
Descovy 200 mg/25 mg comprimate filmate
emtricitabină/tenofovir alafenamidă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține 

informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l transmite altora. Le poate dăuna, chiar dacă 
semnele lor de boală sunt aceleași cu ale dumneavoastră.
Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice reacții adverse posibile care 

nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

-

Ce este în acest prospect

1. Ce este Descovy și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Descovy
3. Cum să luați Descovy
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Descovy
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Descovy și pentru ce se utilizează

Descovy conține două substanțe active:

• emtricitabină,un medicament antiretroviral de tip cunoscut sub numele de inhibitor nucleozidic de revers 
transcriptază (NRTI)
tenofovir alafenamidă,un medicament antiretroviral de tip cunoscut sub numele de inhibitor nucleotidic 
de revers transcriptază (NtRTI)

•

Descovy blochează acțiunea enzimei transcriptazei inverse, care este esențială pentru multiplicarea virusului. Prin 
urmare, Descovy reduce cantitatea de HIV din corpul dumneavoastră.

Descovy în combinație cu alte medicamente este pentrutratamentul infecției cu virusul imunodeficienței 
umane 1 (HIV-1).la adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste, care cântăresc cel puțin 35 kg.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Descovy

Nu luați Descovy
• Dacă sunteți alergic la emtricitabină, tenofovir alafenamidăsau oricare dintre celelalte componente ale acestui 

medicament (enumerate la punctul 6 din acest prospect).

Avertismente și precauții

Trebuie să rămâneți sub îngrijirea medicului dumneavoastră în timp ce luați Descovy.

Încă poți transmite HIVatunci când luați acest medicament, deși riscul este redus prin terapia antiretrovială 
eficientă. Discutați cu medicul dumneavoastră măsurile de precauție necesare pentru a evita infectarea altor 
persoane. Acest medicament nu este un remediu pentru infecția cu HIV. În timp ce luați Descovy, este posibil să 
dezvoltați în continuare infecții sau alte boli asociate cu infecția cu HIV.
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Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua Descovy:

• Dacă aveți probleme cu ficatul sau ați suferit de boli hepatice, inclusiv hepatită.Pacienții cu boală hepatică, 
inclusiv hepatită cronică B sau C, care sunt tratați cu antiretrovirale, prezintă un risc mai mare de complicații 
hepatice severe și potențial fatale. Dacă aveți infecție cu hepatită B, medicul dumneavoastră va lua în 
considerare cu atenție cel mai bun regim de tratament pentru dumneavoastră.

Dacă aveți infecții hepatice cu hepatită B,problemele se pot agrava după ce încetați să luați Descovy. 
Nu încetați să luați Descovy fără a discuta cu medicul dumneavoastră: vezi pct. 3,Nu încetați să luați 
Descovy.

• Medicul dumneavoastră poate alege să nu vă prescrie Descovy dacă virusul dumneavoastră are o anumită mutație de rezistență, 

deoarece Descovy poate să nu fie în măsură să reducă cantitatea de HIV din organismul dumneavoastră la fel de eficient.

Dacă ați avut o boală de rinichi sau dacă testele au arătat probleme cu rinichii dumneavoastră.Medicul dumneavoastră vă poate 

prescrie analize de sânge pentru a monitoriza modul în care funcționează rinichii dumneavoastră atunci când începeți și în timpul 

tratamentului cu Descovy.

•

În timp ce luați Descovy

Odată ce începeți să luați Descovy, aveți grijă la:

•
•

Semne de inflamație sau infecție Dureri 
articulare, rigiditatesauprobleme osoase

→ Dacă observați oricare dintre aceste simptome, spuneți imediat medicului dumneavoastră.Pentru mai multe informații vezi 

secțiunea 4,Reacții adverse posibile.

Deși nu s-au observat probleme cu rinichii cu Descovy, există posibilitatea ca să aveți 
probleme cu rinichii când luați Descovy pe o perioadă lungă de timp (vezi pct.Avertismente și 
precauții).

Copii si adolescenti

Nu administrați acest medicament copiilorcu vârsta de 11 ani sau mai puțin sau cu o greutate mai mică de 35 kg. 
Utilizarea Descovy la copiii cu vârsta de 11 ani sau sub nu a fost încă studiată.

Alte medicamente și Descovy

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte 
medicamente.Descovy poate interacționa cu alte medicamente. Ca urmare, cantitățile de Descovy sau alte medicamente din 
sângele dumneavoastră se pot modifica. Acest lucru vă poate opri medicamentele să funcționeze corect sau poate agrava orice 
reacții adverse. În unele cazuri, medicul dumneavoastră poate fi necesar să vă ajusteze doza sau să vă verifice nivelurile din 
sânge.

Medicamente utilizate în tratarea infecției cu hepatita B: Nu 
trebuie să luați Descovy cu medicamente care conțin:
• tenofovir alafenamidă
• tenofovir disoproxil
• lamivudină
• adefovir dipivoxil

→ Spuneți medicului dumneavoastrădacă luați oricare dintre aceste medicamente.
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Alte tipuri de medicamente:
Discutați cu medicul dumneavoastră dacă luați:

• antibiotice,utilizat pentru tratarea infecțiilor bacteriene, inclusiv tuberculoza, care conține:
- rifabutină, rifampicină și rifapentină medicamente 

antivirale utilizate pentru tratarea HIV:
- emtricitabină și tipranavir anticonvulsivante,utilizat 
pentru tratarea epilepsiei, cum ar fi:
- carbamazepină, oxcarbazepină, fenobarbital și fenitoină remedii pe 
bază de planteutilizat pentru a trata depresia și anxietatea care conține:
- Sunătoare (Hypericum perforatum)

•

•

•

→ Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați aceste medicamente sau orice alte medicamente.Nu întrerupeți tratamentul fără a 

contacta medicul dumneavoastră.

Sarcina și alăptarea

• Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului pentru sfatul înainte de a lua acest medicament.

Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă rămâneți gravidă și întrebați despre beneficiile și riscurile potențiale ale 

terapiei antiretrovirale pentru dumneavoastră și copilul dumneavoastră.

•

Dacă ați luat Descovy în timpul sarcinii, medicul dumneavoastră vă poate solicita analize regulate de sânge și 
alte teste de diagnostic pentru a monitoriza dezvoltarea copilului dumneavoastră. La copiii ale căror mame au 
luat INRT în timpul sarcinii, beneficiul protecției împotriva HIV a depășit riscul de reacții adverse.

Nu alăptați în timpul tratamentului cu Descovy.Acest lucru se datorează faptului că una dintre substanțele 
active din acest medicament trece în laptele matern. Este recomandat să nu alăptați pentru a evita transmiterea 
virusului copilului prin laptele matern.

Conducerea și folosirea utilajelor
Descovy poate provoca amețeli. Dacă vă simțiți amețit când luați Descovy, nu conduceți vehicule și nu folosiți 
unelte sau utilaje.

Descovy conține sodiu
Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol de sodiu (23 mg) per comprimat, adică practic 
„fără sodiu”.

3. Cum să luați Descovy

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Consultați medicul sau farmacistul dacă 
nu sunteți sigur.

Doza recomandată este:

Adulti:un comprimat pe zi, cu sau fără alimente
Adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste, care cântăresc cel puțin 35 kg:un comprimat pe zi, cu sau 
fără alimente

Se recomanda a nu mesteca sau zdrobi tableta din cauza gustului amar.

Dacă aveți dificultăți în a înghiți comprimatul întreg, îl puteți împărți în jumătate. Luați ambele jumătăți de 
comprimat una după alta pentru a obține doza completă. Nu depozitați tableta divizată.
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Luați întotdeauna doza recomandată de medicul dumneavoastră.Acest lucru este pentru a vă asigura că medicamentul 

dumneavoastră este pe deplin eficient și pentru a reduce riscul de a dezvolta rezistență la tratament. Nu modificați doza decât dacă 

medicul dumneavoastră vă spune.

Dacă sunteți sub dializă,luați-vă doza zilnică de Descovy după terminarea dializei.

Dacă luați mai mult Descovy decât trebuie

Dacă luați mai mult decât doza recomandată de Descovy, este posibil să aveți un risc mai mare de reacții adverse ale 
acestui medicament (vezi pct. 4,Reacții adverse posibile).

Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau celui mai apropiat departament de urgență pentru sfaturi. Păstrați flaconul cu 

comprimat la dumneavoastră, astfel încât să puteți arăta ce ați luat.

Dacă uitaţi să luaţi Descovy

Este important să nu pierdeți o doză de Descovy.

Dacă omiteți o doză:
• Dacă observi în 18 oredin timpul în care luați de obicei Descovy, trebuie să luați comprimatul cât mai 

curând posibil. Apoi luați următoarea doză ca de obicei.
Dacă observi 18 ore sau mai multdupă timpul în care luați de obicei Descovy, apoi nu luați doza omisă. 
Așteptați și luați următoarea doză la ora dumneavoastră obișnuită.

•

Dacă vărsați la mai puțin de 1 oră după administrarea Descovy,luați un alt comprimat.

Nu încetați să luați Descovy

Nu încetați să luați Descovy fără a discuta cu medicul dumneavoastră.Oprirea Descovy poate afecta grav cât de bine 
funcționează tratamentul viitor. Dacă Descovy este întrerupt din orice motiv, discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a 
relua să luați Descovy comprimate.

Când rezerva ta de Descovy începe să se epuizeze,primiți mai multe de la medicul dumneavoastră sau farmacistul. Acest 
lucru este foarte important deoarece cantitatea de virus poate începe să crească dacă medicamentul este oprit chiar și pentru 
câteva zile. Boala poate deveni apoi mai greu de tratat.

Dacă aveți atât infecție cu HIV, cât și hepatită B,este foarte important să nu încetați să luați Descovy fără a discuta 
mai întâi cu medicul dumneavoastră. Este posibil să aveți nevoie de analize de sânge timp de câteva luni după oprirea 
tratamentului. La unii pacienți cu boală hepatică avansată sau ciroză, întreruperea tratamentului poate duce la 
agravarea hepatitei, care poate pune viața în pericol.

→ Spuneți imediat medicului dumneavoastrădespre simptome noi sau neobișnuite după oprirea tratamentului, 
în special simptomele pe care le asociați cu infecția cu hepatita B.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse grave posibile: spuneți imediat medicului

• Orice semn de inflamație sau infecție.La unii pacienți cu infecție HIV avansată (SIDA) și 
care au avut în trecut infecții oportuniste (infecții care apar la persoanele cu un sistem 
imunitar slab), semnele și simptomele inflamației din infecții anterioare pot apărea imediat 
după începerea tratamentului antiretroviral. Se crede că aceste simptome sunt
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datorită unei îmbunătățiri a răspunsului imunitar al organismului, permițând organismului să lupte împotriva 
infecțiilor care ar fi putut fi prezente fără simptome evidente.

Tulburări autoimune(sistemul imunitar atacă țesutul sănătos al corpului), poate apărea și după ce 
începeți să luați medicamente pentru infecția cu HIV. Tulburările autoimune pot apărea la multe luni după 
începerea tratamentului. Atenție la orice simptome de infecție sau alte simptome, cum ar fi:
- slabiciune musculara
- slăbiciune care începe în mâini și picioare și se deplasează în sus spre trunchiul corpului
- palpitații, tremor sau hiperactivitate

→ Dacă observați reacțiile adverse descrise mai sus, spuneți imediat medicului dumneavoastră.

•

Reacții adverse foarte frecvente

(poate afecta mai mult de 1 din 10 persoane)

• simtindu-se bolnav (greaţă)

Efecte secundare frecvente

(poate afecta până la 1 din 10 persoane)

• vise anormale
• durere de cap

• ameţeală
• diaree
• vărsături
• dureri de stomac

• vant (flatulență)
• eczemă

• oboseala (oboseală)

Reacții adverse mai puțin frecvente

(poate afecta până la 1 din 100 de persoane)

• număr scăzut de globule roșii (anemie)
• probleme cu digestia care duc la disconfort după mese (dispepsie)
• umflarea feței, buzelor, limbii sau gâtului (angioedem)
• mancarime (prurit)
• urticarie(urticarie)
• dureri articulare(artralgie)

→ Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă, spuneți medicului dumneavoastră.

Alte efecte care pot fi observate în timpul tratamentului HIV

Frecvența următoarelor reacții adverse nu este cunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele 
disponibile).

• Probleme osoase.Unii pacienți care iau combinații de medicamente antiretrovirale, cum ar fi Descovy, pot 
dezvolta o boală osoasă numităosteonecroza(moartea țesutului osos cauzată de pierderea alimentării cu 
sânge a osului). Luarea acestui tip de medicamente pentru o perioadă lungă de timp, administrarea de 
corticosteroizi, consumul de alcool, sistemul imunitar foarte slab și supraponderalitatea, pot fi unii dintre mulți 
factori de risc pentru dezvoltarea acestei boli. Semnele de osteonecroză sunt:
- rigiditatea articulațiilor
- dureri articulare (în special de șold, genunchi și umăr)
- dificultate la miscare

→ Dacă observați oricare dintre aceste simptome, spuneți medicului dumneavoastră.

În timpul terapiei HIV poate exista o creștere a greutății și a nivelului de lipide și glucoză din sânge. Acest lucru este 
parțial legat de restabilirea sănătății și a stilului de viață, iar în cazul lipidelor din sânge, uneori, de medicamentele HIV în 
sine. Medicul dumneavoastră va testa aceste modificări.
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Raportarea efectelor secundare

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice reacții adverse 

posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediulSchema Yellow 
Card, site-ul web: www.mhra.gov.uk/yellowcard sau căutați MHRA Yellow Card în Google Play sau Apple App Store.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Descovy

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și flacon după „EXP”. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate. Păstrați sticla bine închisă.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei reziduale sau a reziduurilor menajere. Întrebați-vă farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Descovy

Substanțele active suntemtricitabină și tenofovir alafenamidă. Fiecare comprimat filmat Descovy 
conţine emtricitabină 200 mg şi fumarat de tenofovir alafenamidă echivalent cu 25 mg tenofovir 
alafenamidă.

Celelalte ingrediente sunt

Miezul tabletei:
Celuloză microcristalină, croscarmeloză sodică, stearat de magneziu.

Film de acoperire:
Alcool polivinilic, dioxid de titan, macrogol 3350, talc, lac de aluminiu indigo carmin (E132).

Cum arată Descovy și conținutul ambalajului

Comprimatele filmate Descovy sunt comprimate albastre, de formă dreptunghiulară, inscripționate pe o parte cu „GSI” și 
numărul „225” pe cealaltă parte a comprimatului.

Descovy vine în flacoane de 30 de tablete (cu un desicant cu silicagel care trebuie păstrat în flacon pentru a 
vă proteja tabletele). Deshidratantul cu silicagel este conținut într-un plic separat sau într-un recipient și nu 
trebuie înghițit.

Sunt disponibile următoarele mărimi de ambalaj: cutii exterioare care conţin 1 flacon cu 30 de comprimate filmate şi cutii exterioare 

care conţin 60 (2 flacoane a câte 30) şi 90 (3 flacoane a câte 30) comprimate filmate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie 

comercializate.

Deținătorul autorizației de introducere pe 

piață: Gilead Sciences Ltd

280 High Holborn
Londra
WC1V 7EE
Regatul Unit
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Producător:
Gilead Sciences Irlanda UC IDA 
Business & Technology Park 
Carrigtohill
Comitatul Cork
Irlanda

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației 
de punere pe piață:

Gilead Sciences Ltd
Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în 03/2021.
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