
Descovy 200 mg/25 mg filmdragerade tabletter
emtricitabin/tenofoviralafenamid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel eftersom den innehåller 
viktig information för dig.
- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats endast till dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, även om 

deras tecken på sjukdom är desamma som dina.
Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar 
som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

-

Vad står i denna bipacksedel

1. Vad Descovy är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Descovy
3. Hur du tar Descovy
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Descovy ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information

1. Vad Descovy är och vad det används för

Descovy innehåller två aktiva substanser:

• emtricitabin,ett antiretroviralt läkemedel av en typ som kallas nukleosid omvänt 
transkriptashämmare (NRTI)
tenofoviralafenamid,ett antiretroviralt läkemedel av en typ som kallas nukleotid omvänt 
transkriptashämmare (NtRTI)

•

Descovy blockerar verkan av enzymet omvänt transkriptas, vilket är nödvändigt för att viruset 
ska föröka sig. Descovy minskar därför mängden hiv i din kropp.

Descovy i kombination med andra läkemedel är till förbehandling av infektion med humant 
immunbristvirus 1 (HIV-1).hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre, som väger minst 35 kg.

2. Vad du behöver veta innan du tar Descovy

Ta inte Descovy
• Om du är allergisk mot emtricitabin, tenofoviralafenamideller något av övriga innehållsämnen i detta 

läkemedel (anges i avsnitt 6 i denna bipacksedel).

Varningar och försiktighetsåtgärder

Du måste vara under vård av din läkare medan du tar Descovy.

Du kan fortfarande överföra HIVnär du tar detta läkemedel, även om risken minskas genom effektiv antiretroviral 
behandling. Diskutera med din läkare de försiktighetsåtgärder som behövs för att undvika att smitta andra 
människor. Detta läkemedel botar inte HIV-infektion. När du tar Descovy kan du fortfarande utveckla infektioner eller 
andra sjukdomar associerade med HIV-infektion.
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Tala med din läkare innan du tar Descovy:

• Om du har leverproblem eller har lidit av leversjukdom, inklusive hepatit.Patienter med 
leversjukdom inklusive kronisk hepatit B eller C, som behandlas med antiretrovirala medel, har en högre 
risk för allvarliga och potentiellt dödliga leverkomplikationer. Om du har hepatit B-infektion kommer din 
läkare noga att överväga den bästa behandlingsregimen för dig.

Om du har hepatit B-leverinfektioner,problem kan bli värre efter att du slutat ta 
Descovy. Sluta inte ta Descovy utan att tala med din läkare: se avsnitt 3,Sluta inte ta 
Descovy.

• Din läkare kan välja att inte skriva ut Descovy till dig om ditt virus har en viss 
resistensmutation, eftersom Descovy kanske inte kan minska mängden HIV i din kropp lika 
effektivt.
Om du har haft njursjukdom eller om tester har visat problem med dina njurar.Din läkare kan 
beställa blodprover för att övervaka hur dina njurar fungerar när du påbörjar och under behandlingen 
med Descovy.

•

Medan du tar Descovy

När du börjar ta Descovy, se upp för:

•
•

Tecken på inflammation eller infektion 
Ledvärk, stelhetellerbenproblem

→ Om du märker något av dessa symtom, berätta omedelbart för din läkare.För mer information se 
avsnitt 4,Möjliga biverkningar.

Även om njurproblem inte har observerats med Descovy, finns det en möjlighet att du kan uppleva 
njurproblem när du tar Descovy under en längre tidsperiod (seVarningar och försiktighetsåtgärder)
.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn11 år eller yngre eller som väger mindre än 35 kg. Användningen av 
Descovy till barn i åldern 11 år eller yngre har ännu inte studerats.

Andra läkemedel och Descovy

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra 
läkemedel.Descovy kan interagera med andra läkemedel. Som ett resultat kan mängden Descovy eller andra 
läkemedel i ditt blod förändras. Detta kan hindra dina mediciner från att fungera korrekt eller kan förvärra 
eventuella biverkningar. I vissa fall kan din läkare behöva justera din dos eller kontrollera dina blodnivåer.

Läkemedel som används för att behandla hepatit B-infektion: Du ska inte 

ta Descovy tillsammans med läkemedel som innehåller:

• tenofoviralafenamid
• tenofovirdisoproxil
• lamivudin
• adefovirdipivoxil

→ Berätta för din läkareom du tar något av dessa läkemedel.
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Andra typer av medicin:
Tala med din läkare om du tar:
• antibiotika,används för att behandla bakterieinfektioner inklusive tuberkulos, innehållande:

- rifabutin, rifampicin och rifapentin antivirala 
läkemedel som används för att behandla HIV:
- emtricitabin och tipranavir antikonvulsiva medel,
används för att behandla epilepsi, såsom:
- karbamazepin, oxkarbazepin, fenobarbital och fenytoin naturläkemedel
används för att behandla depression och ångest som innehåller:
- Johannesört (Hypericum perforatum)

•

•

•

→ Tala om för din läkare om du tar dessa eller andra läkemedel.Avbryt inte behandlingen 
utan att kontakta din läkare.

Graviditet och amning

• Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga 
din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.
Berätta omedelbart för din läkare om du blir gravid och fråga om de potentiella fördelarna och riskerna 
med din antiretrovirala behandling för dig och ditt barn.

•

Om du har tagit Descovy under din graviditet kan din läkare begära regelbundna blodprover 
och andra diagnostiska tester för att övervaka ditt barns utveckling. Hos barn vars mödrar 
tog NRTI under graviditeten uppvägde nyttan av skyddet mot hiv risken för biverkningar.

Amma inte under behandling med Descovy.Detta beror på att en av de aktiva substanserna i detta 
läkemedel går över i bröstmjölken. Det rekommenderas att du inte ammar för att undvika att viruset 
överförs till barnet via bröstmjölken.

Köra bil och använda maskiner
Descovy kan orsaka yrsel. Om du känner dig yr när du tar Descovy, kör inte bil och använd inga verktyg 
eller maskiner.

Descovy innehåller natrium
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, det vill säga i princip 
"natriumfritt".

3. Hur du tar Descovy

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om 
du är osäker.

Den rekommenderade dosen är:

Vuxna:en tablett varje dag, med eller utan mat
Ungdomar 12 år och äldre, som väger minst 35 kg:en tablett varje dag med eller 
utan mat

Det rekommenderas att inte tugga eller krossa tabletten på grund av den bittra smaken.

Om du har svårt att svälja tabletten hel kan du dela den på mitten. Ta båda halvorna av tabletten efter 
varandra för att få hela dosen. Förvara inte den delade tabletten.
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Ta alltid den dos som rekommenderas av din läkare.Detta för att säkerställa att ditt läkemedel är fullt 
effektivt, och för att minska risken för att utveckla resistens mot behandlingen. Ändra inte dosen om inte din 
läkare säger åt dig att göra det.

Om du går på dialys,ta din dagliga dos av Descovy efter avslutad dialys.

Om du tar mer Descovy än du borde

Om du tar mer än den rekommenderade dosen av Descovy kan du löpa högre risk för biverkningar av 
detta läkemedel (se avsnitt 4,Möjliga biverkningar).

Kontakta omedelbart din läkare eller närmaste akutmottagning för råd. Ha tablettflaskan 
med dig så att du kan visa vad du har tagit.

Om du har glömt att ta Descovy

Det är viktigt att inte missa en dos Descovy.

Om du missar en dos:
• Om du märker det inom 18 timmarav den tid du vanligtvis tar Descovy måste du ta tabletten så 

snart som möjligt. Ta sedan nästa dos som vanligt.
Om du märker 18 timmar eller merefter den tid du vanligtvis tar Descovy, ta då inte den 
missade dosen. Vänta och ta nästa dos vid din vanliga tidpunkt.

•

Om du kräks mindre än 1 timme efter att du tagit Descovy,ta en tablett till.

Sluta inte ta Descovy

Sluta inte ta Descovy utan att tala med din läkare.Att stoppa Descovy kan allvarligt påverka hur väl 
framtida behandling fungerar. Om Descovy avbryts av någon anledning, tala med din läkare innan du 
börjar ta Descovy tabletter igen.

När ditt utbud av Descovy börjar ta slut,få mer av din läkare eller apotekspersonal. Detta är 
mycket viktigt eftersom mängden virus kan börja öka om läkemedlet stoppas i några dagar. 
Sjukdomen kan då bli svårare att behandla.

Om du har både HIV-infektion och hepatit B,det är mycket viktigt att inte sluta ta Descovy utan att först 
prata med din läkare. Du kan behöva ta blodprov i flera månader efter att behandlingen avslutats. Hos vissa 
patienter med avancerad leversjukdom eller cirros kan ett avbrytande av behandlingen leda till försämring av 
hepatit, vilket kan vara livshotande.

→ Berätta omedelbart för din läkareom nya eller ovanliga symtom efter att du avslutat 
behandlingen, särskilt symtom som du förknippar med hepatit B-infektion.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Eventuella allvarliga biverkningar: berätta omedelbart för läkare

• Eventuella tecken på inflammation eller infektion.Hos vissa patienter med avancerad HIV-infektion 
(AIDS) och som har haft opportunistiska infektioner tidigare (infektioner som förekommer hos 
personer med ett svagt immunförsvar), kan tecken och symtom på inflammation från tidigare 
infektioner uppträda kort efter att antiretroviral behandling påbörjats. Man tror att dessa symtom är
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på grund av en förbättring av kroppens immunsvar, vilket gör det möjligt för kroppen att bekämpa 
infektioner som kan ha varit närvarande utan uppenbara symtom.
Autoimmuna sjukdomar(immunförsvaret angriper frisk kroppsvävnad), kan också uppstå efter att du 
börjar ta läkemedel mot hiv-infektion. Autoimmuna störningar kan uppstå många månader efter 
behandlingens början. Håll utkik efter eventuella symtom på infektion eller andra symtom som:
- muskelsvaghet
- svaghet som börjar i händer och fötter och rör sig upp mot kroppens bål
- hjärtklappning, tremor eller hyperaktivitet

→ Om du märker de biverkningar som beskrivs ovan, berätta omedelbart för din läkare.

•

Mycket vanliga biverkningar
(kan drabba fler än 1 av 10 personer)
• känna sig sjuk (illamående)

Vanliga biverkningar
(kan påverka upp till 1 av 10 personer)

• onormala drömmar
• huvudvärk
• yrsel
• diarre
• kräkningar

• magont
• vind (flatulens)
• utslag

• trötthet (Trötthet)

Mindre vanliga biverkningar

(kan påverka upp till 1 av 100 personer)

• lågt antal röda blodkroppar (anemi)
• problem med matsmältningen som leder till obehag efter måltider (dyspepsi)
• svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg (angioödem)
• klåda (klåda)
• nässelfeber(urtikaria)

• ledvärk(artralgi)

→ Om några av biverkningarna blir allvarliga tala om för din läkare.

Andra effekter som kan ses under HIV-behandling

Frekvensen av följande biverkningar är inte känd (frekvensen kan inte uppskattas utifrån 
tillgängliga data).

• Benproblem.Vissa patienter som tar antiretrovirala kombinationsläkemedel som Descovy kan 
utveckla en skelettsjukdom som kallasosteonekros(död av benvävnad orsakad av förlust av 
blodtillförsel till benet). Att ta denna typ av medicin under lång tid, ta kortikosteroider, dricka 
alkohol, ha ett mycket svagt immunförsvar och vara överviktig kan vara några av de många 
riskfaktorerna för att utveckla denna sjukdom. Tecken på osteonekros är:
- stelhet i lederna
- ledvärk (särskilt i höft, knä och axel)
- svårigheter med rörelse

→ Tala om för din läkare om du märker något av dessa symtom.

Under HIV-behandling kan det ske en ökning i vikt och i nivåer av blodlipider och glukos. Detta är 
delvis kopplat till återställd hälsa och livsstil, och i fallet med blodfetter ibland till själva HIV-
läkemedlen. Din läkare kommer att testa för dessa förändringar.
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Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella 
biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt viaYellow Card 
Scheme, webbplats: www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple App 
Store.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.

5. Hur Descovy ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på kartongen och flaskan efter "Utg.dat". 
Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.

Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot fukt. Håll flaskan väl tillsluten.

Släng inte några läkemedel i avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du 
slänger mediciner du inte längre använder. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och annan information

Vad Descovy innehåller

De aktiva substanserna äremtricitabin och tenofoviralafenamid. Varje Descovy filmdragerad tablett 
innehåller 200 mg emtricitabin och tenofoviralafenamidfumarat motsvarande 25 mg 
tenofoviralafenamid.

Övriga ingredienser är

Tablettkärna:
Mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.

Filmbeläggning:
Polyvinylalkohol, titandioxid, makrogol 3350, talk, indigokarmin aluminiumsjö (E132).

Hur Descovy ser ut och förpackningens innehåll

Descovy filmdragerade tabletter är blå, rektangulära tabletter, präglade på ena sidan med "GSI" och siffran 
"225" på den andra sidan av tabletten.

Descovy kommer i flaskor med 30 tabletter (med ett silikagel-torkmedel som måste förvaras i 
flaskan för att skydda dina tabletter). Silikagel-torkmedlet finns i en separat påse eller burk och 
bör inte sväljas.

Följande förpackningsstorlekar finns tillgängliga: ytterkartonger innehållande 1 flaska med 30 filmdragerade tabletter och 

ytterkartonger innehållande 60 (2 flaskor med 30) och 90 (3 flaskor med 30) filmdragerade tabletter. Eventuellt kommer inte alla 

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av försäljningstillstånd: 
Gilead Sciences Ltd
280 Höga Holborn
London
WC1V 7EE
Storbritannien
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Tillverkare:
Gilead Sciences Ireland UC IDA 
Business & Technology Park 
Carrigtohill
County Cork
Irland

För all information om detta läkemedel, kontakta den lokala representanten för innehavaren av 
godkännandet för försäljning:

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

Denna broschyr reviderades senast 03/2021.
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