
 

Harvoni® conté 90mg de Ledipasvir i 400mg de Sofosbuvir 
 
 

2. Què és Harvoni®?

Harvoni® (Ledipasvir+Sofosbuvir) 
1. Nom comercial i principi actiu:

GRUP D'ATENCIÓ FARMACÈUTICA A PACIENTS EXTERNS

Harvoni® (Ledipasvir+Sofosbuvir), 

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva 
toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està
prenent..

Extrema les precaucions per evitar l'embaràs tant en les pacients tractades com en les parelles dels pacients
tractats. 
- Dones: No ha de prendre aquest medicament si està embarassada o creu que pot estar-ho. 
- No es recomana durant la lactància.

Contraindicació:
- Harvoni® (Ledipasvir+Sofosbuvir): conté lactosa monohidrat. Els pacients amb intolerància hereditària a
galactosa, insuficiència de lactasa de Lapp  o malabsorció de glucosa o galactosa no han de prendre aquest
medicament. 
- Per més informació consulteu fitxa tècnica.

Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS

POSOLOGÍA

Com s'ha de prendre ?:

Harvoni®: 
 - Si han passat menys de 18 hores des del moment en que pren Harvoni® habitualment, ha de prendre el
comprimit el més aviat possible. A continuació, prengui la següent dosi a l'hora habitual. 
- Si han passat menys de cinc hores de la presa, repetir l'administració

 

Harvoni®: S'administra via oral. La dosis recomanada
és d'un comprimit al dia acompanyat o no de menjar. 
 
 

Què fer si oblida una dosi o vomita?:

 

Interaccions



NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE 
CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

Dades de la Farmàcia:

IMPORTANT

Advertències

Conservació del medicament

CONSERVACIÓ DE VICTRELIS

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS

La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el
tractament amb Harvoni®:
1.______________________                    5.______________________
2.______________________                    6.______________________
3.______________________
4.______________________

Harvoni® conservar a temperatura ambient fins a la data de caducitat. 
 
 

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens. 
Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital. 
Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital. 
Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D’ASSEGURAR-SE L’ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-
se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Nom de la farmàcia:
Horari:
Telèfon:
Email:

Aquest tríptic No conté tota la informació d’aquest medicament i només pretén ser un resum per ajudar al pacient en el seu tractament. 
Si té qualsevol dubte o necessita més informació contacti amb el seu metge o farmacèutic.

- Cansanci (fatiga, afogament i anèmia): realitzar exercici moderat
- Cefalea: pot prendre paracetamol ( si no hi ha al·lèrgia) 500mg cada 6-8h ( mai sobrepassar els 2g al dia)
- Falta de concentració (embotament)
 
DAVANT DE QUALSEVOL EFECTE ADVERS GREU I QUE NO CEDEIXI AMB LES RECOMANACIONS
GENERALS, CONTACTAR AMB EL SEU METGE O AMB EL SERVEI D’URGÈNCIES
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