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Combivir (zidovudine + 

lamivudine)

Jedna tableta dvakrát denně. Obsahuje dva NRTIs 

v jedné tabletě.
Užívat s jídlem nebo bez jídla.

Emtriva (emtricitabine) Jedna 200 mg kapsle jednou denně. Užívat s jídlem nebo bez jídla.

Epivir (lamivudine)
Jedna 300 mg tableta jednou denně, nebo jedna 

150 mg tableta dvakrát denně.

Užívat s jídlem nebo bez jídla. Také schválený pro léčbu 

hepatitidy B, ale s nižším dávkováním. Lidé mající oba viry 

by se měli řídit dávkováním na HIV.

Kivexa* (abacavir + lamivudine) 

* vněkterých zemích prodávaný 

jako Epzicom

Jedna tableta jednou denně. Obsahuje dva NRTIs 

v jedné tabletě.

Užívat s jídlem nebo bez jídla. Před začátkem užívání se 

nechte otestovat na přítomnost genu HLA-B*5701, aby se 

snížilo riziko vážné alergické reakce na abacavir.

Retrovir (zidovudine) Jedna 300 mg tableta dvakrát denně. Užívat s jídlem nebo bez jídla.

Trizivir (abacavir + zidovudine + 

lamivudine)

Jedna tableta dvakrát denně. Obsahuje tři NRTIs 

v jedné tabletě.

Užívat s jídlem nebo bez jídla. Před začátkem užívání se 

nechte otestovat na přítomnost genu HLA-B*5701, aby se 

snížilo riziko vážné alergické reakce na abacavir.

Truvada (tenofovir + 

lamivudine)

Jedna tableta jednou denně. Obsahuje dva NRTIs 

v jedné tabletě.
Užívat s jídlem nebo bez jídla.

Videx EC* (didanosine)         * 

obecně dostupný také v USA

Jedna 400 mg kapsle jednou denně (nebo jedna 

250 mg kapsle jednou denně pro ty, kteří váží 

méně než 60 kg)

Užívat na lačno. S tímto lékem je nejlepší vyhnout se 

alkoholu.

Viread (tenofovir) Jedna 300 mg tableta jednou denně.
Také schválený pro léčbu hepatitidy B. Užívat s jídlem nebo 

bez jídla.

Zerit (stavudine)

Jedna 40 mg kapsle dvakrát denně (nebo 30 mg 

kapsle Zeritu dvakrát denně pro ty, kteří váží 

méně než 60 kg).

Užívat s jídlem nebo bez jídla.

Ziagen (abacavir)
Dvě 300 mg tablety jednou denně nebo jedna 300 

mg tableta dvakrát denně.

Užívat s jídlem nebo bez jídla. Před začátkem užívání se 

nechte otestovat na přítomnost genu HLA-B*5701, aby se 

snížilo riziko vážné alergické reakce na abacavir.

Nukleosidové/nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTIs)
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Aptivus (tipranavir)
Dvě 250 mg kapsle Aptivu plus dvě 100 mg tablety 

Norviru dvakrát denně.

Užívat s jídlem. Schválený pouze pro pacienty zkušené v léčbě. 

Aptivus by neměl být užíván spolu s jiným PIs, vyjma Norviru.

Crixivan (indinavir)
Dvě 400 mg kapsle třikrát denně, nebo dvě 400 mg 

kapsle Crixivanu plus jedna nebo dvě 100 mg tablety 

Norviru dvakrát denně (preferované dávkování).

Užívejte na lačno nebo s lehkou svačinou s nízkým obsahem tuku 

pokud užíváte bez Norviru. S Norvirem berte s jídlem nebo bez 

jídla. Pijte šest sklenic vody denně, abyste předešli ledvinovým 

kamenům.

Invirase (saquinavir)
Dvě 500 mg tablety plus jedna 100 mg tableta Norviru 

dvakrát denně.
Invirase musí být úžíván s Norvirem a měl by být brán s jídlem.

Kaletra* (lopinavir+ ritonavir) 

* v některých zemích prodávaný 

jako Aluvia

Dvě tablety dvakrát denně nebo čtyři tablety jednou 

denně s ohledem na rozsah rezistence vůči HIV lékům. 

Obsahuje dva PIs v jedné tabletě.

Užívat s jídlem nebo bez jídla.

Telzir* (fosamprenavir) *v 

některých zemích prodávaný 

jako  Lexiva

Dvě 700 mg tablety dvakrát denně, nebo dvě 700 mg 

tablety Lexivy plus jedna tableta Norviru jednou 

denně, nebo jedna 700 mg tableta Lexivy plus jedna 

tableta Norviru dvakrá denně (doporučená dávka pro 

ty, kteří v minulosti užívali jiný PIs)

Užívat s jídlem nebo bez jídla. Lidé, kteří v minulosti užívali jiný 

Pis by měli užívat pouze dávkování dvakrát denně Lexiva 

doplněná Norvirem.

Norvir (ritonavir) Šest 100 mg tablet dvakrát denně.

Plné dávkování se již neužívá. Nejčastěji je Norvir užíván v 

menších dávkách pro stabilizaci hladin jiných PIs v krvi. Užívat s 

jídlem.

Prezista (darunavir)

Jedna 800 mg tableta (nebo dvě 400 mg tablety) 

Prezisty plus jedna 100 mg tableta Norviru jednou 

denně nebo 600 mg tableta Prezisty plus jedna 100 

mg tableta Norviru dvakrát denně; záleží na rozsahu 

rezistence vůči HIV lékům.

Prezista musí být užívána s Norvirem. Užívat s jídlem.

Reyataz (atazanavir)
Dvě 200 mg kapsle jednou denně nebo jedna 300 mg 

tableta Reyatazu plus jedna 100 mg tableta Norviru 

jednou denně.

Užívat s jídlem.

Viracept (nelfinavir)
Dvě 625 mg tablety dvakrát denně, nebo pět 250 mg 

tablet dvakrát denně, nebo tři 250 mg tablety třikrát 

denně.

Užívat s jídlem. Pokud máte problémy s polykáním tablet, můžete 

rozpustit prášek ve vodě a vypít.

Inhibitory proteáz (PIs)
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Edurant (rilpivirine) Jedna 25 mg tableta jednou denně.
Mělo by být užíváno s jídlem obsahujícím tuk (snídaně nebo 

večeře).

Intelence (etravirine) Jedna 200 mg tableta dvakrát denně. Užívejte s jídlem.

Rescriptor (delavirdine) Dvě 200 mg tablety třikrát denně. Užívá se s jídlem nebo bez jídla, v ČR není dostupný.

Stocrin* (efavirenz)                * v 

některých zemích prodávaný 

jako Sustiva

Jedna 600 mg tableta jednou denně.
Berte na lačno a před spaním pro minimalizaci závratí, ospalosti a 

špatné koncentrace.

Viramune XR (nevirapine)
Jedna 200 mg tableta jednou denně prvních 14 dní, 

poté jedna 400 mg tableta jednou denně.
Užívat s jídlem nebo bez jídla.

Isentress (raltegravir) Jedna 400 mg tableta dvakrát denně. Užívat s jídlem nebo bez jídla.

Tivicay (dolutegravir)

Jedna 50 mg tableta jednou denně pro ty, kteří poprvé 

začínají s antiretrovirovou terapií, nebo pro ty, kteří v 

minulosti neužívali inhibitor integrázy. Pro zkušené s 

léčbou, kteří mají HIV rezistentní na inhibitory 

integrázy první generace je povolená dávka jedna 50 

mg tableta dvakrát denně. Tivicay musí být také brán 

dvakrát denně u lidí, kteří užívají určitou medikaci.

Užívat s jídlem nebo bez jídla. Tivicay by měl být užíván dvě 

hodiny před nebo šest hodin po užití antacid nebo projímadel 

obsahujících hliník, hořčík nebo vápník; sukralfátu (Carafate); 

doplňků železa a vápníku; nebo utlumujících medikamentů.

Inhibitory integrázy

Ne-nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTIs)
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Fuzeon (enfuvirtide) Jedna 90 mg injekce dvakrát denně.

Fuzeon je bílý prášek, který musí být v lahvičce opatrně 

rozmíchán ve sterilní vodě  a každý den injekčně aplikován 

podkožně.

Celsentri*  (maraviroc)                 

* vněkterých zemích prodávaný 

jako Selzentry

Jedna 150 mg tableta, jedna 300 mg tableta, nebo dvě 

300 mg tablety dvakrát denně (jelikož Selzentry je 

vzájemně ovlivňován mnoha HIV léky, záleží 

dávkování na další užívané medikaci).

Užívat s jídlem nebo bez jídla. Celsentri je účinný pouze proti 

CCR5-tropnímu HIV (virus, který využívá CCR5 receptor na 

buňkách CD4). Předem provedený test tropismu, např. Monogram 

Bioscience´s Trofile, určuje, zda bude léčba Celsentri účinná.

Atripla (efavirenz + tenofovir + 

emtricitabine)

Jedna tableta jednou denně. Obsahuje dva NRTI a 

jeden NNRTI v jedné tabletě.

Může být užíván bez nebo spolu s jinými HIV medikamenty. 

Užívat na lačno a před spaním pro minimalizaci závratí, ospalosti 

a špatné koncentrace (možné vedlejší účinky efavirenzu).

Eviplera* (rilpivirine + 

tenofovir + emtricitabine) *v 

některých zamích jako Complera 

Jedna tableta jednou denně. Obsahuje dva NRTI a 

jeden NNRTI v jedné tabletě.
Užívat nejlépe s jídlem obsahujícím tuk (snídaně nebo večeře).

Strilbild (elvitegravir + 

cobicistat + tenofovir + 

emtricitabine)

Jedna tableta jednou denně. Obsahuje dva NRTI, jeden 

inhibitor integrázy a jeden farmakokinetický 

optimalizátor v jedné tabletě.

Užívat s jídlem (snídaně nebo večeře).

Vyrobila Česká společnost AIDS pomoc v roce 2015.
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Fúzní a vstupní inhibitory

Režim jedné tablety


