
200Descovy  סרט מצופות טבליות ג"מ25 /ג"מ
alafenamide/tenofoviremtricitabine

 מידע מכיל שהוא מכיוון התרופה את ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
.עבורך חשוב

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור-
.הרוקח או הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם-
 המחלה סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה-

.לשלך זהים שלהם
 לוואי תופעות כל כולל זה. שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות
-

זה בעלון יש מה

משמש הוא ולמה דסקובי זה מה1.

Descovy נטילת לפני לדעת עליך מה2.

Descovy את לקחת איך3.

אפשריות לוואי תופעות4.

Descovy את לאחסן איך5.

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמש הוא ולמה דסקובי זה מה1.

Descovy פעילים חומרים שני מכיל:

(NRTI) נוקלאוזיד של טרנסקריפטאז מעכב המכונה מסוג אנטי-רטרו-ויראלית תרופה,אמטריציטבין•

alafenamide,tenofovirשל טרנסקריפטאז מעכב המכונה מסוג אנטי-רטרו-ויראלית תרופה 
(NtRTI) נוקלאוטידים

•

transcriptase, -reverse הנגיף להתרבות החיוני ,Descovy .ה כמות את מפחית, כן אםHIV- בגופך.
Descovy ה האנזים של פעולתו את חוסם

HIV).(1-1  אנושי חיסוני כשל בנגיף בזיהום טיפולDescovy מיועד אחרות תרופות עם בשילוב
.ג"ק35  לפחות השוקלים, ומעלה12  בני נוער ובני במבוגרים

Descovy נטילת לפני לדעת עליך מה2.

דסקובי את תיקח אל
 תרופה של האחרים מהמרכיבים אחד כל אואלפנמיד טנופוביר, לאמטריציטבין אלרגי אתה אם•

).זה בעלון6  בסעיף המפורטים( זו

זהירות ואמצעי אזהרות

Descovy. נטילת בזמן שלך הרופא השגחת תחת להישאר עליך

 טיפול ידי על מופחת הסיכון כי אם, זו תרופה נטילת בעתHIV להעביר יכול עדיין אתה
 של הדבקה למנוע כדי הדרושים הזהירות אמצעי על שלך הרופא עם שוחח. יעיל אנטי-רטרו-ויראלי

 לפתח עלול עדיין אתהDescovy  נטילת בזמן-HIV. ב לזיהום תרופה אינה זו תרופה. אחרים אנשים
-HIV.ב לזיהום הקשורות אחרות מחלות או זיהומים
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Descovy: נטילת לפני שלך הרופא עם שוחח

 כולל כבד מחלת עם לחולים.כבד דלקת כולל, כבד ממחלת סבלת או בכבד בעיות לך יש אם•
 כבדים לסיבוכים יותר גבוה סיכון יש, באנטי-רטרו-וירוס המטופליםC,  אוB  כרונית כבד דלקת

 את בזהירות ישקול שלך הרופאB,  בהפטיטיס זיהום לך יש אם. קטלניים להיות שעלולים חמורים
.עבורך ביותר הטוב הטיפול משטר

 אלDescovy.  נטילת הפסקת לאחר להחמיר עלולות הבעיותB, הפטיטיס כבד דלקת לך יש אם
 את לקחת תפסיק אל3, סעיף ראה: שלך הרופא עם לדבר מבליDescovy  את ליטול תפסיק

Descovy.

 עמידות מוטציית יש שלך לנגיף אםDescovy  את לך לרשום שלא לבחור עשוי שלך הרופא•
.יעילות באותה בגופך-HIV ה כמות את להפחית יוכל לא-Descovy ש ייתכן שכן, מסוימת

 בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא.בכליות בעיות הראו בדיקות אם או כליות ממחלת סבלת אם
Descovy. עם הטיפול ובמהלך התחלת בעת שלך הכליות פעולת אופן אחר לעקוב כדי דם

•

Descovy את לוקח שאתה בזמן

:ל לב שיםDescovy,  את ליטול שתתחיל לאחר

•
•

 כאבי זיהום או דלקת של סימנים
בעצמות בעיותאֹונוקשות, פרקים

 לוואי תופעות4, סעיף ראה נוסף למידע.מיד לרופא ספר, הללו מהתסמינים באחד מבחין אתה אם→
.אפשריות

 בעת כליות בבעיות להיתקל עלול שאתה אפשרות קיימתDescovy,  עם בכליות בעיות נצפו שלא למרות
.)זהירות ואמצעי אזהרותראה( ארוכה תקופה לאורךDescovy  נטילת

נוער ובני ילדים

 בילדים-Descovy ב השימוש. ג"ק-35 מ פחות של במשקל או, ומטה11  בגיללילדים זו תרופה לתת אין
.נחקר טרם ומטה11  מגיל

ודסקובי אחרות תרופות

 תרופות או..כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר
 תופעות את להחמיר עלול או, כראוי לפעול שלך מהתרופות למנוע עלול זה. להשתנות עשויות שלך בדם אחרות
 הדם רמות את לבדוק או שלך המינון את להתאים יצטרך שלך שהרופא ייתכן, מסוימים במקרים. כלשהן הלוואי
Descovy של הכמויות, מכך כתוצאה. אחרות תרופות עם אינטראקציה לקיים עשויDescovy  שלך

 אסור B: בהפטיטיס בזיהום לטיפול המשמשות תרופות
:המכילות תרופות עםDescovy  את ליטול

•alafenamidetenofovir
•disoproxiltenofovir
למיוודין•
דיפווקסיל אדפוביר•

.הללו מהתרופות אחת נוטל אתה אםשלך לרופא ספר→
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:תרופות של אחרים סוגים
:נוטל אתה אם שלך הרופא עם שוחח

:המכילים, שחפת כולל חיידקיים בזיהומים לטיפול משמש,ַאנטְִיּבִיֹוטִיקהָ•
 תרופות -rifabutin, rifampicin  וריפאפנטין

-HIV:ב לטיפול המשמשות אנטי-ויראליות
 משמש,פרכוסים נוגדי וטיפרנאביר אמטריציטבין-

:כגון, באפילפסיה לטיפול
צמחיות תרופות ופניטואין פנוברביטל, אוקסקרבזפין, קרבמזפין-

:המכילים וחרדה בדיכאון לטיפול משמש
)perforatumHypericum ( וורט ון'ג סנט-

•

•

•

 קשר ליצור מבלי הטיפול את תפסיק אל.אחרות או אלו תרופות נוטל אתה אם שלך לרופא ספר→
.שלך הרופא עם

והנקה הריון

 לייעוץ הרוקח או הרופא את שאל, ללדת מתכננת או בהיריון שאת חושבת, מניקה או בהריון את אם•
.התרופה נטילת לפני
 של הפוטנציאליים והסיכונים היתרונות על ושאל להריון נכנס אתה אם מיד שלך לרופא ספר

.ולילדך לך שלך האנטי-רטרו-ויראלי הטיפול
•

 אבחון ובדיקות סדירות דם בדיקות לבקש עשוי שלך הרופא, שלך ההיריון במהלךDescovy  נטלת אם
 התועלת, ההריון במהלךNRTIs  נטלו שאמהותיהם בילדים. ילדך התפתחות אחר לעקוב כדי אחרות
.לוואי לתופעות הסיכון על עלתהHIV  מפני מההגנה

 עובר זו בתרופה הפעילים החומרים שאחד היא לכך הסיבה-Descovy.ב הטיפול במהלך להניק אין
.אם חלב דרך לתינוק הנגיף מהעברת להימנע כדי להניק לא מומלץ. אם לחלב

במכונות ושימוש נהיגה
 בכלי תשתמש ואל תנהג אלDescovy,  נטילת בעת סחרחורת מרגיש אתה אם. לסחרחורת לגרום יכול דסקובי
.מכונות או עבודה

Descovy נתרן מכיל
".נתרן ללא" למעשה כלומר, לטבליה) ג"מ(23  נתרן ממול-1 מ פחות מכילה זו תרופה

Descovy את לקחת איך3.

.בטוח אינך אם הרוקח או הרופא עם בדוק. לך אמר שלך שהרופא כפי בדיוק התרופה את תמיד קח

:הוא המומלץ המינון

אוכל בלי או עם, יום בכל אחת טבליה:מבוגרים
אוכל בלי או עם יום כל אחת טבליה:ג"ק35  לפחות השוקלים, ומעלה12  מגיל מתבגרים

.המר הטעם בגלל הטבליה את לכתוש או ללעוס לא מומלץ

 הטבליה חצאי שני את קח. לשניים אותה לפצל יכול אתה, בשלמותה הטבליה את לבלוע מתקשה אתה אם
.המפוצל הטאבלט את לאחסן אין. המלא המינון את לקבל כדי זה אחר בזה
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, במלואה יעילה שלך שהתרופה לוודא כדי זאת.שלך הרופא ידי על המומלץ המינון את תמיד קח
 לך אומר שלך הרופא כן אם אלא המינון את תשנה אל. לטיפול עמידות לפתח הסיכון את להפחית וכדי

.זאת לעשות

.הדיאליזה השלמת לאחרDescovy  של שלך היומית המנה את קח,בדיאליזה אתה אם

צריך שאתה ממהDescovy  יותר לוקח אתה אם

 של לוואי לתופעות יותר גבוה בסיכון להיות עלול אתהDescovy  של המומלץ מהמינון יותר נוטל אתה אם
).אפשריות לוואי תופעות4, סעיף ראה( זו תרופה

 להראות שתוכל כדי איתך הטבליה בקבוק את שמור. לייעוץ הקרובה המיון למחלקת או לרופא מיד פנה
.נטלת מה

Descovy את לקחת שכחת אם

.דסקובי של מנה לפספס לא חשוב

:למנה מתגעגע אתה אם
 בהקדם הטבליה את ליטול עליךDescovy,  כלל בדרך נוטל שאתה מהזמןשעות18  תוך לב תשים אם•

.כרגיל הבאה המנה את קח מכן לאחר. האפשרי
 המנה את תיקח אל אזDescovy,  כלל בדרך נוטל אתה שבו הזמן לאחריותר או שעות18  מבחין אתה אם

.שלך הרגיל בזמן הבאה המנה את ולקחת המתן. שהוחמצה
•

.נוספת טבליה לקחתDescovy, נטילת לאחר משעה פחות מקיא אתה אם

Descovy את לקחת תפסיק אל

 על ברצינות להשפיע יכולה דסקובי הפסקת.שלך הרופא עם לדבר מבליDescovy  את לקחת תפסיק אל
 מחדש שתתחיל לפני שלך הרופא עם שוחח, כלשהי מסיבהDescovy  הפסקת אם. העתידי הטיפול יעילות
Descovy. טבליות ליטול

 שכמות מכיוון מאוד חשוב זה. הרוקח או מהרופא יותר לקבל,להיגמר מתחיל דסקובי של שלך כשהמלאי
 להיות עלולה המחלה מכן לאחר. ימים לכמה אפילו התרופה הפסקת אם לעלות להתחיל עלולה הנגיף
.לטיפול יותר קשה

 עם לדבר מבליDescovy  את לקחת להפסיק לא מאוד חשובB, הפטיטיס וגםHIV  זיהום גם לך יש אם
 בחלק. הטיפול הפסקת לאחר חודשים מספר במשך דם לבדיקות שתזדקק ייתכן. קודם שלך הרופא

, הכבד בדלקת להחמרה להוביל עלולה הטיפול הפסקת, שחמת או מתקדמת כבד מחלת עם מהחולים
.חיים מסכנת להיות שעלולה

 במיוחד, הטיפול הפסקת לאחר חריגים או חדשים תסמינים עלמיד שלך לרופא ספר→
B. בהפטיטיס לזיהום משייך שאתה תסמינים

.הרוקח או הרופא את שאל, זו בתרופה השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם

אפשריות לוואי תופעות4.

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו

מיד לרופא ספר: אפשריות חמורות לוואי תופעות

 ושסבלו) איידס(-HIV ב מתקדם זיהום עם מהחולים בחלק.זיהום או דלקת של סימן כל•
), חלשה חיסונית מערכת עם אנשים אצל המתרחשים זיהומים( בעבר אופורטוניסטיים מזיהומים
 הטיפול תחילת לאחר קצר זמן להופיע עשויים קודמים מזיהומים דלקת של ותסמינים סימנים

הם הללו שהתסמינים לחשוב נהוג. האנטי-רטרו-ויראלי
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 ללא קיימים היו שאולי בזיהומים להילחם לגוף המאפשר, הגוף של החיסונית בתגובה שיפור עקב
.ברורים תסמינים
 לאחר גם להתרחש עשויה), בריאה גוף רקמת תוקפת החיסונית המערכת(אוטואימוניות הפרעות
 לאחר רבים חודשים להופיע עלולות אוטואימוניות הפרעות-HIV. ב לזיהום תרופות ליטול שתתחיל
:כגון אחרים תסמינים או זיהום של לתסמינים לב שימו. הטיפול תחילת

שרירים חולשת-
הגוף תא לכיוון מעלה כלפי ועוברת והרגליים הידיים בכפות שמתחילה חולשה-
היפראקטיביות או רעד, לב דפיקות-

.מיד לרופא ספר, לעיל המתוארות הלוואי בתופעות מבחין אתה אם→

•

מאוד נפוצות לוואי תופעות
)אנשים10  מתוך-1 מ יותר על להשפיע עשוי(
)בחילה( חולה מרגיש•

שכיחות לוואי תופעות
)אנשים10  מכל1  עד על להשפיע עשוי(
נורמליים לא חלומות•

ראֹׁש ּכאְבֵ•

סחְרַחֹורתֶ•

ׁשלִׁשּול•
הקֲָאָה•
בטן כאב•
)הפֲחָהָ( רוח•
פריחה•

)עייפות( עייפות•

שכיחות לא לוואי תופעות
)אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשוי(
)אנֲמִֶיהָ( נמוכה אדומים דם תאי ספירת•
)בעיכול בעיות( הארוחות לאחר נוחות לאי הגורמות עיכול בעיות•
)אנגיואדמה( הגרון או הלשון, השפתיים, הפנים של נפיחות•
)גירוד( גירוד•
)סרִּפדֶתֶ(כוורות•
)ארטרלגיה(מפרקים כאב•

.שלך לרופא ספר, מחמירה הלוואי מתופעות אחת אם→

-HIVב טיפול במהלך להיראות שעלולות אחרות תופעות

).הזמינים מהנתונים התדירות את להעריך ניתן לא( ידועה אינה הבאות הלוואי תופעות תדירות

Descovy  כגון משולבות אנטי-רטרו-ויראליות תרופות הנוטלים מהחולים חלק.בעצמות בעיות•
 מאיבוד כתוצאה העצם רקמת של מוות(אוסטאונקרוזיסהנקראת עצם מחלת לפתח עלולים
 שתיית, קורטיקוסטרואידים נטילת, זמן לאורך זה מסוג תרופות נטילת). לעצם דם אספקת
 הרבים הסיכון מגורמי חלק להיות עשויים, משקל ועודף מאוד חלשה חיסונית מערכת, אלכוהול
:הם אוסטאונקרוזיס של סימנים. זו מחלה לפתח

במפרקים ונוקשות-
)והכתף הברך, הירך של במיוחד( מפרקים כאבי-
בתנועה קושי-

.שלך לרופא ספר הללו מהתסמינים באחד מבחין אתה אם→

 בחלקו קשור זה. וגלוקוז בדם השומנים וברמות במשקל עלייה להיות עשויה-HIV ב הטיפול במהלך
 יבדוק שלך הרופא. עצמןHIV  לתרופות לפעמים בדם שומנים של ובמקרה, משוחזרים חיים וסגנון לבריאות

.הללו השינויים את
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לוואי תופעות על דיווח
 שאינן אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

yellowcard/: אינטרנט אתר, צהוב כרטיס תוכניתדרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות
www.mhra.gov.ukשל צהוב כרטיס חפש או  MHRAב Play- Googleב או Store- App.Apple

.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על

Descovy את לאחסן איך5.

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק

 תאריך"EXP".  לאחר והבקבוק הקרטון גבי על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין
.חודש אותו של האחרון ליום מתייחס התפוגה

.היטב סגור הבקבוק את שמור. לחות מפני להגן מנת על המקורית באריזה אחסן

 שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

מכיל דסקובי מה

fumarate alafenamide  של ג"מ-25 ל ערך שווהalafenamide. tenofovir הם הפעילים החומרים
-tenofovirו  emtricitabineשל ג"מ200  מכילה  Descovyבסרט מצופה טבליה כל alafenamide. -tenofovirו 

emtricitabine

הם האחרים המרכיבים

:טאבלט ליבת
.סטארט מגנזיום, קרוסקרמלוז נתרן, מיקרו-גבישית תאית

:סרט ציפוי
(E132). קרמין אינדיגו אלומיניום אגם, טלק3350,  מאקרוגול, חמצני דו טיטניום, פוליוויניל אלכוהול

האריזה ותכולתDescovy  נראה איך

"GSI"  עם אחד בצד מוטבעות, מלבני בצורת כחולות טבליות הןDescovy  של סרט מצופות טבליות
.הטבליה של השני בצד"225"  והמספר

 על בהגנה לסייע כדי בבקבוק לשמור שיש ל'ג סיליקה מייבש חומר עם( טבליות30  של בבקבוקים מגיע.
Descovy אותו לבלוע ואין נפרד מיכל או בשקיק כלול ל'ג סיליקה המייבש חומר). שלך הטבליות

 חיצוניים וקרטונים סרט מצופות טבליות30  של אחד בקבוק המכילים חיצוניים קרטונים: זמינים הבאים האריזה גדלי
 להיות עשויים האריזה גדלי כל לא. סרט מצופות טבליות30)  של בקבוקים(3 -90 ו30)  של בקבוקים(2 60  המכילים
.משווקים

Ltd Sciences  :שיווק אישור בעל
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