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-Tenofovirו Efavirenz, Emtricitabine
vir(oh ' מתוך עשרהenz) vir' a (ef'' been) ta sye' trye (em'') - כ מבוטא

:חשובה אזהרה

בכבד מתמשך זיהום(B ;HBV  הפטיטיס בנגיף בזיהום לטיפול וטנופוביר-Efavirenz, emtricitabine ב להשתמש אין

 לפניHBV  לך יש אם לראות כדי אותך לבדוק עשוי שלך הרופאHBV.  לך שיש חושב או לך יש אם שלך לרופא ספר).
 נוטל ואתהHBV  לך יש אם-tenofovir. וefavirenz, emtricitabine  עם הטיפול את שתתחיל

efavirenz, emtricitabineו ,tenofovir-הרופא. התרופה את לקחת מפסיק אתה כאשר פתאום להחמיר עלול מצבך 
 לראות כדי התרופה נטילת הפסקת לאחר חודשים מספר במשך קבוע באופן מעבדה בדיקות ויזמין אותך יבדוק שלך
.החמיר שלך-HBV ה אם

 לבדוק כדי הטיפול ובמהלך לפני מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.וטנופוביר אמטריציטבין, לאפאבירנץ שלך הגוף תגובת את

.וטנופובירefavirenz, emtricitabine  נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 הכשל בנגיף בזיהום לטיפול אחרות תרופות עם יחד או לבד משמש-tenofovir וefavirenz, emtricitabine  של השילוב
 שאינן תרופות של בקבוצה הואEfavirenz ). פאונד(88  ג"ק-40 מ יותר השוקלים וילדים במבוגרים(HIV)  האנושי החיסוני
 מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הם-tenofovir וEmtricitabine (NNRTIs).  נוקלאוזידים של הפוך תעתוק מעכבי

ו-efavirenz, emtricitabine ש למרות. בגוף-HIV ה כמות הפחתת ידי על פועלים הם(NRTIs).  הפוך נוקלאוזיד

tenofovir-ירפאו לא  ,HIVנרכש חיסוני כשל תסמונת לפתח שלך הסיכוי את להפחית עשויות אלו תרופות  (AIDS)
.סרטן או חמורים זיהומים כגון-HIV ל הקשורות ומחלות

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 עם ביום פעם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך ליטול כטבליה מגיע-tenofovir וefavirenz, emtricitabine  של השילוב
 בערך וטנופובירefavirenz, emtricitabine  קח). הארוחה אחרי שעתיים או לפני אחת שעה לפחות( ריקה בטן על מים

efavirenz נטילת. יום בכל שעה באותה
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 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
-tenofovirו  efavirenz, emtricitabineאחר עקוב. מטרידות לפחות מסוימות לוואי תופעות להפוך עשויים השינה לפני 
וtenofovir- קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות

emtricitabine, 

וefavirenz, emtricitabine  לקחת תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם וטנופובירefavirenz, emtricitabine  ליטול המשך

tenofovir-ליטול תפסיק אם. שלך הרופא עם לדבר מבלי  efavirenz, emtricitabineתדלג או, קצר לזמן אפילו וטנופוביר 
.לטיפול יותר קשה להיות ועשוי לתרופות לעמיד להפוך עלול הנגיף, מינונים על

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,וטנופובירefavirenz, emtricitabine  נטילת לפני
 אחד כל או, אחרת תרופה כלtenofovir,  או-efavirenz, emtricitabine ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. וטנופובירefavirenz, emtricitabine  בטבליות מהמרכיבים

 כנראה שלך הרופא-)Zepatier( grazoprevir. ו אלבסוויר או )Voriconazole )Vfend לוקח אתה אם שלך לרופא ספר
.הללו מהתרופות יותר או אחת נוטל אתה אם-tenofovir וefavirenz, emtricitabine  ליטול לא לך יגיד

(Coartem);  ולומפנטרין ארטמטר; דיכאון נוגדות תרופות: )acyclovir )Sitavig, Zovirax(; adefovir )Hepsera; מהבאים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או נוטל אתה תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר

atazanavir )Reyataz(; atorvastatin)בקאדואט, ליפיטור ;( atovaquoneופרוגוניל  ;(Malarone) boceprevir )Victrelis(; bupropion ,Wellbutrin, Zyban)אחרים ;( carbamazepine )Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril(; clarithromycin ,Biaxin)ב ;(Prevpac-

;cidofovirציקלוספורין  darunavir )Prezista( ;(Gengraf, Neoral, Sandimmune)עם ;ritonavir )Norvir(; delavirdine )Rescriptor( דידאנוזין )וידקס ;diltiazem )Cardizem, Cartia, Diltzac, Taztia, Tiazac( ;(ונורגסטימט אסטרדיול אתניל -Cyclen, Sprintec)-Tri

,Estarylla, Orthoאחרים ;( etonogestrel ,Nexplanon)בנוברינג ;( etravirine)אינטליגנציה ;felodipine; fosamprenavir )Lexiva(; ganciclovir )Cytovene( ;(גנטמיצין ; glecaprevirו ;pibrentasvir )Mavyret(; indinavir )Crixivan(; itraconazole )Onmel, Sporanox( 

מתאדוז, דולופין( מתדון; והתקפים נפש מחלות, לחרדות תרופות-)Kaletra(; maraviroc )Selzentry( ritonavir; ו-lopinavir ;)Harvoni( sofosbuvir וCombivir, Epzicom, Triumeq, Trizivir- ledipasvir); בlamivudine HBV) ,Epivir, Epivir ; קטוקונאזול

;nevirapine )Viramune( ;(ניקרדיפין )קרדן ;nifedipine )Adalat, Afeditab, Procardia( ;(פניטואין; פנוברביטל )פניטק, דילנטין ;(סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות  (NSAIDs)כגון ,celecoxib )Celebrex( איבופרופן  meloxicam )Mobic( ,(Advil, Motrin)ונפרוקסן 

;(Aleve, Naprelan, Naprosyn)ל אחרות תרופות HIV-המכילות  ,efavirenz, emtricitabineו ;tenofovir )Complera, Descovy, Genvoya, Odefsey, Stribild, Truvada, Sustiva, Emtriva, Viread(-פוסאקונאזול )נוקספיל ;(

pravastatin )Pravachol(; raltegravir )Isentress(; rifabutin )Mycobutin(; rifampin ,Rifadin, Rimactane)ב ;(Rifamate, Rifater- ritonavir ,Norvir)ב Pak- ;saquinavir )Invirase( ;(Kaletra, Technivie, Viekiraסרטרלין; הרגעה תרופות )שינה כדורי); זולופט

;simeprevir )Olysio( ;סימבסטטין )ב, זוקור ;(Vytorin- sirolimus )Rapamune(; sofosbuvirו ,velpatasvir )Epclusa(; sofosbuvir, velpatasvir-ו ;voxilaprevir )Vosevi(; tacrolimus )Astagraf, Envarsus, Prograf(-הרגעה תרופות

;valacyclovir )Valtrex(; valganciclovir )Valcyte(; verpamil )Calan, Covera, Tarka, Verelan( ;ווורפרין )שלך המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). נטובן'ג, קומדין  ;(Truvada, Sustiva, Emtriva, Vireadפוסאקונאזול )נוקספיל ;(

pravastatin )Pravachol(; raltegravir )Isentress(; rifabutin )Mycobutin(; rifampin ,Rifadin, Rimactane)ב ;(Rifamate, Rifater- ritonavir ,Norvir)ב Pak- ;saquinavir )Invirase( ;(Kaletra, Technivie, Viekiraסרטרלין; הרגעה תרופות )שינה כדורי); זולופט

;simeprevir )Olysio( ;סימבסטטין )ב, זוקור ;(Vytorin- sirolimus )Rapamune(; sofosbuvirו ,velpatasvir )Epclusa(; sofosbuvir, velpatasvir-ו ;voxilaprevir )Vosevi(; tacrolimus )Astagraf, Envarsus, Prograf(-הרגעה תרופות

;valacyclovir )Valtrex(; valganciclovir )Valcyte(; verpamil )Calan, Covera, Tarka, Verelan( ;ווורפרין )שלך המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). נטובן'ג, קומדין  ;(Truvada, Sustiva, Emtriva, Vireadפוסאקונאזול )נוקספיל ;(

pravastatin )Pravachol(; raltegravir )Isentress(; rifabutin )Mycobutin(; rifampin ,Rifadin, Rimactane)ב ;(Rifamate, Rifater- ritonavir ,Norvir)ב Pak- ;saquinavir )Invirase( ;(Kaletra, Technivie, Viekiraסרטרלין; הרגעה תרופות )שינה כדורי); זולופט

;simeprevir )Olysio( ;סימבסטטין )ב, זוקור ;(Vytorin- sirolimus )Rapamune(; sofosbuvirו ,velpatasvir )Epclusa(; sofosbuvir, velpatasvir-ו ;voxilaprevir )Vosevi(; tacrolimus )Astagraf, Envarsus, Prograf(-הרגעה תרופות

;valacyclovir )Valtrex(; valganciclovir )Valcyte(; verpamil )Calan, Covera, Tarka, Verelan( ;ווורפרין )נטובן'ג, קומדין .(שלך המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן  rifampin ,Rifadin, Rimactane)ב ;(Rifamate, Rifater- ritonavir ,Norvir)ב Pak-

;saquinavir )Invirase( ;(Kaletra, Technivie, Viekiraסרטרלין; הרגעה תרופות )זולופט ;(שינה כדורי ;simeprevir )Olysio( ;סימבסטטין )ב, זוקור ;(Vytorin-סירולימוס )רפאמון ;( sofosbuvirו ,velpatasvir )Epclusa(; sofosbuvir, velpatasvir-ו

;voxilaprevir )Vosevi(; tacrolimus )Astagraf, Envarsus, Prograf(-הרגעה תרופות ;valacyclovir )Valtrex(; valganciclovir )Valcyte(; verpamil )Calan, Covera, Tarka, Verelan( ;ווורפרין )שלך המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). נטובן'ג, קומדין 

rifampin ,Rifadin, Rimactane)ב ;(Rifamate, Rifater- ritonavir ,Norvir)ב Pak- ;saquinavir )Invirase( ;(Kaletra, Technivie, Viekiraסרטרלין; הרגעה תרופות )זולופט ;(שינה כדורי ;simeprevir )Olysio( ;סימבסטטין )ב, זוקור ;(Vytorin-

sirolimus )Rapamune(; sofosbuvirו ,velpatasvir )Epclusa(; sofosbuvir, velpatasvir-ו ;voxilaprevir )Vosevi(; tacrolimus )Astagraf, Envarsus, Prograf(-הרגעה תרופות

;valacyclovir )Valtrex(; valganciclovir )Valcyte(; verpamil )Calan, Covera, Tarka, Verelan( ;ווורפרין )שלך המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). נטובן'ג, קומדין  ,sofosbuvir, velpatasvirו

;voxilaprevir )Vosevi(; tacrolimus )Astagraf, Envarsus, Prograf(-הרגעה תרופות ;valacyclovir )Valtrex(; valganciclovir )Valcyte(; verpamil )Calan, Covera, Tarka, Verelan( ;ווורפרין )שלך המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). נטובן'ג, קומדין 

,sofosbuvir, velpatasvirו ;voxilaprevir )Vosevi(; tacrolimus )Astagraf, Envarsus, Prograf(-הרגעה תרופות ;valacyclovir )Valtrex(; valganciclovir )Valcyte(; verpamil )Calan, Covera, Tarka, Verelan( ;ווורפרין )לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). נטובן'ג, קומדין 

שלך המינונים את
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 עם אינטראקציה לקיים גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או תרופות
efavirenz, emtricitabineו ,tenofovir-עם שלך הטיפול במהלך לכבד נזק שתפתח הסיכון את להגביר עלולות או 
efavirenz, emtricitabineו ,tenofovir-שאינם אלה גם , לוקח שאתה התרופות כל על שלך לרופא לספר הקפד אז 

.זו ברשימה מופיעים

.ון'ג סנט וורט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר

, סדיר לא לב לקצב לגרום שעלולה נדירה לב בעיית( ממושךQT  מרווח סובל או כרגע אתה אם שלך לרופא ספר
, אלכוהול של גדולות כמויות פעם אי שתית, בדמך מגנזיום או אשלגן של נמוכות רמות או), פתאומי מוות או התעלפות
 אחד פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא גם ספר. מרשם בתרופות יתר שימוש או , רחוב בסמי השתמשת
 בו מצב( אוסטאופורוזיס כולל בעצמות בעיות, אחרת נפש מחלת או דיכאון', חשובה אזהרה' בסעיף המוזכרים מהמצבים
.כליות או כבד מחלת או התקפים. , בעצמות שברים או) בקלות ונשברות וחלשות דקות הופכות העצמות

 שבועות12  ובמשך הטיפול במהלך להריון להיכנס אסור. להריון להיכנס מתכננת או, בהריון אתה אם שלך לרופא ספר
 זו תרופה לקחת שתתחיל לפני שלילית הריון בדיקת לעבור תצטרך, להריון להיכנס יכולה את אם. האחרונה המנה לאחר

 להפריע עלולים-tenofovir וEfavirenz, emtricitabine . שלך הטיפול במהלך יעילים מניעה באמצעי ולהשתמש
 בהם להשתמש אין לכן), זריקות או שתלים, טבעות, מדבקות, הריון למניעת גלולות( הורמונליים מניעה אמצעי לפעולת
 כמו לרחם זרע כניסת שחוסם מכשיר( חסימה של מניעה באמצעי להשתמש עליך. הטיפול במהלך בלבד מניעה כאמצעי
 הריון למניעת שיטה לבחור לך לעזור שלך מהרופא בקש. שבחרת אחר מניעה אמצעי כל עם יחד) סרעפת או קונדום

.לך שתתאים

.וטנופוביר אמטריציטבין, אפבירנץ נוטל או-HIV ב נגוע אתה אם להניק אסור

 גבנון('' הצוואר, העליון הגב כגון, בגופך שונים לאזורים לעבור או לעלות עשוי שלך הגוף ששומן לכך מודע להיות עליך
.שלך והזרועות הרגליים, מהפנים בגוף שומן באובדן שתבחין ייתכן. הבטן וסביב השדיים''), תאו

 ולהתחיל להתחזק עלולה שלך החיסונית המערכת-HIV, ב בזיהום לטיפול תרופות נוטל שאתה שבזמן לדעת עליך
 של תסמינים לפתח לך לגרום עלול זה. להתרחש אחרים למצבים לגרום או בגופך היו שכבר אחרים בזיהומים להילחם
 עם שלך הטיפול במהלך מחמירים או חדשים תסמינים לך יש אם. אלה מצבים או זיהומים

,efavirenz, emtricitabineו ,tenofovir-שלך לרופא לספר הקפד.

 אל. להתרכז יכולת חוסר או סחרחורת, ישנוני לך לגרום עלולים-tenofovir וefavirenz, emtricitabine  כי לדעת עליך
.עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה עד מכונות תפעיל או במכונית תנהג

 בבריאות או בהתנהגות, במחשבות לשינויים לגרום עלולים-tenofovir וefavirenz, emtricitabine  כי לדעת עליך
דיכאוןefavirenz:  לוקח שאתה בזמן הבאים מהתסמינים אחד מפתח אתה אם מיד שלך לרופא התקשר. שלך הנפשית

 שמיעת או דברים ראיית( הזיות, תוקפנית או כועסת התנהגות, זאת לעשות ניסיון או תכנון או התאבדות על מחשבה,
 עלולים תסמינים אילו יודעת שמשפחתך ודא. המציאות עם קשר אובדן או, מוזרות מחשבות), קיימים שאינם קולות
.בעצמך לטיפול לפנות מסוגל אינך אם שלך לרופא להתקשר יוכלו שהם כדי חמורים להיות

efavirenz, emtricitabine  נוטל שאתה בזמן אלכוהוליים במשקאות הבטוח השימוש לגבי שלך הרופא את שאל
.וטנופובירefavirenz, emtricitabine  של הלוואי תופעות את להחמיר יכול אלכוהול. וטנופוביר

 הפרעה( אנצפלופתיה כולל, העצבים במערכת חמורות פוטנציאליות לבעיות לגרום עלולefavirenz  כי לדעת עליך
. לראשונה וטנופוביר אמטריציטבין, אפבירנץ נטילת לאחר שנים או חודשים) במוח קטלנית להיות שעלולה חמורה
, מה זמן במשך וטנופוביר אמטריציטבין, אפבירנץ שנטלת לאחר להתחיל עשויות העצבים במערכת שבעיות למרות

ולך לך חשוב זה
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 משקל בשיווי בעיות חווה אתה אם מיד שלך לרופא התקשרefavirenz.  ידי על להיגרם עלולים שהם להבין הרופא
 במהלך עת בכל, המוח של תקין לא תפקוד ידי על הנגרמים אחרים וקשיים זיכרון בעיות, בלבול, וקואורדינציה

 לקחת להפסיק לך לומר עשוי שלך הרופא-tenofovir. וefavirenz, emtricitabine  עם שלך הטיפול
,efavirenz, emtricitabineו.tenofovir-

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.התרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ ושתיית אשכוליות אכילת על שלך הרופא עם שוחח

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולים:
-tenofovirו Efavirenz, emtricitabine

ראֹׁש ּכאְבֵ

ׁשלִׁשּול

גזַ

קבֵהָ קלִקּול

הרגליים בכפות או הידיים בכפות במיוחד, העור צבע של הכהה

חיוור עור

ישן להישאר או להירדם קושי

ּבלִּבּול

ׁשכִחהָ

עצבני או מודאג, נסער מרגיש

חריג באופן שמח רוח מצב

דופן יוצאי חלומות

גב או מפרקים כאבי

עקִצּוץ

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

שתן במתן ירידה

גדולות כמויות שתן

מוגבר צמא
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מחמירים או מתמשכים עצמות כאבי

בעצמות שברים

ברגליים או ברגליים, בידיים, בזרועות כאב

חולשה או שרירים כאבי

פריחה

העור של נשירה או שלפוחיות, קילוף

ברגליים או ברגליים, בזרועות, בידיים עקצוץ או צריבה, תחושה חוסר

הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, העיניים, השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

נשימה או בליעה קשיי

צרְִידּות

התקפים

שפעת דמויי תסמינים

בחילה

הקֲָאָה

קיצונית עייפות

 של העליון הימני בחלק כאב; תיאבון אובדן; חום או כהה צהוב שתן; בהיר בצבע יציאות; העיניים או העור של הצהבה
חריגות חבורות או דימום או; הבטן

 או קרות ורגליים ידיים; והקאות בחילות עם בטן כאבי; מהירה נשימה או נשימה קוצר; שרירים כאב; חּולׁשהָ
סדיר לא או מהיר דופק או; סחרחורת או סחרחורת תחושת; כחולות

 וtenofovir- התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולים.
Efavirenz, emtricitabine

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה
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. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

בהן לשלוט יכול שאינך גופך תנועות

סחְרַחֹורתֶ

בריכוז קושי

עצַּבנָּות

ּבלִּבּול

ׁשכִחהָ

ישן להישאר או להירדם קושי

דופן יוצאי חלומות

נּומהָ

)קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות( הזיות

חריג באופן שמח רוח מצב

מוזרות מחשבות

?אחר מידע לדעת צריך

efavirenz, emtricitabine  נוטל שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני
.וטנופוביר

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 כדי התרופות שתיגמר עד תחכה אל. יד בהישג וטנופובירefavirenz, emtricitabine  של   אספקה על שמור
.שלך המרשם את מחדש למלא

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז
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רנד שמות

Efavirenz, Emtricitabine, Tenofovir) המכיל משולב כמוצר(®אטריפלה

15/04/2020-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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