
مجم25   /مجم200 مغلفة أقراص ديسكوفي

األفيناميديتينوفوفير   /إمتريسيتابين

مهمة معلومات على تحتوي ألنها الدواء هذا تناول في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
لك.بالنسبة

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ -

الصيدلي.أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا -

نفس هي مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم -

أعراضك.

غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة

-

النشرةهذه في هو ما

استخدامهدواعي هي وما  Descovyديسكوفي هو ما 1.

Descovyديسكوفي تناول قبل تعرفه أن يجب الذي ما 2.
Descovyديسكوفي تأخذ كيف 3.
المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Descovyتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما  Descovyديسكوفي هو ما 1.

فعالتين:مادتين على  Descovyيحتوي

العكسي النسخ مثبطات باسم المعروف النوع من القهقرية للفيروسات مضاد دواء إمتريسيتابين ،•

)(NRTIللنيوكليوزيد
النسخ مثبطات باسم المعروف النوع من القهقرية للفيروسات مضاد دواء األفيناميدي ،تينوفوفير

)(NtRTIللنيوكليوتيدات العكسي
•

ديسكوفي يقلل لذلك ، الفيروس. لتكاثر ضروري أمر وهو العكسية ، المنتسخة إنزيم عمل  Descovyيمنع

جسمك.في البشرية المناعة نقص فيروس كمية من

)1HIV-(1 البشرية المناعة نقص فيروس عدوى عالج Descovyلـ مخصص أخرى أدوية مع باالشتراك
كجم.35 عن وزنهم يقل ال والذين فوق ، فما عاماً 12 بعمر والمراهقين البالغين عند

Descovyديسكوفي تناول قبل تعرفه أن يجب الذي ما 2.

Descovyديسكوفي تتناول ال

لهذا األخرى المكونات من أي أو أالفيناميدتينوفوفير إمتريسيتابين ، من حساسية لديك كان إذا•

.)النشرةهذه من 6 القسم في المدرجة (الدواء

واإلحتياطاتالمحاذير

.Descovyديسكوفي تناول أثناء طبيبك رعاية تحت تظل أن يجب

طريق عن المخاطر انخفاض من الرغم على الدواء ، هذا تناول عند البشريةالمناعة نقص فيروس نقل بإمكانك يزال ال

ليس الدواء هذا اآلخرين. إصابة لتجنب الالزمة االحتياطات طبيبك مع ناقش القهقرية. الفيروسات بمضادات الفعال العالج

أمراض أو بعدوى اإلصابة في تستمر قد  ، Descovyديسكوفي تناول أثناء البشرية. المناعة نقص فيروس لعدوى عالجاً

البشرية.المناعة نقص فيروس بعدوى مرتبطة أخرى

TITLE - EMTRICITABINE + TENOFOVIR ALAFENAMIDE / DESCOVY 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-emtricitabine-tenofovir-alafenamide-descovy-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2108.pdf


:Descovyديسكوفي تناول قبل طبيبك مع تحدث

الكبد.التهاب ذلك في بما الكبد ، أمراض من عانيت أو الكبد في مشاكل من تعاني كنت إذا•
يعالجون والذين  ، Cأو  Bالمزمن الكبد التهاب ذلك في بما الكبد أمراض من يعانون الذين المرضى

مصاباً كنت إذا والمميتة. الوخيمة الكبد لمضاعفات عرضة أكثر يكونون القهقرية ، الفيروسات بمضادات

لك.عالج نظام أفضل في بعناية طبيبك يفكر فسوف  ، Bالكبد التهاب بعدوى

ال . Descovyديسكوفي تناول عن التوقف بعد المشاكل تتفاقم قد  ،Bالكبد التهاب من تعاني كنت إذا

ديسكوفي تناول عن تتوقف ال 3 ،القسم انظر طبيبك: مع التحدث دون  Descovyديسكوفي تناول عن تتوقف

Descovy.

قد حيث معينة ، مقاومة طفرة لديه بك الخاص الفيروس كان إذا لك  Descovyوصف عدم طبيبك يختار قد•

فعال.بشكل جسمك في البشرية المناعة نقص فيروس كمية تقليل على قادراً  Descovyيكون ال

يطلب قد الكلى.في مشاكل وجود االختبارات أظهرت إذا أو الكلى في بمرض مصاباً كنت إذا

Descovyبديسكوفي العالج وأثناء العالج بدء عند كليتيك عمل كيفية لمراقبة الدم اختبارات إجراء طبيبك
.

•

Descovyديسكوفي تناولك أثناء

عن:ابحث  ، Descovyتناول في تبدأ أن بمجرد

•
•

المفاصل آالم عدوى أو التهاب عالمات

العظاممشاكل أووتيبس

اآلثار 4 ،القسم انظر المعلومات ، من لمزيد الفور.على طبيبك أخبر األعراض ، هذه من أياً الحظت إذا→

.المحتملةالجانبية

أن المحتمل من أنه إال  ، Descovyديسكوفي استخدام عند الكلى في مشاكل وجود مالحظة عدم من الرغم على

.)واإلحتياطاتالمحاذير انظر(الزمن من طويلة لفترة  Descovyديسكوفي تناول عند الكلى في مشاكل من تعاني

والمراهقوناألطفال

ديسكوفي استخدام دراسة يتم لم كجم. 35 من أقل أو أقل أو سنة 11 بعمر لألطفالالدواء هذا تعط ال

Descovy  بعد.أقل أو عاماً 11 أعمارهم تبلغ الذين األطفال في

Descovyوديسكوفي أخرى أدوية

يتفاعل قد أخرى.أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

قد هذا دمك. في األخرى األدوية أو ديسكوفي كميات تتغير قد لذلك ، نتيجة أخرى. أدوية مع  Descovyديسكوفي

قد الحاالت ، بعض في أسوأ. جانبية آثار أي يجعل قد أو صحيح ، بشكل العمل عن بك الخاصة األدوية يوقف

لديك.الدم مستويات فحص أو جرعتك تعديل إلى طبيبك يحتاج

أال يجب  :Bالكبد التهاب عدوى عالج في المستخدمة األدوية

على:تحتوي التي األدوية مع  Descovyديسكوفي تتناول

األفيناميديتينوفوفير•

ديسوبروكسيلتينوفوفير•

الميفودين•

ديبيفوكسيلأديفوفير•

األدوية.هذه من أيا تتناول كنت إذا طبيبكأخبر→
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األدوية:من أخرى أنواع
تتناول:كنت إذا طبيبك إلى تحدث

على:ويحتوي السل ، ذلك في بما البكتيرية االلتهابات لعالج يستخدم حيوية،مضادات•

للفيروسات المضادة األدوية  وريفابنتينوريفامبيسين ريفابوتين -

البشرية:المناعة نقص فيروس عالج في المستخدمة

االختالج ،مضادات  وتيبرانافيرإمتريسيتابين -

مثل:الصرع لعالج يستخدم

عالج  والفينيتوينالفينوباربيتال اوكسكاربازيبين ، كاربامازيبين ، -

على:وتحتوي والقلق االكتئاب لعالج تستخدم باألعشاب

)يوحناالقديس عشبة (جون سانت نبتة -

•

•

•

االتصال دون عالجك عن تتوقف ال أخرى.أدوية أي أو األدوية هذه تتناول كنت إذا طبيبك أخبر→

بطبيبك.

والرضاعةالحمل

الصيدلي أو طبيبك اسألي طفل ، إلنجاب تخططين أو حامل أنك تعتقدين مرضعة ، أو حامال ًكنت إذا•

الدواء.هذا تناول قبل المشورة على للحصول

بمضادات للعالج المحتملة والمخاطر الفوائد عن واسأل حامال ًأصبحت إذا الفور على طبيبك أخبر

ولطفلك.لك القهقرية الفيروسات

•

منتظمة دم اختبارات إجراء طبيبك يطلب فقد الحمل ، أثناء  Descovyديسكوفي تناولت قد كنت إذا

النيكوتين ببدائل العالج أمهاتهم تناولت الذين األطفال في طفلك. تطور لمراقبة أخرى تشخيصية واختبارات

الجانبية.اآلثار مخاطر تفوق البشرية المناعة نقص فيروس ضد الحماية من االستفادة كانت الحمل ، أثناء

إلى ينتقل الدواء هذا في الفعالة المواد أحد ألن وذلك .Descovyبديسكوفي العالج فترة خالل ترضعي ال

األم.لبن طريق عن الطفل إلى الفيروس انتقال لتجنب اإلرضاع بعدم يوصى الثدي. حليب

الماكناتواستعمال السياقة
أي تستخدم وال تقود فال  ، Descovyديسكوفي تناول عند بالدوار شعرت إذا الدوخة. ديسكوفي يسبب أن يمكن

آالت.أو أدوات

الصوديومعلى  Descovyديسكوفي يحتوي

خال "أساسي بشكل يعني وهذا قرص ، لكل  )ملغ23 (صوديوم مليمول 1 من أقل على الدواء هذا يحتوي

."الصوديوممن

Descovyديسكوفي تأخذ كيف 3.

متأكداً.تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر طبيبك. أخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

هي:بها الموصي الجرعة

طعامبدون أو مع يوم كل واحد قرص الكبار:

بدون أو مع يوم كل واحد قرص كجم:35 عن وزنهم يقل ال والذين فوق فما عاماً 12 بعمر المراهقون

طعام

المر.الطعم بسبب القرص سحق أو مضغ بعدم يوصى

القرص نصفي خذ نصفين. إلى تقسيمه فيمكنك بالكامل ، اللوحي الجهاز ابتالع في صعوبة تواجه كنت إذا

المقسم.القرص بتخزين تقم ال الكاملة. الجرعة على للحصول اآلخر تلو واحداً
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تطوير مخاطر ولتقليل تماماً ، فعال دوائك أن من للتأكد هذا طبيبك.بها أوصى التي الجرعة تناول دائما

بذلك.طبيبك يخبرك لم ما الجرعة تغير ال للعالج. مقاومة

الكلى.غسيل من االنتهاء بعد  Descovyديسكوفي من اليومية جرعتك تناول الكلى ،غسيل تستخدم كنت إذا

ينبغيمما أكثر  Descovyديسكوفي تناولت إذا

لهذا الجانبية اآلثار لخطر عرضة أكثر تكون فقد  ، Descovyديسكوفي من بها الموصى الجرعة من أكثر تتناول كنت إذا

.)المحتملةالجانبية اآلثار 4 ،القسم انظر (الدواء

حتى معك اللوحي الجهاز بزجاجة احتفظ المشورة. على للحصول الفور على طوارئ قسم أقرب أو بطبيبك اتصل

تناولته.ما إظهار من تتمكن

Descovyديسكوفي تناول نسيت إذا

.Descovyديسكوفي جرعة تفوت أال المهم من

جرعة:فاتتك إذا

في القرص تتناول أن يجب  ، Descovyديسكوفي فيه تتناول ما عادة الذي الوقت في ساعة18 خالل الحظت إذا•

كالمعتاد.التالية الجرعة تناول ثم ممكن. وقت أسرع

تتناول فال  ، Descovyديسكوفي فيه تتناول ما عادة الذي الوقت بعد أكثرأو ساعة 18 الحظت إذا

المعتاد.وقتك في التالية الجرعة وتناول انتظر الفائتة. الجرعة

•

آخر.قرصاً خذ  ،Descovyديسكوفي تناول من ساعة من أقل بعد تقيأت إذا

Descovyديسكوفي تناول عن تتوقف ال

خطير بشكل  Descovyإيقاف يؤثر أن يمكن طبيبك.مع التحدث دون  Descovyديسكوفي تناول عن تتوقف ال

إعادة قبل طبيبك إلى تحدث األسباب ، من سبب ألي  Descovyإيقاف تم إذا المستقبل. في العالج نجاح كيفية على

.Descovyأقراص تناول

ألن جداً مهم هذا الصيدلي. أو طبيبك من المزيد على احصل النفاد ،في  Descovyمن مخزونك يبدأ عندما

المرض.عالج الصعب من يصبح قد أيام. لبضعة حتى الدواء توقف إذا الزيادة في تبدأ قد الفيروس كمية

تناول عن التوقف عدم جداً المهم من ب ،الكبد والتهاب البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً كنت إذا

عن التوقف بعد أشهر لعدة دم فحوصات إجراء إلى تحتاج قد أوال.ً طبيبك مع التحدث دون  Descovyديسكوفي

إلى العالج عن التوقف يؤدي قد الكبد ، تليف أو متقدم كبدي مرض من يعانون الذين المرضى بعض في العالج.

الحياة.يهدد قد والذي الكبد ، التهاب تفاقم

وخاصة العالج ، عن التوقف بعد العادية غير أو الجديدة األعراض حول الفورعلى طبيبك أخبر→

.Bالكبد التهاب بعدوى المرتبطة األعراض

الصيدلي.أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

الفورعلى الطبيب أخبر المحتملة: الخطيرة الجانبية اآلثار

المناعة نقص بفيروس متقدمة بعدوى المصابين المرضى بعض في عدوى.أو التهاب عالمات أي•

الذين األشخاص في تحدث التي العدوى (الماضي في انتهازية بعدوى أصيبوا والذين  )اإليدز(البشرية

وقت بعد السابقة العدوى من االلتهاب وأعراض عالمات تظهر قد  ، )المناعةجهاز في ضعف من يعانون

األعراضهذه أن ويعتقد القهقرية. الفيروسات بمضادات العالج بدء من قصير
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تكون قد التي االلتهابات محاربة من الجسم يمكن مما للجسم ، المناعية االستجابة تحسن بسبب

واضحة.أعراض وجود عدم مع موجودة

في البدء بعد أيضاً يحدث قد  ، )السليمةالجسم أنسجة المناعي الجهاز يهاجم (الذاتيةالمناعة اضطرابات

من أشهر عدة بعد الذاتية المناعة اضطرابات تحدث قد البشرية. المناعة نقص فيروس لعدوى األدوية تناول

مثل:أخرى أعراض أو للعدوى أعراض أي عن ابحث العالج. بدء

العضالتضعف -

الجسمجذع باتجاه ويصعد والقدمين اليدين في يبدأ ضعف -

نشاطفرط أو رعشة أو خفقان -

الفور.على طبيبك أخبر أعاله ، المذكورة الجانبية اآلثار الحظت إذا→

•

جداشائعة جانبية أعراض
)أشخاص10 كل من 1 من أكثر لدى تظهر قد (
)غثيان(بالمرض الشعور•

الشائعةالجانبية اآلثار

)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (
طبيعيةغير أحالم•

الراسصداع•

دوخة•

إسهال•

التقيؤ•

المعدةفي آالم•

)انتفاخ(ريح•
متسرع•

)إعياء(التعب•

شائعةغير جانبية أعراض

)شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (
)دمفقر (الحمراء الدم خاليا عدد انخفاض•
)الهضمسوء (الوجبات بعد الراحة عدم إلى تؤدي الهضم في مشاكل•
)وعائيةوذمة (الحلق أو اللسان أو الشفتين أو الوجه في تورم•
)حكة(متشوق متلهف،•

)الشرى(قشعريرة•
)مفصليألم (المفاصلالم•

طبيبك.فأخبر الجانبية ، اآلثار من أي تفاقمت إذا→

البشريةالمناعة نقص فيروس عالج أثناء رؤيتها يمكن التي األخرى اآلثار

.)المتاحةالبيانات من تكرارها مدى تقدير يمكن ال (معروف غير التالية الجانبية اآلثار تواتر إن

مثل القهقرية للفيروسات المضادة األدوية من مجموعة يتناولون الذين المرضى بعض العظام.مشاكل•

فقدان عن الناجم العظام أنسجة موت (العظمتنخر يسمىعظمي بمرض يصابون قد  Descovyديسكوفي

الكورتيكوستيرويدات ، وتناول طويلة ، لفترة األدوية من النوع هذا تناول يكون قد . )بالدمالعظام إمداد

بهذا لإلصابة العديدة الخطر عوامل من بعضاً الوزن ، وزيادة المناعة ، جهاز وضعف الكحول ، وشرب

هي:العظم تنخر عالمات المرض.

المفاصلتصلب -

)والكتفوالركبة الورك خاصة (المفاصل وآالم أوجاع -
الحركةفي صعوبة -

طبيبك.أخبر األعراض ، هذه من أياً الحظت إذا→

والجلوكوز. الدم في الدهون ومستويات الوزن في زيادة هناك يكون قد البشرية المناعة نقص فيروس عالج أثناء

المناعة نقص فيروس أدوية إلى أحياناً الدم في الدهون حالة وفي الحياة ، ونمط الصحة باستعادة جزئياً هذا ويرتبط

التغييرات.هذه طبيبك سيختبر نفسها. البشرية
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الجانبيةاألعراض عن التبليغ

هذه في مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

/yellowcardاإللكتروني: الموقع الصفراء ، البطاقة مخطط عبرمباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة.
www.mhra.gov.uk  عن ابحث أوCard Yellow MHRA  فيPlay Google  أوStore App Apple.

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من

Descovyتخزين كيفية 5.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

تاريخ يشير . "EXP"بعد والزجاجة الكرتونية العبوة على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء

بإحكام.مغلقة زجاجة إبقاء الرطوبة. من لحمايته األصلية العلبة في التخزين يجب

من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

البيئة.حماية في اإلجراءات هذه ستساعد تستخدمها. تعد لم التي األدوية

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

Descovyديسكوفي يحتويه ما

على  Descovyديسكوفي من مغلف قرص كل يحتوي األفيناميدي. وتينوفوفير إمتريسيتابين هيالفعالة المواد

األفيناميدي.تينوفوفير مجم 25 يعادل ما فومارات أالفينامايد وتينوفوفير إمتريسيتابين من مجم 200

األخرىالمكونات

اللوحي:الجهاز قلب

المغنيسيوم.ستيرات الصوديوم ، كروسكارميلوز الجريزوفولفين ، السليلوز

الفيلم:طالء

.)(E132النيلي القرمزي األلمنيوم بحيرة التلك ، 3350 ، ماكروغول التيتانيوم ، أكسيد ثاني فينيل ، بولي كحول

العبوةمحتويات هي وما  Descovyيبدو كيف

والرقم  "GSI"مع واحد جانب على منقوشة الشكل ، مستطيلة زرقاء أقراص هي بالفيلم المطلية  Descovyأقراص

اللوحي.الجهاز من اآلخر الجانب على  "225"

الزجاجة في حفظها يجب السيليكا هالم من تجفيف مادة مع (قرصاً 30 بها زجاجات في  Descovyيأتي

ابتالعه.عدم ويجب منفصلة علبة أو كيس في السيليكا هالم مجفف يوجد . )أقراصكحماية في للمساعدة

تحتوي خارجية وعبوة مغلفاً قرصاً 30 بها واحدة زجاجة على يحتوي خارجي كرتون التالية: العبوات أحجام تتوفر

العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال قد مغلفاً. قرصاً  )30من زجاجات 3 (90 و  )30من زجاجتان (60 على

جلعاد  التسويق:ترخيص صاحب

المحدودةللعلوم

هولبورنهاي 280

لندن

EE 7WC1V
المتحدةالمملكة
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الصانع:
Carrigtohill Park Technology & 
Business IDA UC Ireland Sciences 

Gilead
كوركمقاطعة

أيرلندا

التسويق:ترخيص لصاحب المحلي بالممثل االتصال يرجى الدواء ، هذا حول معلومات أي على للحصول

المحدودةللعلوم جلعاد

8000113700  )0(44  +هاتف:

03./2021في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم
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