
Descovy 200 mg/25 mg film kaplı tabletler
emtrisitabin/tenofovir alafenamid

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının 
tamamını dikkatlice okuyunuz.
- Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
- Bu ilaç sadece size reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri sizinkiyle aynı 

olsa bile onlara zarar verebilir.
Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

-

Bu broşürde neler var?

1. Descovy nedir ve ne için kullanılır?
2. Descovy'i kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
3. Descovy nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Descovy nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. Descovy nedir ve ne için kullanılır?

Descovy iki aktif madde içerir:

• emtrisitabin,nükleozid revers transkriptaz inhibitörü (NRTI) olarak bilinen tipte bir 
antiretroviral ilaç
tenofovir alafenamid,bir nükleotid ters transkriptaz inhibitörü (NtRTI) olarak bilinen 
türden bir antiretroviral ilaç

•

Descovy, virüsün çoğalması için gerekli olan ters transkriptaz enziminin etkisini bloke eder. 
Bu nedenle Descovy, vücudunuzdaki HIV miktarını azaltır.

Descovy diğer ilaçlarla kombinasyon halindeinsan immün yetmezlik virüsü 1 (HIV-1) 
enfeksiyonunun tedavisi12 yaş ve üstü yetişkinlerde ve en az 35 kg ağırlığındaki 
ergenlerde.

2. Descovy'i kullanmadan önce bilmeniz gerekenler

Descovy'i almayın
• Emtrisitabine alerjiniz varsa, tenofovir alafenamidveya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi biri (bu 

kullanma talimatının 6. bölümünde listelenmiştir).

Uyarılar ve önlemler

Descovy alırken doktorunuzun gözetiminde kalmalısınız.

Hâlâ HIV bulaştırabilirsinizBu ilacı kullanırken, etkili antiretroviral tedavi ile risk azaltılsa da. 
Başkalarını enfekte etmekten kaçınmak için gereken önlemleri doktorunuzla tartışın. Bu ilaç HIV 
enfeksiyonu için bir tedavi değildir. Descovy alırken yine de HIV enfeksiyonu ile ilişkili enfeksiyonlar 
veya başka hastalıklar geliştirebilirsiniz.
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Descovy'i almadan önce doktorunuzla konuşun:

• Karaciğer sorunlarınız varsa veya hepatit dahil karaciğer hastalığınız varsa.Antiretrovirallerle tedavi 
edilen kronik hepatit B veya C dahil karaciğer hastalığı olan hastalarda ciddi ve potansiyel olarak ölümcül 
karaciğer komplikasyonları riski daha yüksektir. Hepatit B enfeksiyonunuz varsa, doktorunuz sizin için en 
iyi tedavi rejimini dikkatle değerlendirecektir.

Hepatit B karaciğer enfeksiyonunuz varsa,Descovy almayı bıraktıktan sonra sorunlar daha da 
kötüleşebilir. Doktorunuzla konuşmadan Descovy'i almayı bırakmayınız: bkz. bölüm 3,Descovy almayı 
bırakmayın.

• Descovy vücudunuzdaki HIV miktarını etkili bir şekilde azaltamayacağından, virüsünüzde belirli 
bir direnç mutasyonu varsa doktorunuz size Descovy reçetesi vermemeyi tercih edebilir.

Böbrek hastalığınız varsa veya testler böbreklerinizde sorun olduğunu gösteriyorsa.Doktorunuz, 
Descovy ile tedaviye başlarken ve tedavi sırasında böbreklerinizin nasıl çalıştığını izlemek için kan 
testleri isteyebilir.

•

Descovy alırken

Descovy almaya başladığınızda şunlara dikkat edin:

•
•

Enflamasyon veya enfeksiyon belirtileri 
Eklem ağrısı, sertlikveyakemik sorunları

→ Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, derhal doktorunuza söyleyiniz.Daha fazla bilgi için 4. 
bölüme bakın,Olası yan etkiler.

Descovy ile böbrek sorunları gözlemlenmemiş olsa da, Descovy'yi uzun süre 
kullandığınızda böbrek sorunları yaşama olasılığınız vardır (bkz.Uyarılar ve önlemler).

Çocuklar ve ergenler

Bu ilacı çocuklara vermeyin11 yaş veya altı veya 35 kg'dan hafif. Descovy'nin 11 yaş ve 
altındaki çocuklarda kullanımı henüz araştırılmamıştır.

Diğer ilaçlar ve Descovy

Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya 
eczacınıza söyleyiniz.Descovy diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Sonuç olarak, kanınızdaki Descovy veya diğer 
ilaçların miktarları değişebilir. Bu, ilaçlarınızın düzgün çalışmasını durdurabilir veya yan etkileri daha da 
kötüleştirebilir. Bazı durumlarda doktorunuzun dozunuzu ayarlaması veya kan seviyenizi kontrol etmesi 
gerekebilir.

Hepatit B enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan ilaçlar: 
Descovy'i aşağıdakileri içeren ilaçlarla birlikte almamalısınız:
• tenofovir alafenamid
• tenofovir disoproksil
• lamivudin
• adefovir dipivoksil

→ doktoruna söyleBu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız.
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Diğer ilaç türleri:
Aşağıdakileri alıyorsanız doktorunuzla konuşun:

• antibiyotikler,Tüberküloz dahil bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır, şunları içerir:
- rifabutin, rifampisin ve rifapentin HIV 
tedavisinde kullanılan antiviral ilaçlar:
- emtrisitabin ve tipranavir antikonvülsanlar,epilepsi 
tedavisinde kullanılır, örneğin:
- karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital ve fenitoin bitkisel ilaçlar
Aşağıdakileri içeren depresyon ve anksiyete tedavisinde kullanılır:
- Sarı Kantaron (hipericum perforatum)

•

•

•

→ Bunları veya başka ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.Doktorunuza 
danışmadan tedavinizi kesmeyiniz.

Hamilelik ve emzirme

• Hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı 
planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamile kalırsanız derhal doktorunuza söyleyin ve antiretroviral tedavinizin size ve 
çocuğunuza olası yararlarını ve risklerini sorun.

•

Hamileliğiniz sırasında Descovy aldıysanız, doktorunuz çocuğunuzun gelişimini izlemek için 
düzenli kan testleri ve diğer teşhis testleri isteyebilir. Anneleri hamilelik sırasında NRTI alan 
çocuklarda, HIV'e karşı korumanın yararı, yan etki riskinden daha ağır basmıştır.

Descovy ile tedavi sırasında emzirmeyin.Bunun nedeni, bu ilacın içindeki aktif 
maddelerden birinin anne sütüne geçmesidir. Virüsün anne sütü yoluyla bebeğe geçmesini 
önlemek için emzirmemeniz önerilir.

Araç ve makine kullanma
Descovy baş dönmesine neden olabilir. Descovy alırken başınız dönüyorsa, araç veya herhangi bir alet veya 
makine kullanmayınız.

Descovy sodyum içerir
Bu ilaç, tablet başına 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum içerir, yani esasında "sodyum 
içermez".

3. Descovy nasıl alınır

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya 
eczacınıza danışınız.

Önerilen doz:

Yetişkinler:yemekle birlikte veya yemeksiz her gün bir tablet
12 yaş ve üstü, en az 35 kg ağırlığındaki ergenler:yemekle birlikte veya yemeksiz her gün bir 
tablet

Acı tadı nedeniyle tabletin çiğnenmemesi veya ezilmemesi önerilir.

Tableti bütün olarak yutmakta zorluk çekiyorsanız ikiye bölebilirsiniz. Tam dozu almak için 
tabletin her iki yarısını birbiri ardına alın. Bölünmüş tableti saklamayın.
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Daima doktorunuzun önerdiği dozu alınız.Bu, ilacınızın tamamen etkili olduğundan emin 
olmak ve tedaviye direnç geliştirme riskini azaltmak içindir. Doktorunuz size söylemediği 
sürece dozu değiştirmeyin.

Diyalize giriyorsanız,Diyaliz tamamlandıktan sonra günlük Descovy dozunuzu alın.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Descovy kullandıysanız

Descovy'nin önerilen dozundan fazlasını alırsanız, bu ilacın yan etkileri açısından daha yüksek risk altında 
olabilirsiniz (bkz. bölüm 4,Olası yan etkiler).

Tavsiye için hemen doktorunuza veya en yakın acil servise başvurun. Ne aldığınızı 
gösterebilmeniz için tablet şişesini yanınızda bulundurun.

Descovy'i almayı unutursanız

Bir doz Descovy'yi kaçırmamak önemlidir.

Bir dozu kaçırırsanız:
• 18 saat içinde fark edersenizDescovy'i genellikle kullandığınız süre boyunca, tableti mümkün olan en kısa sürede 

almalısınız. Ardından bir sonraki dozu her zamanki gibi alın.

18 saat veya daha fazla fark edersenizDescovy'i genellikle aldığınız süreden sonra, kaçırdığınız dozu 
almayın. Bekleyin ve bir sonraki dozu her zamanki saatinizde alın.

•

Descovy'i aldıktan sonra 1 saatten az bir süre içinde kusarsanız,başka bir tablet alın.

Descovy almayı bırakmayın

Doktorunuzla konuşmadan DESCEVY'i kullanmayı bırakmayınız.Descovy'i durdurmak, gelecekteki tedavinin ne kadar iyi 
çalıştığını ciddi şekilde etkileyebilir. Descovy herhangi bir nedenle durdurulursa, Descovy tabletlerini yeniden başlatmadan önce 
doktorunuzla konuşun.

Descovy stoğunuz azalmaya başladığında,doktorunuzdan veya eczacınızdan daha fazlasını 
alınız. Bu çok önemlidir çünkü ilaç birkaç gün bile kesilirse virüs miktarı artmaya başlayabilir. 
Daha sonra hastalığın tedavisi zorlaşabilir.

Hem HIV enfeksiyonunuz hem de hepatit B'niz varsa,İlk önce doktorunuzla konuşmadan Descovy 
almayı bırakmamanız çok önemlidir. Tedaviyi bıraktıktan sonra birkaç ay kan testi yaptırmanız 
gerekebilir. İlerlemiş karaciğer hastalığı veya sirozu olan bazı hastalarda, tedavinin kesilmesi, yaşamı 
tehdit edebilen hepatitin kötüleşmesine neden olabilir.

→ hemen doktorunuza söyleyinizTedaviyi bıraktıktan sonra yeni veya olağandışı semptomlar, özellikle de 
hepatit B enfeksiyonu ile ilişkilendirdiğiniz semptomlar hakkında.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

Muhtemel ciddi yan etkiler: Derhal bir doktora söyleyiniz.

• Herhangi bir iltihap veya enfeksiyon belirtisi.İlerlemiş HIV enfeksiyonu (AIDS) olan ve geçmişte 
fırsatçı enfeksiyonlar (bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ortaya çıkan enfeksiyonlar) geçirmiş bazı 
hastalarda, antiretroviral tedaviye başlandıktan hemen sonra önceki enfeksiyonlardan kaynaklanan 
iltihaplanma belirtileri ve semptomları ortaya çıkabilir. Bu belirtilerin olduğu düşünülmektedir.
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vücudun bağışıklık tepkisindeki bir iyileşme nedeniyle, vücudun mevcut olabilecek 
enfeksiyonlarla bariz semptomlar olmadan savaşmasını sağlar.
Otoimmün bozukluklar(bağışıklık sistemi sağlıklı vücut dokusuna saldırır), HIV enfeksiyonu için ilaç 
almaya başladıktan sonra da ortaya çıkabilir. Otoimmün bozukluklar, tedavinin başlamasından aylar sonra 
ortaya çıkabilir. Herhangi bir enfeksiyon belirtisine veya aşağıdakiler gibi diğer belirtilere dikkat edin:
- Kas Güçsüzlüğü
- Ellerde ve ayaklarda başlayan ve gövdeye doğru ilerleyen güçsüzlük
- çarpıntı, titreme veya hiperaktivite

→ Yukarıda açıklanan yan etkileri fark ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz.

•

Çok yaygın yan etkiler
(10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir)
• hasta hissetmek (mide bulantısı)

Yaygın yan etkiler
(10 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• anormal rüyalar
• baş ağrısı
• baş dönmesi

• ishal
• kusma
• karın ağrısı
• rüzgâr (şişkinlik)
• döküntü

• yorgunluk (tükenmişlik)

Yaygın olmayan yan etkiler
(100 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• düşük kırmızı kan hücresi sayısı (anemi)
• yemeklerden sonra rahatsızlığa neden olan sindirim sorunları (hazımsızlık)
• yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişme (anjiyoödem)
• kaşıntı (kaşıntı)
• kurdeşen(ürtiker)
• eklem ağrısı(artralji)

→ Yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse doktorunuza söyleyiniz.

HIV tedavisi sırasında görülebilecek diğer etkiler

Aşağıdaki yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir (sıklık, mevcut verilerden hareketle tahmin 
edilememektedir).

• Kemik sorunları.Descovy gibi kombine antiretroviral ilaçlar alan bazı hastalarda kemik hastalığı adı 
verilen bir kemik hastalığı gelişebilir.osteonekroz(kemiğe kan beslemesinin kaybından kaynaklanan 
kemik dokusunun ölümü). Bu tür ilaçları uzun süre kullanmak, kortikosteroid almak, alkol almak, çok 
zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olmak ve aşırı kilolu olmak bu hastalığın gelişimi için birçok risk 
faktöründen bazıları olabilir. Osteonekroz belirtileri şunlardır:
- eklem sertliği
- eklem ağrıları ve ağrıları (özellikle kalça, diz ve omuzda)
- harekette zorluk

→ Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz.

HIV tedavisi sırasında ağırlıkta ve kan lipidleri ve glikoz seviyelerinde bir artış olabilir. Bu kısmen 
sağlığa ve yaşam tarzına ve kan lipidleri söz konusu olduğunda bazen HIV ilaçlarının kendilerine 
bağlıdır. Doktorunuz bu değişiklikleri test edecektir.
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Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen 
olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan şu adresten de bildirebilirsiniz:Sarı Kart Şeması, Web Sitesi: 
www.mhra.gov.uk/yellowcard veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Sarı Kart arayın.

Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

5. Descovy nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Bu ilacı karton ve şişe üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra “EXP” den sonra kullanmayınız. Son 
kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

Nemden korumak için orijinal ambalajında   saklayınız. Şişeyi sıkıca kapalı tutun.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Descovy'nin içeriği

Aktif maddeleremtrisitabin ve tenofovir alafenamid. Her Descovy film kaplı tablet, 25 mg 
tenofovir alafenamide eşdeğer 200 mg emtrisitabin ve tenofovir alafenamid fumarat içerir.

Diğer bileşenler

Tablet çekirdeği:

Mikrokristalin selüloz, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat.

Film kaplama:
Polivinil alkol, titanyum dioksit, makrogol 3350, talk, indigo karmin alüminyum lake (E132).

Descovy neye benziyor ve paketin içeriği

Descovy film kaplı tabletler, bir yüzünde “GSI” ve diğer yüzünde “225” rakamı bulunan, mavi 
renkli, dikdörtgen şeklinde tabletlerdir.

Descovy, 30 tabletlik şişelerde gelir (tabletlerinizi korumaya yardımcı olması için şişede tutulması 
gereken bir silika jel kurutucu ile birlikte). Silika jel kurutucu ayrı bir poşet veya kutuda bulunur ve 
yutulmamalıdır.

Aşağıdaki ambalaj boyutları mevcuttur: 1 şişe 30 film kaplı tablet içeren dış kartonlar ve 60 (2 
şişe 30'luk) ve 90 (3 şişe 30'luk) film kaplı tablet içeren dış kartonlar. Tüm paket boyutları 
pazarlanmayabilir.

Pazarlama yetkilendirme sahibi: 
Gilead Bilimleri Ltd.
280 Yüksek Holborn
Londra
WC1V 7EE
Birleşik Krallık
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Üretici firma:
Gilead Sciences İrlanda UC IDA 
İş ve Teknoloji Parkı 
Carrigtohill
İlçe Cork
İrlanda

Bu ilaç hakkında herhangi bir bilgi için lütfen Pazarlama Yetki Sahibinin yerel temsilcisi ile 
iletişime geçin:

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

Bu broşür en son 03/2021 tarihinde revize edilmiştir.

DVY-21-12689


