• brnenie 
• ospalosť 
• neobvyklé chuťové vnímnie 
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 Ak si myslíte, že môžete mať akýkoľvek z týchto vedľajších účinkov, povedzte to svojmu 
lekárovi. 

 
Iné možné účinky, ktoré môžu byť pozorované počas liečby HIV 
Frekvencia nasledujúcich vedľajších účinkov nie je známa (nedá sa stanoviť z dostupných údajov): 
 
• Akékoľvek prejavy zápalu alebo infekcie. Ak máte pokročilú infekciu HIV (AIDS) a nejakú 

inú infekciu, po začatí liečby Vitektou sa u vás môžu rozvinúť príznaky infekcie a zápalu alebo 
zhoršiť príznaky existujúcej infekcie. Tieto príznaky môžu signalizovať, že zlepšený imunitný 
systém vášho tela bojuje s infekciou. Čoskoro po začatí užívania Vitekty sledujte prejavy zápalu 
alebo infekcie. Ak spozorujete prejavy zápalu alebo infekcie, povedzte to okamžite svojmu 
lekárovi. Potom, ako začnete užívať lieky na liečbu infekcie HIV, ktorou trpíte, sa môžu okrem 
oportunistických infekcií objaviť poruchy imunitného systému (ochorenie, ktoré sa objavuje, 
keď imunitný systém napáda zdravé telesné tkanivo). Poruchy imunitného systému sa môžu 
vyskytnúť mnoho mesiacov po začatí liečby. Ak zaznamenáte akékoľvek príznaky infekcie 
alebo nejaké ďalšie príznaky ako je svalová slabosť, slabosť začínajúca v rukách a chodidlách, 
ktorá sa posúva smerom nahor k trupu, palpitácie, tremor alebo hyperaktivitu, informujte o tom 
prosím bezodkladne svojho lekára, aby ste dostali potrebnú liečbu. 

 
• Problémy s kosťami. U niektorých pacientov užívajúcich kombinovanú antiretrovírusovú 

liečbu sa môže rozvinúť ochorenie kostí nazývané osteonekróza (odumieranie kostného tkaniva 
spôsobené prerušením prívodu krvi do kosti). Doba kombinovanej antiretrovírusovej liečby, 
používanie kortikosteroidov, konzumácia alkoholu, závažná imunosupresia, vyšší index telesnej 
hmotnosti môžu byť niektoré z mnohých rizikových faktorov pre rozvoj tohto ochorenia. 
Známky osteonekrózy sú: 
- stuhnutosť kĺbov, 
- bolesť kĺbov (najmä bedier, kolien a ramien), 
- problémy s pohybom. 
Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, povedzte to svojmu lekárovi. 

 
Hlásenie vedľajších účinkov 
 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo 

lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto 
písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom 
národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť 
k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku. 

 
 
5. Ako uchovávať Vitektu 
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. 
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši a škatuli po {EXP}. Dátum 
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci>. 
 
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. 
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. 
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 
 
 
6. Obsah balenia a ďalšie informácie 
 
Čo Vitekta obsahuje 
 
Liečivo je elvitegravir. Každá filmom obalená tableta obsahuje 85 mg elvitegraviru. 
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Ďalšie zložky sú 
 
Jadro tablety: 
Sodná soľ kroskarmelózy, hydroxypropylcelulóza, laktóza (ako monohydrát), magnéziumstearát, 
mikrokryštalická celulóza, laurylsulfát sodný. 
 
Filmový obal: 
Indigotín, hlinitý lak (E132), makrogol 3350 (E1521), polyvinylalkohol (čiastočne hydrolyzovaný) 
(E1203), mastenec (E553B), oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172). 
 
Ako vyzerá Vitekta a obsah balenia 
 
Vitekta filmom obalené tablety sú zelené tablety päťuholníkového tvaru, ktoré majú na jednej strane 
tablety vtlačené „GSI“ a na druhej strane tablety „85“. 
 
K dispozícii je nasledujúca veľkosť balenia: škatuľa obsahujúca 1 fľašu s 30 filmom obalenými 
tabletami. 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Veľká Británia 
 
Výrobca 
Gilead Sciences Ireland UC 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
Írsko 
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa 
rozhodnutia o registrácii: 
 
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 
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Eesti 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

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

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 
 

 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v {MM/RRRR}. 
 
Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky 
http://www.ema.europa.eu. 
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Písomná informácia pre používateľa 
 

Vitekta 150 mg filmom obalené tablety 
Elvitegravir 

 
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií 

o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. 
Informácie o tom ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4. 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože 
obsahuje pre vás dôležité informácie. 

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. 
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. 
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj 

vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy. 
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. 

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii 
pre používateľa. Pozri časť 4. 

 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete: 
 
1. Čo je Vitekta a na čo sa používa 
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vitektu 
3. Ako užívať Vitektu 
4. Možné vedľajšie účinky 
5. Ako uchovávať Vitektu 
6. Obsah balenia a ďalšie informácie 
 
 
1. Čo je Vitekta a na čo sa používa 
 
Vitekta obsahuje liečivo elvitegravir. 
 
Vitekta sa používa na liečbu infekcie vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV) u dospelých vo veku 
18 rokov a viac. 
 
Vitekta sa musí vždy užívať s určitými inými liekmi na HIV. Pozri časť 3, Ako užívať Vitektu. 
 
Vírus HIV produkuje enzým nazývaný HIV integráza. Tento enzým pomáha vírusu rozmnožovať sa 
v bunkách vašeho tela. Vitekta blokuje činnosť tohto enzýmu a znižuje množstvo HIV vo vašom tele. 
To zlepšuje obranný systém vášho tela a znižuje riziko vzniku ochorení spojených s infekciou HIV. 
 
Tento liek nelieči infekciu HIV. Počas užívania Vitekty sa u vás môžu naďalej rozvinúť infekcie alebo 
iné choroby spojené s infekciou HIV. 
 
 
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vitektu 
 
Neužívajte Vitektu 
 
• Ak ste alergický na elvitegravir alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku 

(uvedených v časti 6 tejto písomnej informácie pre používateľa). 
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• Ak užívate jeden z týchto liekov: 
- karbamazepín, fenobarbitál, fenytoín, používané na liečbu epilepsie a prevenciu 

záchvatov 
- rifampicín, používaný na prevenciu a liečbu tuberkulózy a iných infekcií 
- ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum), rastlinný prípravok, ktorý sa používa na 

liečbu depresie a úzkosti, alebo prípravky, ktoré ho obsahujú 
 
 Ak sa vás týkajú ktorékoľvek z týchto podmienok, neužívajte Vitektu a okamžite to oznámte 

svojmu lekárovi. 
 
Upozornenia a opatrenia 
 
Vašu liečbu Vitektou smie začať iba lekár so skúsenosťami s liečbou infekcie HIV. 
 
Infekciu HIV môžete preniesť napriek tomu, že užívate tento liek, hoci účinná antiretrovírusová 
liečba toto riziko znižuje. Porozprávajte sa so svojím lekárom o opatreniach potrebných na zabránenie 
nakazeniu iných ľudí. Tento liek nelieči infekciu HIV. Počas užívania Vitekty sa u vás môžu naďalej 
rozvinúť infekcie alebo iné choroby spojené s infekciou HIV. 
 
Predtým, ako začnete užívaťVitektu, obráťte sa na svojho lekára: 
 
• Ak máte problémy s pečeňou alebo v anamnéze ochorenie pečene vrátane hepatitídy. 

U pacientov s ochorením pečene vrátane chronickej hepatitídy B alebo C, ktorí sú liečení 
antiretrovirotikami, je vyššie riziko vážnych a potenciálne smrteľných komplikácií pečene. Ak 
máte infekciu hepatitídy B, váš lekár starostlivo zváži pre vás najlepšiu liečbu. 

 
 Ak sa vás týkajú ktorékoľvek z týchto podmienok, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako 

začnete užívať Vitektu. 
 
Počas užívania Vitekty 
 
Sledujte nasledujúce príznaky: 
 
• akékoľvek prejavy zápalu alebo infekcie, 
 
• problémy s kosťami. 

 
 Ak spozorujete akýkoľvek z týchto príznakov, povedzte to okamžite svojmu lekárovi. Pre 

ďalšie informácie pozri časť 4 tejto písomnej informácie pre používateľa. 
 
Deti a dospievajúci 
 
• Nepodávajte tento liek deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov. Použitie Vitekty u detí 

a dospievajúcich sa doteraz neštudovalo. 
 
Iné lieky a Vitekta 
 
Ak teraz užívate, plánujete užívať alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, povedzte to 
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To zahŕňa lieky a rastlinné prípravky získané bez lekárskeho 
predpisu. Vitekta môže vzájomne pôsobiť s inými liekmi, čo môže ovplyvniť množstvá Vitekty alebo 
iných liekov vo vašej krvi. To môže zastaviť správny účinok vašich liekov alebo zhoršiť niektoré 
vedľajšie účinky. 
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Lieky, ktoré sa nikdy nesmú užívať spolu s Vitektou: 
• karbamazepín, fenobarbitál, fenytoín, používané na liečbu epilepsie a prevenciu záchvatov 
• rifampicín, používaný na prevenciu a liečbu tuberkulózy a iných infekcií 
• ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum), rastlinný prípravok, ktorý sa používa na liečbu 

depresie a úzkosti, alebo prípravky, ktoré ho obsahujú 
 
Iné lieky používané na liečbu infekcie HIV: 
Vitektu neužívajte s inými liekmi obsahujúcimi: 
• kobicistat 
• elvitegravir 
 
Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate: 
• efavirenz 
• nevirapín 
• didanozín (pozri tiež časť 3 tejto písomnej informácie pre používateľa) 
 Ak užívate niektorý z týchto liekov na HIV, povedzte to svojmu lekárovi. 
 
Iné typy liekov: 
Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate: 
• rifabutín, používaný na liečbu bakteriálnych infekcií vrátane tuberkulózy 
• warfarín, používaný na zriedenie krvi 
• antikoncepčné tabletky, používané na zabránenie otehotneniu 
• bosentan, používaný na liečbu pľúcnej arteriálnej hypertenzie 
• antacidá, používané na liečbu pálenia záhy alebo refluxnej choroby, ako napríkladhydroxid 

hlinitý/horečnatý alebo uhličitan vápenatý (pozri tiež časť 3 tejto písomnej informácie pre 
používateľa) 

• multivitamíny, používané ako doplnok stravy (pozri tiež časť 3 tejto písomnej informácie pre 
používateľa). 

 Ak sa vás týka čokoľvek z hore uvedeného, povedzte to svojmu lekárovi. 
 
 Ak užívate tieto alebo akékoľvek iné lieky, povedzte to svojmu lekárovi. Neukončite liečbu bez 

konzultácie so svojim lekárom. 
 
Tehotenstvo a dojčenie 
 
Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. 
 
• Ženy nesmú otehotnieť počas užívania Vitekty. 
• Počas užívania Vitekty používajte účinnú antikoncepciu. 
• Ak otehotniete, ihneď to oznámte svojmu lekárovi. Ak ste tehotná, neužívajte Vitektu, pokiaľ 

váš lekár spolu s vami nerozhodne, že to je jednoznačne potrebné. Váš lekár s vami prediskutuje 
možné prínosy a riziká užívania Vitekty pre vás a vaše dieťa. 

 
Počas liečby Vitektou nedojčite: Nie je známe, či liečivo v tomto lieku môže prechádzať do 
ľudského materského mlieka. Ak ste žena a máte HIV, odporúča sa nedojčiť, aby sa zabránilo prenosu 
vírusu na dojča cez materské mlieko. 
 
Vitekta obsahuje laktózu 
 
Informujte svojho lekára ak trpíte neznášanlivosťou na laktózu alebo iné cukry. Vitekta obsahuje 
laktózu. Ak trpíte neznášanlivosťou laktózy, alebo ak vám bolo povedané, že trpíte neznášanlivosťou 
iných cukrov, informujte o tom svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek. 
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3. Ako užívať Vitektu 
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to 
u svojho lekára alebo lekárnika. To zaistí, že váš liek je plne účinný a že sa obmedzí riziko vzniku 
rezistencie voči liečbe. Nemeňte dávkovanie, pokiaľ tak nenariadi váš lekár. 
 
Vitektu musíte vždy užívať s jednou z nasledujúcich kombinácií liekov: 
 
• atazanavir a ritonavir 
• darunavir a ritonavir 
• fosamprenavir a ritonavir 
• lopinavir/ritonavir 
 
Dávka 150 mg sa odporúča: 
Ak užívate Vitektu s: 
• darunavirom a ritonavirom 
• fosamprenavirom a ritonavirom 
 
V týchto kombináciách je dávkou jedna 150 mg tableta užívanákaždý deň, s jedlom. Tabletu 
nerozhryznite, nerozdrvte ani nedeľte. 150 mg tabletu užívajte v rovnakom čase ako prvú dávku 
darunaviru alebo fosamprenaviru a ritonaviru. 
 
Dávka 85 mg sa odporúča: 
Ak užívate Vitektu s: 
• atazanavir a ritonavir 
• lopinavir/ritonavir 
 
V týchto kombináciách je dávkou jedna 85 mg tableta užívanákaždý deň, s jedlom. Tabletu 
nerozhryznite, nerozdrvte ani nedeľte. 85 mg tabletu užívajte v rovnakom čase ako atazanavir 
a ritonavir alebo v rovnakom čase ako prvú dávku lopinaviru/ritonaviru. Pozrite si písomnú informáciu 
pre používateľa 85 mg tabliet Vitekta. 
 
Ak tiež užívate iné lieky: 
 
Ak tiež užívate didanozín, užite ho najmenej 1 hodinu pred alebo najmenej 2 hodiny po Vitekte. 
 
Ak tiež užívate nejaké antacidum, ako napríklad hydroxid hlinitý/horečnatý alebo uhličitan 
vápenatý, alebo nejaký multivitamínový doplnok, užite ich najmenej 4 hodiny pred alebo najmenej 
4 hodiny po užití Vitekty. 
 
Ak užijete viac Vitekty, ako máte 
 
Ak ste náhodne užili viac ako odporúčanú dávku Vitekty, môže sa u vás zvýšiť riziko výskytu 
možných vedľajších účinkov tohto lieku (pozri časť 4 tejto písomnej informácie pre používateľa). 
 
Okamžite sa spojte so svojím lekárom alebo s najbližším oddelením pohotovosti, aby vám poradili. 
Vezmite si fľašu s tabletami so sebou, aby ste mohli ľahšie popísať, čo ste užili. 
 
Ak zabudnete užiť Vitektu 
 
Je dôležité nevynechať žiadnu dávku Vitekty. 
 
Ak vynecháte dávku: 
• Ak si na to spomeniete do 18 hodín od zvyčajného času užívania Vitekty, musíte užiť tabletu 

čo najskôr, ako je to možné. Vždy užívajte tabletu s jedlom. Potom užite vašu nasledujúcu 
dávku ako obvykle. 
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• Ak si na to spomeniete až po uplynutí 18 hodín alebo dlhšie od času, kedy zvyčajne užívate 
Vitektu, neužite vynechanú dávku. Počkajte a užite nasledujúcu dávku s jedlom vo vašom 
obvyklom čase. 

 
Ak ste vracali menej ako 1 hodinu po užití Vitekty, užite ďalšiu tabletu s jedlom. 
 
Neprestávajte užívať Vitektu 
 
Neprestávajte užívať Vitektu bez konzultácie s vašim lekárom. Zastavenie užívania Vitekty môže 
závažne ovplyvniť vašu odpoveď na budúcu liečbu. Ak z akéhokoľvek dôvodu prestanete užívať 
Vitektu, poraďte sa so svojím lekárom skôr, než znovu začnete užívať tablety Vitekty. 
 
Keď sa vaše zásoby Vitekty začnú míňať, požiadajte o viac vášho lekára alebo lekárnika. Je to 
veľmi dôležité, pretože množstvo vírusu sa môže začať zvyšovať, ak prestanete užívať liek aj iba na 
krátky čas. Ochorenie sa môže potom ťažšie liečiť. 
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo 
lekárnika. 
 
 
4. Možné vedľajšie účinky 
 
Počas liečby infekcie HIV môže dôjsť k zvýšeniu telesnej hmotnosti a hladín lipidov a glukózy v krvi. 
Toto čiastočne súvisí so zlepšeným zdravotným stavom a so životným štýlom a v prípade hladín 
lipidov v krvi to niekedy súvisí so samotnými liekmi proti infekcii HIV. Váš lekár vás bude 
vyšetrovať kvôli týmto zmenám. 
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. 
Pri liečbe infekcie HIV nie je vždy možné povedať, či niektoré nežiaduce účinky spôsobuje Vitekta 
alebo či ich spôsobujú iné lieky, ktoré užívate súčasne, alebo či sú spôsobené samotnou infekciou HIV. 
 
Časté vedľajšie účinky 
(môžu postihnúť 1 až 10 zo 100 liečených pacientov) 
• bolesť brucha 
• vracanie 
• vyrážky 
• bolesť hlavy 
• hnačka 
• pocit na vracanie (nevoľnosť) 
• únava 
 
Menej časté vedľajšie účinky 
(môžu postihnúť až 1 zo 100 liečených pacientov) 
• myšlienky na samovraždu a pokusy o samovraždu (u pacientov, ktorí mali v minulosti depresiu 

alebo duševné problémy) 
• depresia 
• ťažkosti so spánkom (nespavosť) 
• problémy s trávením vyúsťujúce do ťažkostí po jedle (dyspepsia) 
• pocit nadúvania 
• vetry (plynatosť) 
• závrat 
• brnenie 
• ospalosť 
• neobvyklé chuťové vnímnie 
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 Ak si myslíte, že môžete mať akýkoľvek z týchto vedľajších účinkov, povedzte to svojmu 
lekárovi. 

 
Iné možné účinky, ktoré môžu byť pozorované počas liečby HIV 
Frekvencia nasledujúcich vedľajších účinkov nie je známa (nedá sa stanoviť z dostupných údajov): 
 
• Akékoľvek prejavy zápalu alebo infekcie. Ak máte pokročilú infekciu HIV (AIDS) a nejakú 

inú infekciu, po začatí liečby Vitektou sa u vás môžu rozvinúť príznaky infekcie a zápalu alebo 
zhoršiť príznaky existujúcej infekcie. Tieto príznaky môžu signalizovať, že zlepšený imunitný 
systém vášho tela bojuje s infekciou. Čoskoro po začatí užívania Vitekty sledujte prejavy zápalu 
alebo infekcie. Ak spozorujete prejavy zápalu alebo infekcie, povedzte to okamžite svojmu 
lekárovi. Potom, ako začnete užívať lieky na liečbu infekcie HIV, ktorou trpíte, sa môžu okrem 
oportunistických infekcií objaviť poruchy imunitného systému (ochorenie, ktoré sa objavuje, 
keď imunitný systém napáda zdravé telesné tkanivo). Poruchy imunitného systému sa môžu 
vyskytnúť mnoho mesiacov po začatí liečby. Ak zaznamenáte akékoľvek príznaky infekcie 
alebo nejaké ďalšie príznaky ako je svalová slabosť, slabosť začínajúca v rukách a chodidlách, 
ktorá sa posúva smerom nahor k trupu, palpitácie, tremor alebo hyperaktivitu, informujte o tom 
prosím bezodkladne svojho lekára, aby ste dostali potrebnú liečbu. 

 
• Problémy s kosťami. U niektorých pacientov užívajúcich kombinovanú antiretrovírusovú 

liečbu sa môže rozvinúť ochorenie kostí nazývané osteonekróza (odumieranie kostného tkaniva 
spôsobené prerušením prívodu krvi do kosti). Doba kombinovanej antiretrovírusovej liečby, 
používanie kortikosteroidov, konzumácia alkoholu, závažná imunosupresia, vyšší index telesnej 
hmotnosti môžu byť niektoré z mnohých rizikových faktorov pre rozvoj tohto ochorenia. 
Známky osteonekrózy sú: 
- stuhnutosť kĺbov, 
- bolesť kĺbov (najmä bedier, kolien a ramien), 
- problémy s pohybom. 
Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, povedzte to svojmu lekárovi. 

 
Hlásenie vedľajších účinkov 
 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo 

lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto 
písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom 
národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť 
k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku. 

 
 
5. Ako uchovávať Vitektu 
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. 
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši a škatuli po {EXP}. Dátum 
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci>. 
 
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. 
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. 
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 
 
 
6. Obsah balenia a ďalšie informácie 
 
Čo Vitekta obsahuje 
 
Liečivo je elvitegravir. Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg elvitegraviru. 
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Ďalšie zložky sú 
 
Jadro tablety: 
Sodná soľ kroskarmelózy, hydroxypropylcelulóza, laktóza (ako monohydrát), magnéziumstearát, 
mikrokryštalická celulóza, laurylsulfát sodný. 
 
Filmový obal: 
Indigotín, hlinitý lak (E132), makrogol 3350 (E1521), polyvinylalkohol (čiastočne hydrolyzovaný) 
(E1203), mastenec (E553B), oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172). 
 
Ako vyzerá Vitekta a obsah balenia 
 
Vitekta filmom obalené tablety sú zelené tablety trojuholníkového tvaru, ktoré majú na jednej strane 
tablety vtlačené „GSI“ a na druhej strane tablety „150“. 
 
K dispozícii je nasledujúca veľkosť balenia: škatuľa obsahujúca 1 fľašu s 30 filmom obalenými 
tabletami. 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Veľká Británia 
 
Výrobca 
Gilead Sciences Ireland UC 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
Írsko 
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa 
rozhodnutia o registrácii: 
 
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 
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Eesti 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

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

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 
 

 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v {MM/RRRR}. 
 
Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky 
http://www.ema.europa.eu. 
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