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וטנופוביר אמטריציטבין
bean) uh sit' tri (em veer) fo noe'(te  כמו מבוטא

:חשובה אזהרה

 ספר). בכבד מתמשך זיהום(B ;HBV  הפטיטיס בנגיף בזיהום לטיפול וטנופוביר באמטריציטאבין להשתמש אין
 לפניHBV  לך יש אם לראות כדי אותך לבדוק עשוי שלך הרופאHBV.  לך שיש חושב או לך יש אם שלך לרופא

 עלול מצבך, וטנופוביר אמטריציטבין נוטל ואתהHBV  לך יש אם. וטנופוביר באמטריציטבין הטיפול את שתתחיל
 באופן מעבדה בדיקות ויזמין אותך יבדוק שלך הרופא. וטנופוביר אמטריציטבין ליטול כשתפסיק פתאום להחמיר

.החמיר שלך-HBV ה אם לראות כדי וטנופוביר אמטריציטבין נטילת הפסקת לאחר חודשים מספר במשך קבוע

 אם לראות כדי אותך יבדוק שלך הרופא-HIV, ב להידבק ממך למנוע כדי וטנופוביר אמטריציטבין נוטל אתה אם
 אם או האחרון בחודש הבאים מהתסמינים אחד לך היה אם שלך לרופא ספר. בטיפול שתתחיל לפניHIV  לך יש
, חום-HIV: ב להידבק ממך למנוע כדי וטנופוביר אמטריציטבין נטילת בעת הבאים מהתסמינים אחד לך יש

 או נפוח צוואר, גרון כאבי, ראש כאבי, שלשולים, הקאות, הזעות לילה, פריחה, שרירים או פרקים כאבי, עייפות
 תמיד לא-tenofovir ו-HIV. Emtricitabine ל נחשפת שאולי חושב אתה אם שלך לרופא ספר. המפשעה אזור

 כדי וטנופוביר אמטריציטבין נוטל שאתה בזמן חודשים3  כל לפחותHIV  בדיקות יזמין שלך הרופאHIV.  מונעים
-HIV. ב לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב רק וטנופוביר באמטריציטבין להשתמש יש-HIV. ב נדבקת אם לראות

.לטיפול יותר קשה להיות עלול שלך המצב-HIV, ב לטיפול לבד-tenofovir ו-emtricitabine ב משתמשים אם

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

 טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף את לך יתנו שלך הרוקח או הרופא
 את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל וטנופוביר באמטריציטבין

(FDA). והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא

)/ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs
http://www.fda.gov (התרופות מדריך לקבלת היצרן באתר או.

-tenofovir.וemtricitabine  נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח
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?זו תרופה נרשמה האם היי

-HIV ב לטיפול אחרות תרופות עם יחד משמש-)tenofovir )Descovy, Truvada וemtricitabine  של השילוב
 עם יחד גם משמשים-)Truvada( tenofovir וEmtricitabine ). ג"ק(17  פאונד37  לפחות ששוקלים וילדים במבוגרים

 נוער ובני מבוגרים אצל-HIV) ב לזיהום הסיכון את להפחית כדי) בקונדום שימוש, למשל( יותר בטוחים מין יחסי תרגול
 הנקראות תרופות של בקבוצה הם-tenofovir וEmtricitabine ). ג"ק(35  פאונד77  לפחות ששוקלים גבוה בסיכון
ש למרות. בגוףHIV  התפשטות האטת ידי על פועלים הם(NRTIs).  הפוך ונוקלאוטידים נוקלאוזיד מעכבי

emtricitabine-ו tenofovir-ירפאו לא  ,HIVחיסוני כשל תסמונת לפתח שלך הסיכוי את להפחית עשויות אלו תרופות 
.סרטן או חמורים זיהומים כגון-HIV ל הקשורות ומחלות) איידס( נרכש

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 פעם, אוכל בלי או עם, כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיע-tenofovir וemtricitabine  של השילוב
, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך וטנופוביר אמטריציטבין קח. ביום

 אין. ההוראות לפי בדיוק וטנופוביר אמטריציטבין קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש
.שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול

 סידן תוסף על   להמליץ או לרשום עשוי שלך הרופא-)tenofovir )Truvada, וemtricitabine  לוקח אתה אם
.שלך הרופא הנחיות לפי האלה התוספים את לקחת צריך אתה. הטיפול במהלך ליטולD  וויטמין

 אינו ילדך אם שלך לרופא ספר. בשלמותה הטבליה את לבלוע יש), טרווודה( וטנופוביר אמטריציטבין נוטל ילדכם אם
.הטבליות את לבלוע מסוגל

 לדבר מבלי וטנופוביר אמטריציטבין ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם וטנופוביר אמטריציטבין ליטול המשך
.שלך הרופא עם

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,וטנופוביר אמטריציטבין נטילת לפני
 מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, ולטנופוביר לאמטריציטבין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל. וטנופוביר אמטריציטבין בטבליות

לקחת מתכוון או נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר

 אציקלוביר כגון אנטי-ויראליות תרופות: הבאות מהאפשרויות אחת כל להזכיר הקפד.
,adefovir )Hepsera(, cidofovir, ganciclovir )Cytovene(, valacyclovir )Valtrex( ,(Sitavig, Zovirax)

( איבופרופן כגון(NSAIDs)  אחרות סטרואידיות לא דלקת נוגדות ותרופות אספירין(Valcyte);  ולגנציקלוביר
(Aleve, ונפרוקסן) מוטרין, אדוויל

/a612036.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov2/6



,14/4/2215:22Information Drug Tenofovir: MedlinePlus andEmtricitabine

 מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). אפטיבוס( וטיפרנאוויר) נורביר( ריטונוויר),פריפטין( ריפאפנטין.
 ,Rifadin, Rimactane(בריפאטר, בריפאמט ,)לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות
 גם  ספר(אוקסטלאר ,XR טרילפטאל ,)ריפקובוט), פניניטק, דילנטין( פניטואין,  פנוברביטל , .)Mycobut( ריפמפין

 אתה  אם )Descovy(אוקסקרבזפין), ואחרים טגרטול, אקווטרו, קרבטרול( קרבמזפין נוטל אתה אם שלך לרופא
 .)Atripla, Complera, Emtriva, Genvoya, Odefsey, Stribild, Vemlidy, Viread(וטנופוביר אמטריציטבין נוטל

ב ,Atripla-ב ,Stribild-ב ,Truvada-אחרים ;)ל אחרות ותרופותHIV- המכילותemtricitabine   וטנופוביר

-ritonavir )Kaletra(, tenofovir )Viread, ו (, lopinavirאחרים-Trizivir, ב-Epzicom, ב-Combivir, ב)Epivir, 
 ,Emtriva(ב ,Atripla-ב ,Complera-ב ,Genvoya-ב ,Odefsey-ב ,Stribild-ב ,Truvada-אחרים ,) למיוודין

 כולל איידס  או ,Reyataz(ב ,Evotaz(, darunavir )Prezista-ב ,)Prezcobix-אמטריציטבין), וידקס(  דידאנוזין
 ;)Naprosynל אחרות תרופות; גנטמיציןHIV- אטאזנאביר

wort  ון'ג סנט לקחת צריך לא אתהwort.  ון'ג סנט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר
 )tenofovir )Descovy.וemtricitabine  לוקח שאתה בזמן

 כולל בעצמות בעיות, חשובה אזהרה בסעיף המוזכרים מהמצבים פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
 זיהום של סוג כל, בעצמות שברים או) בקלות ונשברות ונחלשות דקות הופכות העצמות שבו מצב( אוסטאופורוזיס

 ויראלי זיהום(CMV;  ציטומגלווירוס או) ריאות זיהום של סוג; שחפת( שחפת כמו והולך שבא או רחוק חולף שאינו
.כליות או כבד מחלת או), חלשה חיסונית מערכת עם אנשים אצל לתסמינים לגרום שעלול

 אמטריציטבין נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.וטנופוביר אמטריציטבין נוטל אתה אם או-HIV ב נגוע אתה אם להניק אסור. שלך לרופא התקשר, וטנופוביר

 להתחזק עלולה שלך החיסונית המערכת-HIV, ב בזיהום לטיפול תרופות נוטל שאתה שבזמן לדעת עליך
 אם. אלה זיהומים של תסמינים לפתח לך לגרום עלול זה. בגופך היו שכבר אחרים בזיהומים להילחם ולהתחיל

.שלך לרופא לספר הקפד, וטנופוביר באמטריציטבין הטיפול במהלך מחמירים או חדשים תסמינים לך יש

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 מנה ליטול אין. ביום אחת ממנה יותר ליטול אין. היום באותו אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולים וטנופוביר:
Emtricitabine חולף לא

דּכִָאֹון

חרֲדָהָ

ישן להישאר או להירדם קושי

דופן יוצאי חלומות

ברגליים או בידיים עקצוץ או צריבה, כאב
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צרַבֶתֶ

במשקל ירידה

 מאלה או הללו מהתסמינים באחד נתקל אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
 קבל או מיד לרופא התקשר', מיוחדים זהירות אמצעי' או' חשובה אזהרה' בסעיפים המפורטים

:חירום רפואי טיפול
התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, העיניים, השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

צרְִידּות

נשימה או בליעה קשיי

שתן במתן ירידה

תכוף או כואב, קשה שתן מתן

עצם כאב

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

תיאבון אובדן

שפעת דמויי תסמינים

חריגות חבורות או דימום

חּולׁשהָ

חום או כהה צהוב שתן

בהיר בצבע יציאות

העיניים או העור של הצהבה

ברגליים או בידיים במיוחד, קור תחושת

שרירים כאב

סדיר לא או מהיר דופק

סחְרַחֹורתֶ

סחרחורת

והקאות בחילות עם בטן כאבי

בחילה

הקֲָאָה

 התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולים.
-tenofovirו 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
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?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

 שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור ואלו

 כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן כדי.
.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

 יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם. אותן לצרוך

 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (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

?אחר מידע לדעת צריך

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

 את מחדש למלא כדי התרופות שתיגמר עד תחכה אל. יד בהישג-tenofovir וemtricitabine  של   אספקה על שמור
.שלך המרשם

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

משולבים מוצרים של רנד שמות

 מכיל(®דסקובי
(Emtricitabine, Tenofovir

 מכיל(®טרוואדה
(Emtricitabine, Tenofovir
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15/09/2020-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

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

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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