
Дескови 200 mg/25 mg филмирани таблетки
емтрицитабин/тенофовир алафенамид

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя 

съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте на други. Това може да им навреди, дори ако 
техните признаци на заболяване са същите като вашите.
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, 

които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

-

Какво има в тази листовка

1. Какво представлява Descovy и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Descovy
3. Как да приемате Descovy
4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате Descovy
6. Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представлява Descovy и за какво се използва

Descovy съдържа две активни вещества:

• емтрицитабин,антиретровирусно лекарство от вид, известен като нуклеозиден инхибитор на обратната 
транскриптаза (NRTI)

тенофовир алафенамид,антиретровирусно лекарство от вид, известен като нуклеотиден инхибитор на 
обратната транскриптаза (NtRTI)

•

Descovy блокира действието на ензима обратна транскриптаза, който е от съществено значение за 
размножаването на вируса. Следователно Descovy намалява количеството на ХИВ в тялото ви.

Descovy в комбинация с други лекарства е залечение на инфекция с човешки имунодефицитен 
вирус 1 (HIV-1).при възрастни и юноши на възраст 12 и повече години, които тежат най-малко 35 kg.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Descovy

Не приемайте Descovy

• Ако сте алергични към емтрицитабин, тенофовир алафенамидили някоя от останалите съставки на това 
лекарство (изброени в точка 6 на тази листовка).

Предупреждения и предпазни мерки

Трябва да останете под наблюдението на Вашия лекар, докато приемате Descovy.

Все още можете да предавате ХИВкогато приемате това лекарство, въпреки че рискът се намалява от ефективната 
антиретровирусна терапия. Обсъдете с Вашия лекар предпазните мерки, необходими, за да избегнете заразяване на 
други хора. Това лекарство не е лек за ХИВ инфекция. Докато приемате Descovy, все още може да развиете инфекции 
или други заболявания, свързани с HIV инфекция.

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

Source : Medicines Org UK

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


Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Descovy:

• Ако имате проблеми с черния дроб или сте страдали от чернодробно заболяване, включително хепатит.

Пациентите с чернодробно заболяване, включително хроничен хепатит B или C, които се лекуват с антиретровирусни 

лекарства, имат по-висок риск от тежки и потенциално фатални чернодробни усложнения. Ако имате инфекция с 

хепатит В, Вашият лекар внимателно ще обмисли най-добрия режим на лечение за Вас.

Ако имате хепатит В чернодробни инфекции,проблемите могат да се влошат след като спрете приема на 
Descovy. Не спирайте приема на Descovy, без да говорите с Вашия лекар: вижте точка 3,Не спирайте приема на 
Descovy.

• Вашият лекар може да избере да не Ви предпише Descovy, ако вирусът Ви има определена резистентна мутация, 

тъй като Descovy може да не е в състояние да намали количеството на ХИВ в тялото Ви толкова ефективно.

Ако сте имали бъбречно заболяване или ако тестовете са показали проблеми с бъбреците.Вашият лекар може 

да назначи кръвни изследвания, за да следи как функционират бъбреците Ви при започване и по време на лечението 

с Descovy.

•

Докато приемате Descovy

След като започнете да приемате Descovy, внимавайте за:

•
•

Признаци на възпаление или инфекция Болка в 

ставите, скованостилипроблеми с костите

→ Ако забележите някой от тези симптоми, незабавно уведомете Вашия лекар.За повече информация вижте раздел 4,

Възможни странични ефекти.

Въпреки че не са наблюдавани бъбречни проблеми с Descovy, има вероятност да имате проблеми с 
бъбреците, когато приемате Descovy за дълъг период от време (вж.Предупреждения и предпазни 
мерки).

Деца и юноши

Не давайте това лекарство на децана възраст до 11 години или с тегло под 35 кг. Употребата на 
Descovy при деца на възраст до 11 години все още не е проучена.

Други лекарства и Descovy

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други 

лекарства.Descovy може да взаимодейства с други лекарства. В резултат на това количествата Descovy или други лекарства в 

кръвта Ви може да се променят. Това може да попречи на вашите лекарства да работят правилно или да влоши страничните 

ефекти. В някои случаи може да се наложи Вашият лекар да коригира дозата Ви или да провери кръвните Ви нива.

Лекарства, използвани за лечение на инфекция с хепатит В: Не 
трябва да приемате Descovy с лекарства, съдържащи:

• тенофовир алафенамид

• тенофовир дизопроксил

• ламивудин
• адефовир дипивоксил

→ Кажете на Вашия лекарако приемате някое от тези лекарства.
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Други видове лекарства:
Говорете с Вашия лекар, ако приемате:
• антибиотици,използван за лечение на бактериални инфекции, включително туберкулоза, съдържащ:

- рифабутин, рифампицин и рифапентин антивирусни 

лекарства, използвани за лечение на ХИВ:

- емтрицитабин и типранавир антиконвулсанти,

използвани за лечение на епилепсия, като:
- карбамазепин, окскарбазепин, фенобарбитал и фенитоин билкови 
лекарстваизползван за лечение на депресия и тревожност, съдържащ:
- жълт кантарион (Hypericum perforatum)

•

•

•

→ Кажете на Вашия лекар, ако приемате тези или други лекарства.Не спирайте лечението си, без да се 
свържете с Вашия лекар.

Бременност и кърмене

• Ако сте бременна или кърмите, мислите, че може да сте бременна или планирате да имате бебе, посъветвайте се 
с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство.

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако забременеете и попитайте за потенциалните ползи и рискове 
от Вашата антиретровирусна терапия за Вас и Вашето дете.

•

Ако сте приемали Descovy по време на бременността, Вашият лекар може да поиска редовни кръвни изследвания и 
други диагностични изследвания, за да наблюдава развитието на Вашето дете. При деца, чиито майки са приемали 
NRTI по   време на бременност, ползата от защитата срещу ХИВ надвишава риска от странични ефекти.

Не кърмете по време на лечение с Descovy.Това е така, защото едно от активните вещества в 
това лекарство преминава в кърмата. Препоръчително е да не кърмите, за да избегнете 
предаването на вируса на бебето чрез кърмата.

Шофиране и работа с машини
Descovy може да причини замайване. Ако почувствате замаяност, когато приемате Descovy, не шофирайте и не използвайте инструменти 

или машини.

Descovy съдържа натрий
Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, тоест по същество „без 
натрий“.

3. Как да приемате Descovy

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако не 

сте сигурни.

Препоръчителната доза е:

възрастни:една таблетка всеки ден, със или без храна
Юноши на възраст 12 и повече години, които тежат най-малко 35 kg:една таблетка всеки ден със 
или без храна

Препоръчително е таблетката да не се дъвче или смачква поради горчивия вкус.

Ако имате затруднения с преглъщането на таблетката цяла, можете да я разделите наполовина. Вземете двете половини на 

таблетката една след друга, за да получите пълната доза. Не съхранявайте разделената таблетка.
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Винаги приемайте дозата, препоръчана от Вашия лекар.Това е, за да сте сигурни, че вашето лекарство е 
напълно ефективно и да намалите риска от развитие на резистентност към лечението. Не променяйте дозата, 
освен ако Вашият лекар не Ви каже.

Ако сте на диализа,приемайте дневната си доза Descovy след завършване на диализата.

Ако сте приели повече от необходимата доза Descovy

Ако приемате повече от препоръчаната доза Descovy, може да сте изложени на по-висок риск от нежелани реакции на това 

лекарство (вижте точка 4,Възможни странични ефекти).

Незабавно се свържете с Вашия лекар или най-близкото спешно отделение за съвет. Дръжте бутилката с таблета със 
себе си, за да можете да покажете какво сте приели.

Ако сте пропуснали да приемете Descovy

Важно е да не пропускате доза Descovy.

Ако пропуснете доза:
• Ако забележите в рамките на 18 часаот времето, когато обикновено приемате Descovy, трябва да приемете таблетката възможно най-

скоро. След това вземете следващата доза както обикновено.

Ако забележите 18 часа или повечеслед времето, в което обикновено приемате Descovy, тогава не приемайте 

пропуснатата доза. Изчакайте и вземете следващата доза в обичайното време.

•

Ако повръщате по-малко от 1 час след приема на Descovy,вземете друга таблетка.

Не спирайте приема на Descovy

Не спирайте приема на Descovy, без да говорите с Вашия лекар.Спирането на Descovy може сериозно да повлияе на това колко добре 

работи бъдещото лечение. Ако Descovy бъде спрян по някаква причина, говорете с Вашия лекар, преди да започнете отново да приемате 

Descovy таблетки.

Когато запасите ви от Descovy започне да се изчерпват,вземете повече от Вашия лекар или фармацевт. Това е много важно, 

тъй като количеството на вируса може да започне да се увеличава, ако лекарството бъде спряно дори за няколко дни. След това 

заболяването може да стане по-трудно за лечение.

Ако имате едновременно ХИВ инфекция и хепатит В,много е важно да не спирате приема на Descovy, без първо да говорите с 

Вашия лекар. Може да се нуждаете от кръвни изследвания в продължение на няколко месеца след спиране на лечението. При някои 

пациенти с напреднало чернодробно заболяване или цироза, спирането на лечението може да доведе до влошаване на хепатита, 

което може да бъде животозастрашаващо.

→ Кажете незабавно на Вашия лекаротносно нови или необичайни симптоми след спиране на 
лечението, особено симптоми, които свързвате с инфекция с хепатит В.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Възможни сериозни нежелани реакции: незабавно уведомете лекар

• Всички признаци на възпаление или инфекция.При някои пациенти с напреднала HIV инфекция 
(СПИН) и които са имали опортюнистични инфекции в миналото (инфекции, които се появяват при 
хора със слаба имунна система), признаци и симптоми на възпаление от предишни инфекции могат да 
се появят скоро след започване на антиретровирусно лечение. Смята се, че тези симптоми са
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поради подобрение в имунния отговор на тялото, което позволява на тялото да се бори с инфекции, 
които може да са били налице без очевидни симптоми.
Автоимунни нарушения(имунната система атакува здравата телесна тъкан), може да се появи и след като 
започнете да приемате лекарства за HIV инфекция. Автоимунни нарушения могат да се появят много месеци 
след началото на лечението. Внимавайте за симптоми на инфекция или други симптоми като:
- мускулна слабост
- слабост, започваща в ръцете и краката и движеща се нагоре към ствола на тялото
- сърцебиене, тремор или хиперактивност

→ Ако забележите нежеланите реакции, описани по-горе, незабавно уведомете Вашия лекар.

•

Много чести нежелани реакции

(може да засегне повече от 1 на 10 души)

• се чувствам гадно (гадене)

Чести нежелани реакции

(може да засегне до 1 на 10 души)
• необичайни сънища

• главоболие

• световъртеж

• диария
• повръщане

• стомашни болки

• вятър (метеоризъм)

• обрив

• умора (умора)

Нечести нежелани реакции

(може да засегне до 1 на 100 души)
• нисък брой червени кръвни клетки (анемия)

• проблеми с храносмилането, водещи до дискомфорт след хранене (диспепсия)

• подуване на лицето, устните, езика или гърлото (ангиоедем)
• сърбеж (сърбеж)
• копривна треска(уртикария)

• болки в ставите(артралгия)

→ Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, уведомете Вашия лекар.

Други ефекти, които могат да се наблюдават по време на лечение с ХИВ

Честотата на следните нежелани реакции не е известна (честотата не може да бъде оценена от 
наличните данни).

• Проблеми с костите.Някои пациенти, приемащи комбинирани антиретровирусни лекарства, като Descovy, могат да 

развият заболяване на костите, нареченоостеонекроза(смърт на костната тъкан, причинена от загуба на 

кръвоснабдяване на костта). Продължителният прием на този вид лекарства, приемът на кортикостероиди, пиенето 

на алкохол, много слабата имунна система и наднорменото тегло може да са някои от многото рискови фактори за 

развитие на това заболяване. Признаците на остеонекроза са:

- скованост на ставите
- болки в ставите (особено на тазобедрената става, коляното и рамото)
- затруднено движение

→ Ако забележите някой от тези симптоми, уведомете Вашия лекар.

По време на терапията с ХИВ може да има повишаване на теглото и нивата на кръвните липиди и глюкоза. Това 
отчасти е свързано с възстановено здраве и начин на живот, а в случай на липиди в кръвта понякога и със 
самите лекарства за ХИВ. Вашият лекар ще тества за тези промени.
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Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани 

реакции, които не са изброени в тази листовка. Можете също да докладвате нежелани реакции директно чрезСхема за жълта 
карта, уебсайт: www.mhra.gov.uk/yellowcard или потърсете MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да помогнете да предоставите повече информация за безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Descovy

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и бутилката след “Годен до”. 

Срокът на годност се отнася до последния ден на този месец.

Да се   съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага. Дръжте бутилката плътно затворена.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да 

изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Descovy

Активните вещества саемтрицитабин и тенофовир алафенамид. Всяка филмирана таблетка Descovy 
съдържа 200 mg емтрицитабин и тенофовир алафенамид фумарат, еквивалентни на 25 mg тенофовир 
алафенамид.

Другите съставки са

ядро на таблета:

Микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, магнезиев стеарат.

филмово покритие:

Поливинил алкохол, титанов диоксид, макрогол 3350, талк, индиго кармин алуминиев лак (E132).

Как изглежда Descovy и какво съдържа опаковката

Филмираните таблетки Descovy са сини таблетки с правоъгълна форма, с вдлъбнато релефно означение от едната страна с “GSI” 

и числото “225” от другата страна на таблетката.

Descovy се предлага в бутилки от 30 таблетки (със десикант от силикагел, който трябва да се съхранява в 
бутилката, за да предпази вашите таблетки). Десикантът от силикагел се съдържа в отделно саше или кутия 
и не трябва да се поглъща.

Предлагат се следните размери на опаковки: външни картонени опаковки, съдържащи 1 бутилка с 30 филмирани таблетки и външни 

картонени опаковки, съдържащи 60 (2 бутилки по 30) и 90 (3 бутилки от 30) филмирани таблетки. Не всички размери на опаковките могат 

да бъдат пуснати в продажба.

Титуляр на разрешение за употреба: 
Gilead Sciences Ltd
280 Хай Холборн
Лондон
WC1V 7EE
Великобритания

DVY-21-12689



Производител:
Gilead Sciences Ирландия UC IDA 
Business & Technology Park 
Carrigtohill
Окръг Корк
Ирландия

За всякаква информация относно това лекарство, моля, свържете се с местния представител на притежателя на 

разрешението за употреба:

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

Дата на последно преразглеждане на листовката: 03/2021.
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