
Viên nén bao phim Descovy 200 mg / 25 mg
emtricitabine / tenofovir alafenamide

Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc này vì nó chứa 
thông tin quan trọng cho bạn.
- Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.
- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.
- Thuốc này chỉ được kê cho bạn. Đừng truyền nó cho người khác. Nó có thể gây hại cho họ, ngay cả khi 

dấu hiệu bệnh tật của họ giống như của bạn.
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có 

thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

-

Nội dung trong tờ rơi này

1. Descovy là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Descovy
3. Cách dùng Descovy
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách lưu trữ Descovy
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

1. Descovy là gì và nó được sử dụng để làm gì

Descovy chứa hai chất hoạt tính:

• emtricitabine,thuốc kháng vi-rút thuộc loại được gọi là chất ức chế men sao chép ngược 
nucleoside (NRTI)
tenofovir alafenamide,thuốc kháng vi-rút thuộc loại được gọi là chất ức chế men sao chép 
ngược nucleotide (NtRTI)

•

Descovy ngăn chặn hoạt động của enzym phiên mã ngược, enzym này cần thiết cho virut 
nhân lên. Do đó, Descovy làm giảm lượng HIV trong cơ thể bạn.

Descovy kết hợp với các loại thuốc khác làđiều trị nhiễm vi rút suy giảm miễn dịch ở 
người (HIV-1)ở người lớn và thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên, những người nặng ít nhất 
35 kg.

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Descovy

Đừng dùng Descovy
• Nếu bạn bị dị ứng với emtricitabine, tenofovir alafenamidehoặc bất kỳ thành phần nào khác của 

thuốc này (được liệt kê trong phần 6 của tờ rơi này).

Cảnh báo và đề phòng

Bạn phải vẫn dưới sự chăm sóc của bác sĩ khi dùng Descovy.

Bạn vẫn có thể lây truyền HIVkhi dùng thuốc này, mặc dù nguy cơ được giảm xuống bằng liệu pháp kháng 
retrovirus hiệu quả. Thảo luận với bác sĩ của bạn về các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh lây nhiễm cho người 
khác. Thuốc này không phải là thuốc chữa nhiễm HIV. Trong khi dùng Descovy, bạn vẫn có thể bị nhiễm trùng hoặc 
các bệnh khác liên quan đến nhiễm HIV.
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Nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi dùng Descovy:

• Nếu bạn có vấn đề về gan hoặc đã bị bệnh gan, bao gồm cả viêm gan.Bệnh nhân bị bệnh gan 
bao gồm cả viêm gan B hoặc C mãn tính, được điều trị bằng thuốc kháng vi rút, có nguy cơ cao bị 
các biến chứng gan nặng và có khả năng gây tử vong. Nếu bạn bị nhiễm viêm gan B, bác sĩ sẽ cân 
nhắc kỹ lưỡng để đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất cho bạn.

Nếu bạn bị nhiễm trùng gan do viêm gan B,các vấn đề có thể trở nên tồi tệ hơn sau khi bạn ngừng dùng 
Descovy. Đừng ngừng dùng Descovy mà không nói chuyện với bác sĩ của bạn: xem phần 3,Đừng ngừng dùng 
Descovy.

• Bác sĩ có thể chọn không kê đơn Descovy cho bạn nếu vi rút của bạn có một số đột biến kháng thuốc 
nhất định, vì Descovy có thể không làm giảm lượng HIV trong cơ thể bạn một cách hiệu quả.

Nếu bạn đã bị bệnh thận hoặc nếu các xét nghiệm cho thấy thận của bạn có vấn đề.Bác sĩ có thể 
yêu cầu xét nghiệm máu để theo dõi hoạt động của thận khi bắt đầu và trong quá trình điều trị bằng 
Descovy.

•

Trong khi bạn đang dùng Descovy

Khi bạn bắt đầu dùng Descovy, hãy chú ý:

•
•

Dấu hiệu viêm hoặc nhiễm trùng Đau 
khớp, cứng khớphoặcvấn đề về xương

→ Nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy báo cho bác sĩ của bạn ngay lập tức.Để biết thêm thông tin, hãy xem 

phần 4,Các tác dụng phụ có thể xảy ra.

Mặc dù chưa quan sát thấy các vấn đề về thận với Descovy, nhưng có khả năng bạn gặp 
các vấn đề về thận khi dùng Descovy trong một thời gian dài (xemCảnh báo và đề phòng).

Trẻ em và thanh thiếu niên

Không cho trẻ em dùng thuốc nàytừ 11 tuổi trở xuống hoặc nặng dưới 35 kg. Việc sử dụng 
Descovy ở trẻ em từ 11 tuổi trở xuống vẫn chưa được nghiên cứu.

Các loại thuốc khác và Descovy

Cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn đang dùng, gần đây đã dùng hoặc có thể dùng bất kỳ loại thuốc nào khác.
Descovy có thể tương tác với các loại thuốc khác. Do đó, lượng Descovy hoặc các loại thuốc khác trong máu của bạn có 
thể thay đổi. Điều này có thể ngăn thuốc của bạn hoạt động bình thường hoặc có thể làm cho bất kỳ tác dụng phụ nào 
tồi tệ hơn. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể cần điều chỉnh liều lượng hoặc kiểm tra nồng độ thuốc trong máu.

Các loại thuốc được sử dụng trong điều trị nhiễm viêm gan B: 
Bạn không nên dùng Descovy với các loại thuốc có chứa:
• tenofovir alafenamide
• tenofovir disoproxil
• lamivudine
• adefovir dipivoxil

→ Nói với bác sĩ của bạnnếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào trong số này.
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Các loại thuốc khác:
Nói chuyện với bác sĩ của bạn nếu bạn đang dùng:

• thuốc kháng sinh,được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn bao gồm cả bệnh lao, có chứa:

- rifabutin, rifampicin và rifapentine thuốc 
kháng vi-rút được sử dụng để điều trị HIV:
- emtricitabine và tipranavir thuốc chống co giật,được sử dụng để 

điều trị chứng động kinh, chẳng hạn như:

- carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital và phenytoin phương pháp chữa 

bệnh bằng thảo dượcđược sử dụng để điều trị trầm cảm và lo lắng có chứa:
- St. John's wort (Hypericum perforatum)

•

•

•

→ Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang dùng những loại thuốc này hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác.Đừng ngừng điều trị mà 

không liên hệ với bác sĩ của bạn.

Mang thai và cho con bú

• Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, nghĩ rằng bạn có thể mang thai hoặc đang có kế hoạch sinh 
con, hãy hỏi ý kiến   bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc này.
Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn có thai và hỏi về những lợi ích và nguy cơ tiềm 
ẩn của việc điều trị ARV đối với bạn và con bạn.

•

Nếu bạn đã dùng Descovy trong khi mang thai, bác sĩ có thể yêu cầu xét nghiệm máu thường xuyên và 
các xét nghiệm chẩn đoán khác để theo dõi sự phát triển của trẻ. Ở những trẻ có mẹ dùng NRTI trong 
thời kỳ mang thai, lợi ích từ việc bảo vệ chống lại HIV vượt trội hơn nguy cơ tác dụng phụ.

Không cho con bú trong thời gian điều trị với Descovy.Điều này là do một trong những hoạt 
chất trong thuốc này đi vào sữa mẹ. Khuyến cáo bạn không nên cho con bú để tránh truyền vi 
rút sang con qua đường sữa mẹ.

Lái xe và sử dụng máy móc
Descovy có thể gây chóng mặt. Nếu bạn cảm thấy chóng mặt khi dùng Descovy, không lái xe và không sử dụng bất kỳ công cụ 
hoặc máy móc nào.

Descovy chứa natri
Thuốc này chứa ít hơn 1 mmol natri (23 mg) mỗi viên, nghĩa là về cơ bản là 'không 
có natri'.

3. Cách dùng Descovy

Luôn dùng thuốc này đúng như những gì bác sĩ đã nói với bạn. Kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn 
không chắc chắn.

Liều khuyến cáo là:

Người lớn:một viên mỗi ngày, có hoặc không có thức ăn
Thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên, nặng ít nhất 35 kg:một viên mỗi ngày có hoặc không có 
thức ăn

Khuyến cáo không nên nhai hoặc nghiền nát viên thuốc do vị đắng.

Nếu bạn gặp khó khăn khi nuốt toàn bộ máy tính bảng, bạn có thể chia nó ra làm đôi. Uống lần 
lượt cả hai nửa viên để đủ liều. Không lưu trữ viên đã chia nhỏ.
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Luôn dùng theo liều lượng khuyến cáo của bác sĩ.Điều này là để đảm bảo rằng thuốc 
của bạn phát huy hết tác dụng và giảm nguy cơ phát triển kháng thuốc. Không thay đổi 
liều trừ khi bác sĩ yêu cầu.

Nếu bạn đang chạy thận nhân tạo,dùng liều Descovy hàng ngày của bạn sau khi hoàn thành lọc máu.

Nếu bạn uống nhiều Descovy hơn mức cần thiết

Nếu bạn dùng nhiều hơn liều khuyến cáo của Descovy, bạn có thể có nguy cơ cao mắc các tác dụng phụ của thuốc này 
(xem phần 4,Các tác dụng phụ có thể xảy ra).

Liên hệ ngay với bác sĩ hoặc khoa cấp cứu gần nhất để được tư vấn. Giữ chai thuốc bên mình 
để bạn có thể hiển thị những gì bạn đã uống.

Nếu bạn quên uống Descovy

Điều quan trọng là không bỏ lỡ một liều Descovy.

Nếu bạn bỏ lỡ một liều:
• Nếu bạn nhận thấy trong vòng 18 giờthời gian bạn thường dùng Descovy, bạn phải uống thuốc càng sớm càng 

tốt. Sau đó dùng liều tiếp theo như bình thường.
Nếu bạn nhận thấy 18 giờ trở lênsau thời gian bạn thường dùng Descovy, sau đó không dùng liều đã 
quên. Chờ và dùng liều tiếp theo vào giờ bình thường của bạn.

•

Nếu bạn bị nôn dưới 1 giờ sau khi dùng Descovy,uống một viên khác.

Đừng ngừng dùng Descovy

Đừng ngừng dùng Descovy mà không nói chuyện với bác sĩ của bạn.Ngừng Descovy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
hiệu quả điều trị trong tương lai. Nếu Descovy bị dừng vì bất kỳ lý do gì, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi bạn bắt đầu 
lại dùng viên nén Descovy.

Khi nguồn cung cấp Descovy của bạn bắt đầu cạn kiệt,nhận được nhiều hơn từ bác sĩ hoặc dược sĩ của 
bạn. Điều này rất quan trọng vì số lượng vi rút có thể bắt đầu tăng lên nếu ngừng thuốc trong vài ngày. 
Sau đó, bệnh có thể trở nên khó điều trị hơn.

Nếu bạn bị nhiễm cả HIV và viêm gan B,Điều rất quan trọng là không được ngừng dùng Descovy mà không 
nói chuyện với bác sĩ của bạn trước. Bạn có thể yêu cầu xét nghiệm máu trong vài tháng sau khi ngừng điều 
trị. Ở một số bệnh nhân bị bệnh gan hoặc xơ gan giai đoạn cuối, việc ngừng điều trị có thể dẫn đến tình trạng 
viêm gan nặng hơn, có thể đe dọa tính mạng.

→ Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tứcvề các triệu chứng mới hoặc bất thường sau khi bạn ngừng điều 
trị, đặc biệt là các triệu chứng liên quan đến nhiễm viêm gan B.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc sử dụng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.

Các tác dụng phụ nghiêm trọng có thể xảy ra: báo cho bác sĩ ngay lập tức

• Bất kỳ dấu hiệu viêm hoặc nhiễm trùng.Ở một số bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn nặng (AIDS) và đã 
từng mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội (nhiễm trùng xảy ra ở những người có hệ miễn dịch kém), các 
dấu hiệu và triệu chứng của tình trạng viêm nhiễm do nhiễm trùng trước đó có thể xuất hiện ngay sau 
khi bắt đầu điều trị ARV. Người ta cho rằng những triệu chứng này là
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do phản ứng miễn dịch của cơ thể được cải thiện, tạo điều kiện cho cơ thể chống lại các bệnh nhiễm 
trùng có thể xuất hiện mà không có triệu chứng rõ ràng.
Rối loạn tự miễn dịch(hệ thống miễn dịch tấn công mô cơ thể khỏe mạnh), cũng có thể xảy ra sau khi 
bạn bắt đầu dùng thuốc điều trị nhiễm HIV. Rối loạn tự miễn dịch có thể xảy ra nhiều tháng sau khi bắt 
đầu điều trị. Chú ý đến bất kỳ triệu chứng nhiễm trùng hoặc các triệu chứng khác như:
- yếu cơ
- yếu bắt đầu ở bàn tay và bàn chân và di chuyển lên phía thân của cơ thể
- đánh trống ngực, run hoặc tăng động

→ Nếu bạn nhận thấy các tác dụng phụ được mô tả ở trên, hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức.

•

Các tác dụng phụ rất phổ biến
(có thể ảnh hưởng đến hơn 1/10 người)
• cảm thấy mệt mỏi (buồn nôn)

Các tác dụng phụ thường gặp

(có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 người)

• những giấc mơ bất thường

• đau đầu
• chóng mặt

• bệnh tiêu chảy

• nôn mửa
• đau bụng
• gió (đầy hơi)
• phát ban

• mệt mỏi (sự mệt mỏi)

Tác dụng phụ không phổ biến

(có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 người)

• số lượng tế bào hồng cầu thấp (thiếu máu)

• các vấn đề về tiêu hóa dẫn đến khó chịu sau bữa ăn (chứng khó tiêu)
• sưng mặt, môi, lưỡi hoặc cổ họng (phù mạch)
• ngứa (ngứa)
• tổ ong(mày đay)
• đau khớp(đau khớp)

→ Nếu có bất kỳ tác dụng phụ nào trở nên nghiêm trọng, hãy nói với bác sĩ của bạn.

Các tác dụng khác có thể thấy trong quá trình điều trị HIV

Tần suất của các tác dụng phụ sau đây không được biết (không thể ước tính tần suất từ   dữ liệu 
có sẵn).

• Các vấn đề về xương.Một số bệnh nhân dùng thuốc kháng vi rút kết hợp như Descovy 
có thể phát triển một bệnh xương gọi làhoại tử xương(chết mô xương do mất máu cung 
cấp cho xương). Dùng loại thuốc này trong thời gian dài, dùng corticoid, uống rượu, hệ 
miễn dịch kém, thừa cân có thể là một trong số nhiều yếu tố nguy cơ phát triển bệnh 
này. Các dấu hiệu của chứng hoại tử xương là:
- cứng khớp
- đau nhức khớp (đặc biệt là hông, đầu gối và vai)
- khó khăn với chuyển động

→ Nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy nói với bác sĩ của bạn.

Trong quá trình điều trị HIV, có thể có sự gia tăng trọng lượng và nồng độ lipid và glucose trong máu. Điều này một phần có liên 
quan đến việc phục hồi sức khỏe và phong cách sống, và trong trường hợp lipid máu đôi khi có liên quan đến chính các loại 
thuốc điều trị HIV. Bác sĩ của bạn sẽ kiểm tra những thay đổi này.
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Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ 
nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Bạn cũng có thể báo cáo tác dụng phụ trực tiếp quaSơ đồ thẻ vàng, Trang 
web: www.mhra.gov.uk/yellowcard hoặc tìm kiếm Thẻ vàng MHRA trong Google Play hoặc Apple App Store.

Bằng cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về độ an toàn của thuốc này.

5. Cách lưu trữ Descovy

Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em.

Không sử dụng thuốc này sau ngày hết hạn được ghi trên hộp và chai sau “EXP”. Ngày 
hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó.

Bảo quản trong bao bì gốc để tránh ẩm. Đậy chặt nắp chai.

Không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào qua nước thải hoặc rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách vứt bỏ 
những loại thuốc bạn không còn sử dụng nữa. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

6. Nội dung của gói và các thông tin khác

Những gì Descovy chứa

Các chất hoạt động làemtricitabine và tenofovir alafenamide. Mỗi viên nén bao phim Descovy chứa 
200 mg emtricitabine và tenofovir alafenamide fumarate tương đương với 25 mg tenofovir 
alafenamide.

Các thành phần khác là

Lõi máy tính bảng:

Xenluloza vi tinh thể, natri croscarmellose, magie stearat.

Lớp phủ phim:
Polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol 3350, talc, hồ nhôm carmine màu chàm (E132).

Descovy trông như thế nào và nội dung của gói

Viên nén bao phim Descovy là viên nén hình chữ nhật, màu xanh lam, một mặt có khắc chữ “GSI” 
và số “225” ở mặt kia của viên thuốc.

Descovy có trong chai 30 viên (với chất hút ẩm silica gel phải được giữ trong chai để giúp bảo vệ 
máy tính bảng của bạn). Chất hút ẩm silica gel được đựng trong một gói hoặc hộp riêng biệt và 
không được nuốt.

Có sẵn các kích thước gói sau: hộp bên ngoài chứa 1 chai 30 viên nén bao phim và hộp bên ngoài chứa 60 
(2 chai 30) và 90 (3 chai 30) viên nén bao phim. Không phải tất cả các kích cỡ gói có thể được bán trên thị 
trường.

Người giữ giấy phép tiếp thị: 
Gilead Sciences Ltd
280 High Holborn
London
WC1V 7EE
Vương quốc Anh
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Nhà chế tạo:
Gilead Sciences Ireland Công viên 
Công nghệ & Kinh doanh UC IDA 
Carrigtohill
County Cork
Ailen

Để biết bất kỳ thông tin nào về loại thuốc này, vui lòng liên hệ với đại diện địa phương của Người có 
Giấy phép Tiếp thị:

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

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào tháng 03/2021.
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