
Descovy 200 mg/25 mg na tabletang pinahiran ng pelikula

emtricitabine/tenofovir alafenamide

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng 

mahalagang impormasyon para sa iyo.

- Panatilihin itong leaflet. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

- Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.
- Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang kanilang mga 

palatandaan ng karamdaman ay kapareho ng sa iyo.

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect 

na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

-

Ano ang nasa leaflet na ito

1. Ano ang Descovy at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha ng Descovy
3. Paano kumuha ng Descovy
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Descovy
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Descovy at para saan ito ginagamit

Ang Descovy ay naglalaman ng dalawang aktibong sangkap:

• emtricitabine,isang antiretroviral na gamot ng isang uri na kilala bilang isang nucleoside reverse transcriptase 
inhibitor (NRTI)
tenofovir alafenamide,isang antiretroviral na gamot ng isang uri na kilala bilang isang nucleotide reverse 
transcriptase inhibitor (NtRTI)

•

Hinaharang ni Descovy ang pagkilos ng reverse transcriptase enzyme, na mahalaga para dumami ang virus. Ang 
Descovy, samakatuwid, ay binabawasan ang dami ng HIV sa iyong katawan.

Ang Descovy kasama ng iba pang mga gamot ay para sapaggamot sa impeksyon ng human immunodeficiency virus 1 
(HIV-1).sa mga matatanda at kabataan na 12 taong gulang at mas matanda, na tumitimbang ng hindi bababa sa 35 kg.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha ng Descovy

Huwag kunin si Descovy

• Kung ikaw ay allergic sa emtricitabine, tenofovir alafenamideo alinman sa iba pang sangkap ng gamot na 
ito (nakalista sa seksyon 6 ng leaflet na ito).

Mga babala at pag-iingat

Dapat kang manatili sa ilalim ng pangangalaga ng iyong doktor habang kinukuha ang Descovy.

Maaari ka pa ring magpasa ng HIVkapag umiinom ng gamot na ito, kahit na ang panganib ay binabawasan ng epektibong 

antiretroviral therapy. Talakayin sa iyong doktor ang mga pag-iingat na kailangan upang maiwasan ang pagkahawa sa ibang tao. Ang 

gamot na ito ay hindi gamot para sa impeksyon sa HIV. Habang kumukuha ng Descovy maaari ka pa ring magkaroon ng mga 

impeksyon o iba pang mga sakit na nauugnay sa impeksyon sa HIV.
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Makipag-usap sa iyong doktor bago kumuha ng Descovy:

• Kung mayroon kang mga problema sa atay o nakaranas ng sakit sa atay, kabilang ang hepatitis.Ang mga pasyenteng may sakit sa 

atay kabilang ang talamak na hepatitis B o C, na ginagamot ng mga antiretroviral, ay may mas mataas na panganib ng malala at potensyal 

na nakamamatay na komplikasyon sa atay. Kung mayroon kang impeksyon sa hepatitis B, maingat na isasaalang-alang ng iyong doktor 

ang pinakamahusay na regimen sa paggamot para sa iyo.

Kung mayroon kang impeksyon sa atay ng hepatitis B,maaaring lumala ang mga problema pagkatapos mong ihinto ang pag-inom ng Descovy. 

Huwag tumigil sa pag-inom ng Descovy nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor: tingnan ang seksyon 3,Huwag tumigil sa pag-inom ng Descovy.

• Maaaring piliin ng iyong doktor na huwag magreseta sa iyo ng Descovy kung ang iyong virus ay may tiyak na mutation ng 

resistensya, dahil maaaring hindi kayang bawasan ng Descovy ang dami ng HIV sa iyong katawan nang kasing epektibo.

Kung mayroon kang sakit sa bato o kung ang mga pagsusuri ay nagpakita ng mga problema sa iyong mga bato.Ang iyong doktor ay 

maaaring mag-order ng mga pagsusuri sa dugo upang masubaybayan kung paano gumagana ang iyong mga bato kapag nagsisimula at sa 

panahon ng paggamot sa Descovy.

•

Habang kinukuha mo si Descovy

Kapag sinimulan mong gamitin ang Descovy, abangan ang:

•
•

Mga palatandaan ng pamamaga o impeksyon Pananakit 

ng kasukasuan, paninigasomga problema sa buto

→ Kung mapapansin mo ang alinman sa mga sintomas na ito, sabihin kaagad sa iyong doktor.Para sa karagdagang impormasyon 

tingnan ang seksyon 4,Mga posibleng epekto.

Kahit na ang mga problema sa bato ay hindi naobserbahan sa Descovy, may posibilidad na maaari kang makaranas ng mga 
problema sa bato kapag kumukuha ng Descovy sa loob ng mahabang panahon (tingnan angMga babala at pag-iingat).

Mga bata at kabataan

Huwag ibigay ang gamot na ito sa mga batamay edad na 11 taong gulang pababa, o tumitimbang ng mas mababa sa 35 kg. Ang paggamit ng 

Descovy sa mga batang may edad 11 taong gulang pababa ay hindi pa napag-aaralan.

Iba pang mga gamot at Descovy

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka, kamakailan lamang ay uminom o maaaring umiinom ng anumang iba pang 

mga gamot.Maaaring makipag-ugnayan ang Descovy sa ibang mga gamot. Bilang resulta, maaaring magbago ang dami ng Descovy o iba pang 

mga gamot sa iyong dugo. Ito ay maaaring huminto sa iyong mga gamot na gumana nang maayos, o maaaring magpalala ng anumang mga side 

effect. Sa ilang mga kaso, maaaring kailanganin ng iyong doktor na ayusin ang iyong dosis o suriin ang iyong mga antas ng dugo.

Mga gamot na ginagamit sa paggamot sa impeksyon sa hepatitis B: Hindi ka 

dapat uminom ng Descovy na may mga gamot na naglalaman ng:

• tenofovir alafenamide
• tenofovir disoproxil
• lamivudine
• adefovir dipivoxil

→ Sabihin sa iyong doktorkung umiinom ka ng alinman sa mga gamot na ito.
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Iba pang uri ng gamot:
Makipag-usap sa iyong doktor kung ikaw ay umiinom ng:

• antibiotics,ginagamit upang gamutin ang mga impeksiyong bacterial kabilang ang tuberculosis, na naglalaman ng:

- rifabutin, rifampicin, at rifapentine mga gamot na 

antiviral na ginagamit sa paggamot sa HIV:
- emtricitabine at tipranavir anticonvulsant,ginagamit 
upang gamutin ang epilepsy, tulad ng:
- carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital at phenytoin halamang gamot

ginagamit upang gamutin ang depresyon at pagkabalisa na naglalaman ng:
- St. John's wort (Hypericum perforatum)

•

•

•

→ Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng mga ito o anumang iba pang mga gamot.Huwag ihinto ang iyong paggamot nang 

hindi nakikipag-ugnayan sa iyong doktor.

Pagbubuntis at pagpapasuso

• Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, isipin na ikaw ay buntis o nagbabalak na magkaroon ng sanggol, humingi 
ng payo sa iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ang gamot na ito.
Sabihin kaagad sa iyong doktor kung ikaw ay buntis at magtanong tungkol sa mga potensyal na benepisyo at 
panganib ng iyong antiretroviral therapy sa iyo at sa iyong anak.

•

Kung gumamit ka ng Descovy sa panahon ng iyong pagbubuntis, maaaring humiling ang iyong doktor ng mga regular na pagsusuri sa dugo at 

iba pang mga diagnostic na pagsusuri upang masubaybayan ang paglaki ng iyong anak. Sa mga bata na ang mga ina ay kumuha ng NRTI sa 

panahon ng pagbubuntis, ang benepisyo mula sa proteksyon laban sa HIV ay mas malaki kaysa sa panganib ng mga side effect.

Huwag magpasuso sa panahon ng paggamot sa Descovy.Ito ay dahil ang isa sa mga aktibong sangkap sa gamot na ito ay 
pumapasok sa gatas ng ina. Inirerekomenda na huwag kang magpasuso upang maiwasang maipasa ang virus sa sanggol sa 
pamamagitan ng gatas ng ina.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Maaaring maging sanhi ng pagkahilo ang Descovy. Kung nahihilo ka kapag kumukuha ng Descovy, huwag magmaneho at huwag gumamit ng anumang 

kagamitan o makina.

Ang Descovy ay naglalaman ng sodium

Ang gamot na ito ay naglalaman ng mas mababa sa 1 mmol sodium (23 mg) bawat tablet, ibig sabihin ay mahalagang 

'sodium-free'.

3. Paano kumuha ng Descovy

Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Tingnan sa iyong doktor o parmasyutiko kung 

hindi ka sigurado.

Ang inirekumendang dosis ay:

Matatanda:isang tableta bawat araw, mayroon man o walang pagkain

Mga kabataan 12 taong gulang at mas matanda, na tumitimbang ng hindi bababa sa 35 kg:isang tableta bawat araw na mayroon o 

walang pagkain

Inirerekomenda na huwag ngumunguya o durugin ang tablet dahil sa mapait na lasa.

Kung nahihirapan kang lunukin nang buo ang tableta, maaari mo itong hatiin sa kalahati. Kunin ang parehong kalahati ng 
tablet nang isa-isa upang makuha ang buong dosis. Huwag iimbak ang split tablet.
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Laging kunin ang dosis na inirerekomenda ng iyong doktor.Ito ay upang matiyak na ang iyong gamot ay ganap na 
epektibo, at upang mabawasan ang panganib na magkaroon ng resistensya sa paggamot. Huwag baguhin ang dosis 
maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor.

Kung ikaw ay nasa dialysis,inumin ang iyong pang-araw-araw na dosis ng Descovy pagkatapos makumpleto ang dialysis.

Kung kukuha ka ng mas maraming Descovy kaysa sa nararapat

Kung umiinom ka ng higit sa inirerekumendang dosis ng Descovy maaari kang nasa mas mataas na panganib ng mga side effect ng 

gamot na ito (tingnan ang seksyon 4,Mga posibleng epekto).

Makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor o pinakamalapit na emergency department para sa payo. Panatilihin ang bote ng 
tablet sa iyo upang maipakita mo kung ano ang iyong kinuha.

Kung nakalimutan mong kunin si Descovy

Mahalagang hindi makaligtaan ang isang dosis ng Descovy.

Kung napalampas mo ang isang dosis:

• Kung mapapansin mo sa loob ng 18 orassa oras na karaniwan mong iniinom ang Descovy, dapat mong inumin ang tableta sa lalong madaling 

panahon. Pagkatapos ay kunin ang susunod na dosis gaya ng dati.

Kung napansin mo ang 18 oras o higit papagkatapos ng oras na karaniwan mong iniinom ang Descovy, pagkatapos ay huwag kunin ang 

napalampas na dosis. Maghintay at kunin ang susunod na dosis sa iyong karaniwang oras.

•

Kung nagsusuka ka ng wala pang 1 oras pagkatapos uminom ng Descovy,kumuha ng isa pang tableta.

Huwag tumigil sa pag-inom ng Descovy

Huwag ihinto ang pagkuha ng Descovy nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.Ang paghinto sa Descovy ay maaaring seryosong makaapekto sa kung 

gaano kahusay ang paggagamot sa hinaharap. Kung huminto si Descovy sa anumang dahilan, makipag-usap sa iyong doktor bago mo simulan muli ang pag-

inom ng mga tabletang Descovy.

Kapag ang iyong supply ng Descovy ay nagsimulang maubos,makakuha ng higit pa mula sa iyong doktor o parmasyutiko. 
Ito ay napakahalaga dahil ang dami ng virus ay maaaring magsimulang tumaas kung ang gamot ay itinigil kahit ilang araw. 
Ang sakit ay maaaring maging mas mahirap gamutin.

Kung mayroon kang parehong impeksyon sa HIV at hepatitis B,napakahalaga na huwag ihinto ang pag-inom ng Descovy nang hindi muna 

nakikipag-usap sa iyong doktor. Maaaring mangailangan ka ng mga pagsusuri sa dugo sa loob ng ilang buwan pagkatapos ihinto ang 

paggamot. Sa ilang mga pasyente na may advanced na sakit sa atay o cirrhosis, ang paghinto ng paggamot ay maaaring humantong sa paglala 

ng hepatitis, na maaaring magdulot ng panganib sa buhay.

→ Sabihin kaagad sa iyong doktortungkol sa mga bago o hindi pangkaraniwang sintomas pagkatapos mong ihinto ang 

paggamot, partikular na ang mga sintomas na iniuugnay mo sa impeksyon sa hepatitis B.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Mga posibleng malalang epekto: sabihin kaagad sa doktor

• Anumang mga palatandaan ng pamamaga o impeksyon.Sa ilang mga pasyente na may advanced na HIV infection (AIDS) at 

nagkaroon ng mga oportunistikong impeksyon sa nakaraan (mga impeksyon na nangyayari sa mga taong may mahinang immune 

system), ang mga palatandaan at sintomas ng pamamaga mula sa mga nakaraang impeksyon ay maaaring mangyari sa lalong 

madaling panahon pagkatapos magsimula ng paggamot sa antiretroviral. Iniisip na ang mga sintomas na ito ay
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dahil sa pagpapabuti ng immune response ng katawan, na nagbibigay-daan sa katawan na labanan ang mga 
impeksiyon na maaaring naroroon nang walang malinaw na sintomas.

Mga karamdaman sa autoimmune(inaatake ng immune system ang malusog na tissue ng katawan), maaari ding mangyari pagkatapos 

mong simulan ang pag-inom ng mga gamot para sa impeksyon sa HIV. Ang mga autoimmune disorder ay maaaring mangyari maraming 

buwan pagkatapos ng pagsisimula ng paggamot. Abangan ang anumang sintomas ng impeksyon o iba pang sintomas gaya ng:

- kahinaan ng kalamnan
- panghihina na nagsisimula sa mga kamay at paa at pataas patungo sa baul ng katawan
- palpitations, panginginig o hyperactivity

→ Kung napansin mo ang mga side effect na inilarawan sa itaas, sabihin kaagad sa iyong doktor.

•

Napakakaraniwang epekto
(maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao)

• masama ang pakiramdam (pagduduwal)

Karaniwang epekto
(maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao)

• abnormal na panaginip

• sakit ng ulo

• pagkahilo
• pagtatae
• pagsusuka

• sakit sa tyan
• hangin (utot)
• pantal

• pagod (pagkapagod)

Mga hindi karaniwang epekto

(maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 100 tao)

• mababang bilang ng pulang selula ng dugo (anemya)

• mga problema sa panunaw na nagreresulta sa kakulangan sa ginhawa pagkatapos kumain (dyspepsia)

• pamamaga ng mukha, labi, dila o lalamunan (angioedema)
• nangangati (pangangati)

• mga pantal(urticaria)

• sakit sa kasu-kasuan(arthralgia)

→ Kung malubha ang alinman sa mga side effect sabihin sa iyong doktor.

Iba pang mga epekto na maaaring makita sa panahon ng paggamot sa HIV

Ang dalas ng mga sumusunod na epekto ay hindi alam (ang dalas ay hindi matantya mula sa 
magagamit na data).

• Mga problema sa buto.Ang ilang mga pasyente na umiinom ng mga kumbinasyong antiretroviral na gamot gaya ng Descovy ay 

maaaring magkaroon ng sakit sa buto na tinatawagosteonecrosis(pagkamatay ng tissue ng buto na sanhi ng pagkawala ng suplay ng 

dugo sa buto). Ang pag-inom ng ganitong uri ng gamot sa mahabang panahon, pag-inom ng corticosteroids, pag-inom ng alak, 

pagkakaroon ng napakahinang immune system, at pagiging sobra sa timbang, ay maaaring ilan sa maraming mga kadahilanan ng 

panganib para sa pagkakaroon ng sakit na ito. Ang mga palatandaan ng osteonecrosis ay:

- paninigas ng kasukasuan

- pananakit at pananakit ng kasukasuan (lalo na sa balakang, tuhod at balikat)
- kahirapan sa paggalaw

→ Kung mapapansin mo ang alinman sa mga sintomas na ito sabihin sa iyong doktor.

Sa panahon ng therapy sa HIV, maaaring tumaas ang timbang at antas ng mga lipid at glucose sa dugo. Ito ay bahagyang 
nakaugnay sa ibinalik na kalusugan at istilo ng pamumuhay, at sa kaso ng mga lipid ng dugo kung minsan sa mga gamot sa HIV 
mismo. Susuriin ng iyong doktor ang mga pagbabagong ito.
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Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng 

side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ngYellow Card 
Scheme, Website: www.mhra.gov.uk/yellowcard o hanapin ang MHRA Yellow Card sa Google Play o Apple App Store.

Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

5. Paano mag-imbak ng Descovy

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa karton at bote pagkatapos ng "EXP". Ang petsa 

ng pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

Mag-imbak sa orihinal na pakete upang maprotektahan mula sa kahalumigmigan. Panatilihing nakasara nang mahigpit ang bote.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon 

ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong sa pagprotekta sa kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ang nilalaman ni Descovy

Ang mga aktibong sangkap ayemtricitabine at tenofovir alafenamide. Ang bawat Descovy film-coated tablet ay 
naglalaman ng 200 mg ng emtricitabine at tenofovir alafenamide fumarate na katumbas ng 25 mg ng tenofovir 
alafenamide.

Ang iba pang mga sangkap ay

Tablet core:
Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate.

Film-coating:
Polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol 3350, talc, indigo carmine aluminum lake (E132).

Ano ang hitsura ni Descovy at mga nilalaman ng pakete

Ang mga Descovy film-coated na tablet ay asul, hugis-parihaba na mga tablet, na naka-debos sa isang gilid na may "GSI" 
at ang numerong "225" sa kabilang panig ng tablet.

Ang Descovy ay may mga bote ng 30 tablet (na may silica gel desiccant na dapat itago sa bote upang makatulong 
na protektahan ang iyong mga tablet). Ang silica gel desiccant ay nakapaloob sa isang hiwalay na sachet o canister 
at hindi dapat lunukin.

Available ang mga sumusunod na laki ng pack: mga panlabas na karton na naglalaman ng 1 bote ng 30 na film-coated na tablet at mga 

panlabas na karton na naglalaman ng 60 (2 bote ng 30) at 90 (3 bote ng 30) na film-coated na tablet. Hindi lahat ng laki ng pack ay 

maaaring ibenta.

May-hawak ng Awtorisasyon sa 
Marketing: Gilead Sciences Ltd
280 Mataas na Holborn

London
WC1V 7EE
United Kingdom
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Tagagawa:
Gilead Sciences Ireland UC IDA 
Business & Technology Park 
Carrigtohill
County Cork
Ireland

Para sa anumang impormasyon tungkol sa gamot na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa lokal na kinatawan ng May-hawak ng 

Awtorisasyon sa Marketing:

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

Huling binago ang leaflet na ito noong 03/2021.
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