
Descovy 200 มก./25 มก. เม็ดเคลือบฟิล์ม
เอ็มทริซิทาไบน์/เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์

อ่านเอกสารนีอ้ย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยานี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

- เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
- หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
- ยานี้กําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะเหมือน

กับคุณก็ตาม
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่ง
ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดหูัวข้อที่ 4

-

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้

1. Descovy คืออะไรและใชท้ําอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ Descovy
3. วิธีรับประทาน Descovy
4. ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น
5. วิธีจัดเก็บ Descovy
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. Descovy คืออะไรและใช้ทําอะไร

Descovy มีสารออกฤทธิ์สองชนิด:

• เอ็มทริซิทาไบน์,ยาต้านไวรัสชนิดหนึ่งทีเ่รียกว่า nucleoside reverse transcriptase inhibitor 
(NRTI)
เทโนโฟเวียรอ์ะลาเฟนาไมด,์ยาต้านไวรัสชนิดหนึ่งทีเ่รียกว่า nucleotide reverse transcriptase 
inhibitor (NtRTI)

•

Descovy บล็อกการทํางานของเอนไซม์ reverse transcriptase ซึ่งจําเป็นสําหรับไวรัสทีจ่ะทวีคูณ 
Descovy ช่วยลดปรมิาณเอชไอวีในร่างกายของคุณ

Descovy ร่วมกับยาอื่น ๆ สําหรับการรักษาการติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ 1 (HIV-1)ใน
ผู้ใหญ่และวัยรุ่นอายุ 12 ปขีึ้นไปที่มีนํ้าหนักอย่างน้อย 35 กก.

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ Descovy

อย่าใช้ Descovy
• หากคุณแพย้าเอ็มทริซทิาไบน์ ยาเทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์หรือส่วนผสมอื่นใดของยานี้ (ระบไุว้ใน

ส่วนที่ 6 ของเอกสารฉบับนี)้

คําเตือนและข้อควรระวัง

คุณต้องอยู่ภายใตก้ารดูแลของแพทย์ในขณะที่ใช้ Descovy

คุณยังคงสามารถแพร่เชื้อ HIV . ไดเ้มื่อทานยานี้ แม้ว่าความเสี่ยงจะลดลงด้วยการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มี
ประสิทธิภาพ พูดคุยกับแพทยข์องคุณถึงข้อควรระวังทีจ่ําเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น ยานีไ้ม่ใชย่า
รักษาการติดเชื้อเอชไอวี ในขณะทีใ่ช้ Descovy คุณอาจยังคงติดเชื้อหรือเจ็บป่วยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการติด
เชื้อเอชไอวี
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พูดคุยกับแพทยข์องคุณก่อนใช้ Descovy:

• หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือเคยเป็นโรคตับ รวมทั้งโรคตับอักเสบผู้ป่วยโรคตับรวมทั้งโรคตับอัก
เสบบีหรือซีเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนทีต่ับอย่างรุนแรง
และอาจถึงแกช่ีวิตได้ หากคุณมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แพทย์จะพิจารณาวิธกีารรักษาที่ดีที่สุดสําหรับ
คุณอย่างรอบคอบ

หากคุณมีการติดเชื้อตับอักเสบบปีัญหาอาจแย่ลงหลังจากที่คุณหยุดใช้ Descovy อย่าหยุดรับประทาน 
Descovy โดยไม่ไดป้รึกษาแพทย:์ ดูหัวข้อที่ 3อย่าหยุดรับประทาน Descovy.

• แพทย์ของคุณอาจเลือกทีจ่ะไม่สั่งยา Descovy ใหก้ับคุณหากไวรัสของคุณมีการกลายพันธุ์ของความต้านทาน
บางอย่าง เนื่องจาก Descovy อาจไม่สามารถลดปรมิาณเอชไอวีในร่างกายของคุณไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณมีโรคไตหรือหากการทดสอบแสดงปัญหาเกี่ยวกับไตของคุณแพทย์ของคุณอาจสั่งการตรวจ
เลือดเพื่อตรวจสอบว่าไตทํางานอย่างไรเมื่อเริ่มและระหว่างการรักษาด้วย Descovy

•

ในขณะที่คุณรับประทาน Descovy

เมื่อคุณเริ่มใช้ Descovy ให้มองหา:

•
•

สัญญาณของการอักเสบหรือการติดเชื้อ 
ปวดข้อ ตึงหรือปัญหากระดูก

→ หากคุณสังเกตเห็นอาการเหล่านี้ ควรแจ้งใหแ้พทย์ทราบทันทีสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วนที่ 4ผล
ข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น.

แม้ว่าปัญหาไตจะไม่ได้รับการสังเกตด้วย Descovy แต่กม็ีความเป็นไปได้ที่คุณอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับไตเมื่อ
รับประทาน Descovy เป็นเวลานาน (ดูคําเตือนและข้อควรระวัง).

เด็กและวัยรุ่น

ห้ามให้ยานี้กับเด็กอายุไมเ่กิน 11 ปี หรือนํ้าหนักไม่เกิน 35 กก. ยังไม่มีการศึกษาการใช้ Descovy ในเด็กอายุ 
11 ปีหรือตํ่ากว่า

ยาอื่นๆ และ Descovy

แจ้งใหแ้พทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใช้ยาอื่นอยู่
Descovy อาจโต้ตอบกับยาอื่น ๆ เป็นผลให้ปริมาณ Descovy หรือยาอื่น ๆ ในเลือดของคุณอาจเปลี่ยนแปลง 
การทําเช่นนีอ้าจทําให้ยาของคุณไมส่ามารถทํางานได้ตามปกติ หรืออาจทําใหผ้ลข้างเคียงแย่ลงได้ ในบางกรณี 
แพทย์อาจจําเป็นต้องปรับขนาดยาหรือตรวจระดับเลือดของคุณ

ยาทีใ่ช้รักษาโรคตับอักเสบบี: คุณไมค่วรใช้ Descovy กับยาที่
มี:
• tenofovir อะลาเฟนาไมด์
• เทโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล
• ลามิวูดีน
• อะดีโฟเวียร์ ดิพวิอกซิล

→ บอกแพทยข์องคุณหากคุณกําลังใชย้าเหล่านีอ้ยู่
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ยาประเภทอื่น:
พูดคุยกับแพทย์ของคุณหากคุณกําลัง:
• ยาปฏิชีวนะใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียรวมถึงวัณโรค ซึ่งประกอบด้วย:

- ไรฟาบูติน ไรแฟมพซิิน และไรฟาเพนทีน ยา
ต้านไวรัสที่ใชร้ักษาเอชไอวี:
- เอ็มทรซิิทาไบน์และทิพรานาเวียร ์ยากันชัก,ใชร้ักษา
โรคลมบ้าหมู เช่น
- คาร์บามาซีพีน, ออกซ์คาร์บาซีพีน, ฟีโนบาร์บิทัล และฟีนิโทอิน สมุนไพร
ใช้ในการรักษาภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลที่มี:
- สาโทเซนต์จอห์น (Hypericum perforatum)

•

•

•

→ แจ้งแพทยห์ากคุณกําลังใชย้าเหล่านี้หรือยาอื่น ๆอย่าหยุดการรักษาโดยไม่ติดต่อแพทย์

การตั้งครรภ์และให้นมบุตร

• หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือกําลังให้นมบุตร คิดว่าคุณกําลังตั้งครรภห์รือกําลังวางแผนทีจ่ะมีลูก ขอคํา
แนะนําจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
แจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากคุณตั้งครรภแ์ละสอบถามเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงของการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสทีอ่าจเกิดกับคุณและบุตรหลานของคุณ

•

หากคุณใช้ยา Descovy ในระหว่างตั้งครรภ์ แพทย์ของคุณอาจขอให้ตรวจเลือดเป็นประจําและตรวจวินิจฉัย
อื่นๆ เพื่อติดตามพัฒนาการของลูกของคุณ ในเด็กที่มารดาได้รับ NRTIs ในระหว่างตั้งครรภ์ ประโยชน์จากการ
ป้องกันเอชไอวีมมีากกว่าความเสี่ยงของผลข้างเคียง

อย่าให้นมระหว่างการรักษาด้วย Descovyเนื่องจากสารออกฤทธิช์นิดหนึ่งในยานี้ผ่านเข้าสู่นํ้านมแม่ ขอแนะนํา
ว่าอย่าให้นมแม่เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ไวรัสไปยังทารกผ่านทางนํ้านมแม่

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร
Descovy อาจทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หากคุณรู้สึกวิงเวียนเมื่อรับประทาน Descovy อย่าขับรถและอย่าใชเ้ครื่องมือ
หรือเครื่องจักรใดๆ

Descovy มีโซเดียม
ยานี้มีโซเดียมน้อยกว่า 1 มิลลิโมล (23 มก.) ต่อเม็ด กล่าวคือ 'ปราศจากโซเดียม'

3. วิธีรับประทาน Descovy

ใช้ยานี้ตามที่แพทย์ของคุณบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

ปริมาณที่แนะนําคือ:

ผู้ใหญ:่วันละ 1 เม็ด โดยมีหรือไม่มอีาหารก็ได้
วัยรุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไปทีม่ีนํ้าหนักอย่างน้อย 35 กก.:วันละ 1 เม็ด โดยมีหรือไม่มีอาหารก็ได้

ไม่แนะนําให้เคี้ยวหรือบดเม็ดเนื่องจากมรีสขม

หากคุณมีปัญหาในการกลืนทั้งเม็ด คุณสามารถแบ่งครึ่งเม็ดได้ รับประทานยาเม็ดทั้งสองครึ่งต่อกันเพื่อรับยา
เต็มที่ อย่าเก็บแท็บเล็ตแยก
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ใช้ยาตามคําแนะนําของแพทยเ์สมอทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่ายาของคุณมีประสิทธิภาพเต็มที่ และเพื่อลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดการดื้อต่อการรักษา อย่าเปลี่ยนขนาดยาเว้นแต่แพทย์จะแจ้งใหคุ้ณทราบ

หากคุณกําลังฟอกไตใชย้า Descovy ทุกวันหลังจากล้างไตเสร็จ

หากคุณใช้ Descovy มากกว่าที่ควร

หากคุณใช้ยา Descovy มากกว่าขนาดทีแ่นะนํา คุณอาจมคีวามเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลข้างเคียงของยานี้ (ดูหัวข้อที่ 
4ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น).

ติดต่อแพทย์หรือแผนกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดทันทีเพื่อขอคําแนะนํา เก็บขวดแท็บเล็ตไว้กับคุณเพื่อให้คุณสามารถ
แสดงสิ่งที่คุณได้รับ

หากคุณลืมทาน Descovy

เป็นสิ่งสําคัญทีไ่มค่วรพลาดยา Descovy

หากคุณพลาดการทานยา:
• หากคุณสังเกตเห็นภายใน 18 ชั่วโมงของเวลาที่คุณใช้ Descovy เป็นประจํา คุณต้องใช้แท็บเล็ตโดยเร็ว

ที่สุด จากนั้นให้ทานยาต่อไปตามปกติ
หากคุณสังเกตเห็น 18 ชั่วโมงขึ้นไปหลังจากเวลาทีคุ่ณใช้ Descovy แล้วอย่าทานยาที่ไม่ได้รับ รอและ
รับประทานยาครั้งต่อไปตามเวลาปกติของคุณ

•

หากคุณอาเจียนน้อยกว่า 1 ชั่วโมงหลังจากรับประทาน Descovyใชแ้ท็บเล็ตอื่น

อย่าหยุดรับประทาน Descovy

อย่าหยุดรับประทาน Descovy โดยไม่ไดป้รึกษาแพทยก์ารหยุด Descovy อาจส่งผลกระทบอย่างจริงจังต่อวิธี
การรักษาในอนาคต หาก Descovy หยุดทํางานด้วยเหตุผลใดก็ตาม ใหป้รึกษาแพทย์ก่อนเริ่มใช้ยา Descovy ใหม่

เมื่ออุปทาน Descovy ของคุณเริ่มลดน้อยลงรับเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ นีเ่ป็นสิ่งสําคัญมาก
เพราะปริมาณของไวรัสอาจเริ่มเพิ่มขึ้นหากหยุดยาเป็นเวลาสองสามวัน โรคนี้อาจรักษาได้ยากขึ้น

หากคุณมีทั้งการติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบบมีันสําคัญมากที่จะไม่หยุดใช้ Descovy โดยไม่ได้ปรึกษา
แพทย์ก่อน คุณอาจต้องตรวจเลือดเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากหยุดการรักษา ในผู้ป่วยบางรายทีเ่ป็นโรคตับ
ระยะลุกลามหรือโรคตับแข็ง การหยุดการรักษาอาจทําให้ตับอักเสบแย่ลง ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

→ แจ้งแพทยท์ันทีเกี่ยวกับอาการใหมห่รืออาการผิดปกตหิลังจากที่คุณหยุดการรักษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอาการที่คุณสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชย้านี้ โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานีส้ามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม

ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น: แจ้งใหแ้พทย์ทราบทันที

• มีอาการอักเสบหรือติดเชื้อในผู้ป่วยบางรายทีต่ิดเชื้อเอชไอวีระยะลุกลาม (AIDS) และเคยติดเชื้อฉวย
โอกาสในอดีต (การติดเชื้อที่เกิดขึ้นในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ) อาการและอาการแสดงของการ
อักเสบจากการติดเชื้อครั้งก่อนๆ อาจเกิดขึ้นทันทีหลังจากเริ่มให้ยาต้านไวรัส คิดว่าอาการเหล่านี้คือ
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เนื่องจากการตอบสนองภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น ทําใหร้่างกายสามารถต่อสูก้ับการติดเชื้อทีอ่าจไม่มี
อาการชัดเจนได้
โรคแพภู้มติัวเอง(ระบบภูมิคุ้มกันโจมตีเนื้อเยื่อของร่างกายทีแ่ข็งแรง) อาจเกิดขึ้นหลังจากทีคุ่ณเริ่มใช้ยา
สําหรับการติดเชื้อเอชไอวี ความผิดปกติของภูมติ้านทานผิดปกติอาจเกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากเริ่มการ
รักษา ระวังอาการติดเชื้อหรืออาการอื่นๆ เช่น:
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- ความอ่อนแอเริ่มต้นทีม่ือและเท้า และเคลื่อนขึ้นไปทางลําตัว
- ใจสั่น ใจสั่น หรือสมาธสิั้น

→ หากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงที่อธิบายข้างต้น ให้แจ้งแพทย์ของคุณทันที

•

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยมาก
(อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน)
• รู้สึกป่วย (คลื่นไส)้

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย
(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10 คน)
• ความฝันที่ผิดปกติ
• ปวดหัว
• อาการวิงเวียนศีรษะ

• ท้องเสีย
• อาเจียน
• อาการปวดท้อง
• ลม (ท้องอืด)
• ผื่น
• ความเหนื่อยล้า (ความเหนื่อยล้า)

ผลข้างเคียงที่ไมธ่รรมดา
(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 100 คน)
• จํานวนเม็ดเลือดแดงตํ่า (โรคโลหิตจาง)
• ปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหารทําใหรู้้สึกไม่สบายหลังรับประทานอาหาร (อาการอาหารไมย่่อย)
• อาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้นหรือลําคอ (angioedema)
• อาการคัน (อาการคัน)
• ลมพิษ(ลมพิษ)
• ปวดข้อ(ปวดข้อ)

→ หากมีผลข้างเคียงร้ายแรง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ

ผลกระทบอื่นๆ ทีอ่าจพบได้ระหว่างการรักษาเอชไอวี

ไม่ทราบความถีข่องผลข้างเคียงต่อไปนี้ (ความถี่ไม่สามารถประมาณได้จากข้อมูลที่มีอยู่)

• ปัญหากระดูก.ผูป้่วยบางรายทีร่ับประทานยาต้านไวรัสร่วมกัน เช่น Descovy อาจเป็นโรคกระดูกทีเ่รียก
ว่าภาวะกระดูกพรุน(การตายของเนื้อเยื่อกระดูกทีเ่กิดจากการสูญเสียเลือดไปเลี้ยงกระดูก) การรับ
ประทานยาประเภทนีเ้ป็นเวลานาน การรับประทานยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ การดื่มสุรา การมีระบบภูมิคุ้มกัน
ที่อ่อนแอ และการมีนํ้าหนักเกิน อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงบางประการในการเกิดโรคนี้ สัญญาณของ 
osteonecrosis คือ:
- ข้อตึง
- ปวดข้อและปวดข้อ (โดยเฉพาะที่สะโพก เข่า และไหล่)
- ความยากลําบากในการเคลื่อนไหว

→ หากคุณสังเกตเห็นอาการเหล่านีบ้อกแพทย์ของคุณ

ในระหว่างการรักษาเอชไอวี นํ้าหนักและระดับไขมันในเลือดและกลูโคสอาจเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเชื่อมโยงกับการฟื้นฟู
สุขภาพและรูปแบบชีวิต และในกรณขีองไขมันในเลือดบางครั้งอาจเกิดจากตัวยาเอชไอวีเอง แพทย์ของคุณจะ
ทดสอบการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
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การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไมไ่ด้ระบไุวใ้น
เอกสารฉบับนี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่านทางโครงการใบเหลือง เว็บไซต:์ 
www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple App Store

โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานีไ้ด้

5. วิธีจัดเก็บ Descovy

เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ห้ามใช้ยานี้หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไวบ้นกล่องและขวดหลัง “EXP” วันหมดอายหุมายถึงวันสุดท้ายของ
เดือนนั้น

เก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมเพื่อป้องกันความชื้น ปิดฝาขวดใหแ้น่น

อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธีทิ้งยาที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป 
มาตรการเหล่านีจ้ะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

Descovy ประกอบด้วยอะไรบ้าง

สารออกฤทธิค์ือเอ็มทริซิทาไบน์และ tenofovir alafenamide ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Descovy แต่ละเม็ดประกอบด้วย
เอ็มทริซิทาไบน์และ tenofovir alafenamide fumarate 200 มก. เทียบเท่ากับ tenofovir alafenamide 25 มก.

ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่

แกนแท็บเล็ต:
ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส โซเดียมครอสคาร์เมลโลส แมกนเีซียมสเตียเรต

เคลือบฟิล์ม:
โพลีไวนิลแอลกอฮอล,์ ไททาเนียมไดออกไซด,์ macrogol 3350, แป้งโรยตัว, ทะเลสาบอลมูิเนียมสีคราม (E132)

Descovy หน้าตาเป็นอย่างไรและเนื้อหาของแพ็คเกจ

ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Descovy เป็นเม็ดสี่เหลี่ยมสีนํ้าเงิน ด้านหนึ่งมีอักษร "GSI" และเลข "225" อยู่อีกด้านหนึ่ง
ของแท็บเล็ต

Descovy มาในขวดขนาด 30 เม็ด (พร้อมสารดูดความชื้นซิลิกาเจลทีต่้องเก็บไว้ในขวดเพื่อช่วยปกป้อง
แท็บเล็ตของคุณ) สารดูดความชื้นซิลิกาเจลบรรจุในซองหรือกระป๋องแยกต่างหากและไม่ควรกลืนกิน

ขนาดบรรจภุัณฑ์ที่มีจําหน่าย: กล่องด้านนอกบรรจุยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 30 เม็ด 1 ขวด และกล่องบรรจุด้านนอก
บรรจุยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 60 (2 ขวด 30) และ 90 (3 ขวด 30 ขวด) ขนาดของบรรจุภัณฑ์อาจไม่สามารถวางตลาด
ไดท้ั้งหมด

ผู้ถืออนุญาตการตลาด: Gilead 
Sciences Ltd
280 ไฮ โฮลบอร์น
ลอนดอน
WC1V 7EE
ประเทศอังกฤษ
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ผู้ผลิต:
Gilead Sciences Ireland UC IDA 
Business & Technology Park 
Carrigtohill
เคาน์ตีค้อร์ก
ไอร์แลนด์

สําหรับข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับยานี้ โปรดติดต่อตัวแทนในพื้นที่ของผูถ้ือสิทธิ์การตลาด:

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

แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 03/2021
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