
DUOVIR N*

(Lamivudine / Zidovudine / Nevirapine 150/300/200 mg)
viên nén bao phim, (Cipla Ltd.), HA365

Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc này.
- 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, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ của bạn.

- Thuốc này đã được kê cho bạn. Đừng truyền nó cho người khác. Nó có thể gây hại cho họ, ngay cả khi các triệu 
chứng của họ giống như của bạn.

Trong tờ rơi này: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DUOVIR N là gì và nó được sử dụng để làm gì
Trước khi bạn dùng DUOVIR N
Cách dùng DUOVIR N
Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Cách lưu trữ DUOVIR N
Thêm thông tin

1. DUOVIR N LÀ GÌ VÀ ĐƯỢC DÙNG ĐỂ LÀM GÌ

DUOVIR N chứa lamivudine, zidovudine và nevirapine. Những loại thuốc này là thuốc kháng vi-rút, 
còn được gọi là thuốc chống vi-rút, thuộc hai nhóm sau: chất tương tự nucleoside (NRTIs, lamivudine và 
zidovudine) và chất ức chế men sao chép ngược không nucleoside (NNRTIs, nevirapine). Chúng được sử 
dụng để điều trị nhiễm vi rút suy giảm miễn dịch ở người (HIV).

DUOVIR N được sử dụng như một liệu pháp kết hợp kháng retrovirus để điều trị nhiễm HIV. 
Ba loại thuốc có trong DUOVIR N có thể được sử dụng riêng biệt với các loại thuốc khác để điều trị 
kết hợp nhiễm HIV hoặc có thể được sử dụng cùng nhau. Liều lượng của mỗi thành phần hoạt chất 
trong DUOVIR N giống như liều lượng được khuyến cáo đối với các loại thuốc khi sử dụng riêng lẻ. 
Việc điều trị bằng DUOVIR N sẽ chỉ được bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn 
tiến hành khi bạn đã được chứng minh là ổn định với ba hợp chất riêng lẻ. DUOVIR N làm giảm lượng 
HIV trong cơ thể bạn và giữ cho nó ở mức thấp. Nó cũng làm tăng số lượng tế bào CD4. Tế bào CD4 
là một loại tế bào bạch cầu đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh 
giúp chống lại nhiễm trùng. Đáp ứng với điều trị bằng DUOVIR N khác nhau giữa các bệnh nhân.

DUOVIR N có thể cải thiện tình trạng của bạn, nhưng nó không phải là cách chữa khỏi nhiễm HIV. 
Nhiễm HIV là một căn bệnh lây lan khi tiếp xúc với máu hoặc quan hệ tình dục với người bị nhiễm. Điều trị 
bằng DUOVIR N đã không được chứng minh là loại bỏ nguy cơ lây nhiễm HIV cho người khác khi quan hệ tình 
dục hoặc truyền máu. Do đó, bạn phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để tránh truyền 
vi rút cho người khác.

2. TRƯỚC KHI BẠN THẤY DUOVIR N

Không dùng DUOVIR N:
- nếu bạn quá mẫn cảm (dị ứng) với lamivudine, zidovudine, nevirapine hoặc bất kỳ thành 

phần nào khác của DUOVIR N (xem phần 6, DUOVIR N chứa gì),
- nếu bạn có số lượng hồng cầu rất thấp (thiếu máu nặng) hoặc số lượng bạch cầu rất thấp (giảm bạch cầu 

trung tính).
- nếu bạn bị bệnh gan vĩnh viễn hoặc những thay đổi rõ rệt trong chức năng gan,

* Tên thương mại không được WHO kiểm định trước. Việc này thuộc trách nhiệm của DRA địa phương. Trong suốt 
WHOPAR này, tên độc quyền chỉ được đưa ra làm ví dụ.
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- nếu trước đây bạn bị viêm gan, phát ban da nghiêm trọng hoặc tổn thương gan khi đang điều trị 
bằng các sản phẩm có chứa nevirapine.

- Bệnh nhân đang dùng DUOVIR N không được dùng các sản phẩm có chứa rifampicin hoặc St. John's wort 
(Hypericum perforatum) vì điều này có thể ngăn DUOVIR N hoạt động bình thường.

Chăm sóc đặc biệt với DUOVIR N:
Trước khi sử dụng DUOVIR N, bạn nên nói với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình:

-
-

nếu bạn đã từng hoặc vẫn đang mắc bệnh gan (chẳng hạn như 
viêm gan), nếu bạn đang bị hoặc đã từng bị bệnh thận.

Điều quan trọng là bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn biết về tất cả các triệu chứng của bạn ngay cả khi bạn nghĩ 

rằng chúng không liên quan đến nhiễm HIV. Bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể quyết định kê toa 

lamivudine, zidovudine và / hoặc nevirapine dưới dạng các loại thuốc riêng biệt thay vì DUOVIR N.

Bệnh gan
Trong 10 đến 12 tuần đầu tiên điều trị với DUOVIR N, bác sĩ sẽ theo dõi chặt chẽ bạn về sự xuất hiện của các phản 
ứng da nghiêm trọng và đe dọa tính mạng cũng như chấn thương gan nghiêm trọng.

Vì DUOVIR N có thể gây ra những thay đổi trong chức năng gan, bác sĩ sẽ theo dõi chức năng gan của bạn bằng các 
xét nghiệm máu trước và định kỳ trong thời gian điều trị bằng DUOVIR N. Bệnh nhân bị viêm gan B hoặc C mãn tính 
và được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút có nguy cơ cao bị các tác dụng phụ nghiêm trọng và có khả năng gây tử 
vong cho gan và có thể yêu cầu xét nghiệm máu bổ sung để kiểm soát chức năng gan.

Bạn có nhiều nguy cơ bị tổn thương gan nghiêm trọng và có khả năng gây tử vong:

- nếu bạn đã làm xét nghiệm chức năng gan,
- nếu bạn bị đồng nhiễm Hepatits B hoặc C,
- nếu bạn là nữ.
Nếu bất kỳ yếu tố nguy cơ nào xảy ra với bạn, bác sĩ sẽ theo dõi bạn chặt chẽ hơn.

- nếu bạn có số lượng tế bào CD4 cao hơn khi bắt đầu điều trị bằng bất kỳ sản phẩm nào có chứa 
nevirapine.
Không nên bắt đầu điều trị bằng bất kỳ sản phẩm nào có chứa nevirapine ở phụ nữ có số lượng tế 
bào CD4 lớn hơn 250cells / mm3hoặc ở nam giới có số lượng tế bào CD4 lớn hơn 400 tế bào / mm3, 
trừ khi lợi ích lớn hơn rủi ro.

Nếu bạn xuất hiện các triệu chứng lâm sàng gợi ý tổn thương gan, chẳng hạn như chán ăn, buồn 
nôn, vàng da (vàng da và lòng trắng mắt), nước tiểu sẫm màu, phân bạc màu, đau và đau ở vùng 
bụng trên bên phải, bạn nên ngừng dùng. DUOVIR N và phải liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập 
tức.
Nếu bạn bị nhiễm viêm gan B mãn tính, bạn không nên ngừng điều trị mà không có chỉ dẫn của bác sĩ hoặc 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vì bạn có thể bị tái phát viêm gan. Sự tái phát này có thể nghiêm 
trọng hơn nếu bạn mắc bệnh gan nghiêm trọng.

Rối loạn máu
Vì số lượng hồng cầu thấp (thiếu máu) cũng như số lượng bạch cầu thấp (giảm bạch cầu / giảm bạch cầu) có 
thể xảy ra do điều trị bằng DUOVIR N, các xét nghiệm máu thường xuyên sẽ được sắp xếp để kiểm tra xem 
có vấn đề gì không.

Phản ứng da
DUOVIR N có thể gây ra phản ứng da và phản ứng dị ứng, trong trường hợp xấu nhất có thể nghiêm 
trọng và đe dọa tính mạng. Tử vong đã được báo cáo. Những phản ứng như vậy có thể xuất hiện dưới 
dạng phát ban kèm theo các tác dụng phụ khác như sốt, phồng rộp, lở miệng, viêm mắt, sưng mặt, sưng 
tấy nói chung, đau nhức cơ hoặc khớp, giảm bạch cầu (giảm bạch cầu hạt), cảm giác ốm yếu hoặc các vấn 
đề nghiêm trọng với gan hoặc thận. Nếu bạn thấy phát ban nghiêm trọng hoặc bất kỳ phát ban nào kết 
hợp với các tác dụng phụ khác của phản ứng quá mẫn, bạn nên ngừng dùng DUOVIR N ngay lập tức và 
phải liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập tức.
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Nếu bạn phát triển các phản ứng nghiêm trọng về gan, da hoặc dị ứng trong khi dùng DUOVIR N, đừng bao giờ dùng DUOVIR N hoặc bất 

kỳ sản phẩm nào khác có chứa nevirapine mà không hỏi bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Nhiễm toan lactic
Phụ nữ, đặc biệt nếu rất thừa cân và bệnh nhân mắc bệnh gan có thể có nhiều nguy cơ mắc một tác dụng phụ hiếm gặp 
nhưng nghiêm trọng được gọi là nhiễm axit lactic, sự tích tụ axit lactic trong cơ thể. Nếu bị nhiễm axit lactic, nó thường 
phát triển sau một vài tháng điều trị. Thở nhanh sâu, buồn ngủ và các triệu chứng không cụ thể như buồn nôn, nôn mửa 
và đau dạ dày, có thể cho thấy sự phát triển của tình trạng này (xem phần 3). Trong khi bạn đang được điều trị bằng 
DUOVIR N, bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ theo dõi bạn để tìm bất kỳ dấu hiệu nào cho 
thấy bạn có thể đang phát triển nhiễm toan lactic.

Hội chứng kích hoạt lại miễn dịch
Ở một số bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn nặng (AIDS) và có tiền sử mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội, các dấu hiệu và triệu 
chứng của tình trạng viêm nhiễm từ các lần nhiễm trước có thể xuất hiện ngay sau khi bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng HIV. 
Người ta tin rằng những triệu chứng này là do phản ứng miễn dịch của cơ thể được cải thiện, cho phép cơ thể chống lại các 
bệnh nhiễm trùng có thể xuất hiện mà không có triệu chứng rõ ràng. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nhiễm trùng nào, 
hãy thông báo cho bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức.

Các vấn đề về xương

Một số bệnh nhân dùng liệu pháp kháng retrovirus kết hợp có thể phát triển một bệnh xương được gọi là hoại tử 
xương (chết mô xương). Nguy cơ phát triển bệnh này của bạn có thể cao hơn, ví dụ như khi hệ thống miễn dịch của 
bạn bị tổn hại nghiêm trọng hoặc khi bạn uống rượu thường xuyên.
Nếu bạn nhận thấy khớp bị cứng, đau nhức (đặc biệt là hông, đầu gối và vai) và khó cử động, hãy thông báo cho bác sĩ 
hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Bạn sẽ cần dùng DUOVIR N mỗi ngày. Thuốc này giúp kiểm soát tình trạng của bạn, nhưng nó không phải là cách chữa 
khỏi nhiễm HIV. Bạn có thể tiếp tục phát triển các bệnh nhiễm trùng khác và các bệnh khác liên quan đến bệnh HIV (ví 
dụ như nhiễm trùng cơ hội). Những điều này sẽ yêu cầu điều trị cụ thể và đôi khi phòng ngừa. Bạn nên giữ liên lạc 
thường xuyên với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Đừng ngừng dùng thuốc của bạn mà 
không nói chuyện trước với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Dùng các loại thuốc khác

Vui lòng cho bác sĩ, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ của bạn biết nếu bạn đang dùng hoặc gần đây đã dùng bất kỳ loại thuốc 

nào khác, bao gồm cả những loại thuốc mua được mà không cần đơn thuốc. Những điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của DUOVIR N, hoặc 

DUOVIR N có thể ảnh hưởng đến hoạt động của họ.

DUOVIR N không được dùng với rifampicin.
DUOVIR N không được dùng với các chế phẩm thảo dược có St. John's Wort.
DUOVIR N không nên được dùng với các tác nhân sau:
- stavudine, emtricitabine, efavirenz, một số chất ức chế protease (ví dụ: tipranavir / rtv, atazanavir / rtv, 

fosamprenavir, indinavir), ribavirin (thuốc kháng virus),
- ketoconazole, itraconazole (thuốc chống nấm),
- probenecid (chất làm giảm axit uric).
DUOVIR N cũng có thể tương tác với những loại thuốc sau và có thể làm cho bất kỳ tác dụng phụ nào tồi tệ hơn hoặc có thể 
ảnh hưởng đến hiệu quả của một trong hai tác nhân:
- thuốc tránh thai (“thuốc viên”). Do đó, bạn nên sử dụng một biện pháp tránh thai thay thế như tránh thai 

bằng hàng rào (ví dụ như bao cao su), nếu bạn đang dùng DUOVIR N.
- fluconazole (thuốc chống nấm),
- clarithromycin, rifabutin (kháng sinh),
- artemisinines, amodiaquine / artesunate, quinine, lumefantrine, halofantrine, atovaquone (thuốc 

chống sốt rét),
- phenytoin, axit valproic (thuốc chống co giật),
- warfarin (thuốc dự phòng cục máu đông),
- doxorubicin (thuốc chống ung thư).
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Dùng DUOVIR N với thức ăn và đồ uống DUOVIR N có 

thể được dùng cùng hoặc không cùng thức ăn.

Mang thai và cho con bú
Nếu bạn có thai hoặc dự định có thai, bạn phải liên hệ với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe để thảo luận về những lợi ích và rủi ro tiềm ẩn của việc điều trị ARV đối với bạn và con bạn.

Nếu bạn đã dùng DUOVIR N trong khi mang thai, bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể yêu cầu thăm khám 

thường xuyên để theo dõi sự phát triển của con bạn. Những lần thăm khám như vậy có thể bao gồm xét nghiệm máu và các xét nghiệm 

chẩn đoán khác.

Ở những trẻ có mẹ dùng nucleoside và các chất tương tự nucleotide trong khi mang thai, 
lợi ích của việc giảm nguy cơ bị nhiễm HIV lớn hơn nguy cơ bị các tác dụng phụ.
Nếu bạn muốn nuôi con bằng sữa mẹ, bạn nên hỏi bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe để được tư vấn về những rủi ro và lợi ích. Có thể cần điều trị cho mẹ và / hoặc 
con bằng thuốc. Nói chung, phụ nữ nhiễm HIV không nên cho trẻ bú sữa mẹ vì khả năng 
trẻ có thể bị nhiễm HIV qua sữa mẹ.

Lái xe và sử dụng máy móc
DUOVIR N có thể gây ra các tác dụng phụ như buồn ngủ hoặc đau đầu, làm suy giảm khả 
năng lái xe và sử dụng máy móc.

3. CÁCH THAM GIA DUOVIR N

Luôn dùng DUOVIR N chính xác như bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn đã nói với bạn. Bạn nên kiểm tra với 

bác sĩ, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ nếu bạn không chắc chắn.

Liều khuyến cáo của DUOVIR N ở người lớn và trẻ em có trọng lượng cơ thể từ 25 kg trở lên là một viên 
hai lần mỗi ngày.

Bọn trẻ:
DUOVIR N không được chỉ định cho trẻ em cân nặng dưới 25 kg, vì không thể giảm liều 
thích hợp.

Điều chỉnh liều lượng:
Nếu cần giảm liều DUOVIR N của bạn, chẳng hạn như nếu bạn có vấn đề về thận hoặc cần ngừng 
điều trị với một trong các hoạt chất của DUOVIR N, thì thuốc của bạn có thể được đổi thành các 
chế phẩm riêng biệt của lamivudine, zidovudine và nevirapine, có sẵn dưới dạng viên nén / viên 
nang và công thức chất lỏng để sử dụng bằng miệng.

Thuốc viên có thể được thực hiện cùng hoặc không với thức ăn.

Nếu bạn dùng DUOVIR N nhiều hơn mức cần thiết

Nếu bạn đã uống quá nhiều viên hoặc nếu ai đó vô tình nuốt phải một viên, thì không có gì nguy hiểm ngay lập tức. 
Tuy nhiên, bạn nên liên hệ với bác sĩ, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc khoa cấp cứu bệnh viện gần nhất 
để được tư vấn thêm.

Nếu bạn quên dùng DUOVIR N
Nếu bạn vô tình bỏ lỡ một liều và thông báo trong vòng 6 giờ, hãy uống liều đó càng sớm càng tốt. Dùng liều 
thông thường tiếp theo theo lịch trình. Nếu bạn nhận thấy muộn hơn, sau đó chỉ cần dùng liều bình thường của 
bạn khi đến hạn tiếp theo. Không dùng liều gấp đôi để bù cho liều cá nhân đã quên.
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Nếu bạn ngừng dùng DUOVIR N

Vì thuốc kiểm soát và không chữa khỏi tình trạng của bạn, nên thông thường bạn sẽ phải dùng thuốc liên tục. Bạn 
không nên ngừng điều trị trừ khi bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe yêu cầu bạn làm như vậy.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng sản phẩm này, hãy hỏi bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc 

dược sĩ của bạn.

4. TÁC DỤNG PHỤ CÓ THỂ

Giống như tất cả các loại thuốc, DUOVIR N có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải. Khi điều trị nhiễm 
HIV, không phải lúc nào cũng có thể phân biệt được tác dụng không mong muốn do DUOVIR N gây ra và tác dụng không mong 
muốn do bất kỳ loại thuốc nào khác mà bạn có thể đang dùng cùng lúc và do bệnh HIV gây ra. Vì lý do này, điều quan trọng là 
bạn phải thông báo cho bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về bất kỳ thay đổi nào trong sức khỏe của bạn.

Các tác dụng phụ chính của DUOVIR N là các phản ứng trên da nghiêm trọng và đe dọa tính mạng cũng như tổn 
thương gan nghiêm trọng. Những điều này xảy ra chủ yếu trong 10 đến 12 tuần đầu điều trị bằng DUOVIR N. 
Do đó, đây là giai đoạn quan trọng cần được theo dõi chặt chẽ (xem phần “chăm sóc đặc biệt với DUOVIR N).

Nhiều nhấtthông thườngđược báo cáo (hơn 1 trong số 100 bệnh nhân được điều trị) tác dụng phụ là 
mệt mỏi, nhức đầu, buồn nôn, nôn, đau dạ dày, tiêu chảy, sốt, phát ban (đỏ, nổi hoặc ngứa), tăng 
một số men gan, đau khớp, đau cơ và các rối loạn cơ khác, chóng mặt, ho, các triệu chứng ở mũi, 
mệt mỏi, khó ngủ, rụng tóc, thiếu máu (số lượng hồng cầu thấp) và giảm bạch cầu (số lượng bạch 
cầu thấp). Nếu số lượng tế bào hồng cầu giảm, bạn có thể có các triệu chứng mệt mỏi hoặc khó thở 
và số lượng bạch cầu giảm có thể khiến bạn dễ bị nhiễm trùng.

Các tác dụng phụ sau đây làkhông phổ biến(từ 1 trên 1000 đến 1 trong 100 bệnh nhân được điều trị): đầy hơi, khó 
thở, đau nhức toàn thân và giảm tiểu cầu (tế bào máu quan trọng đối với quá trình đông máu). Nếu bạn có số 
lượng tiểu cầu thấp, bạn có thể nhận thấy rằng bạn dễ bị bầm tím hơn.

Cóhiếmbáo cáo (từ 1 trên 10 000 đến 1 trong số 1000 bệnh nhân được điều trị) về những thay đổi 
màu loang lổ bên trong miệng, móng tay và màu da thay đổi, rối loạn máu được gọi là bất sản tế bào 
hồng cầu đơn thuần, ợ chua, đau ngực (có thể chỉ ra một bệnh cơ tim gọi là bệnh cơ tim ), phá vỡ mô 
cơ, rối loạn gan như gan to, gan nhiễm mỡ, viêm gan (viêm gan), viêm tuyến tụy, đổ mồ hôi, cảm 
giác giống cúm, buồn ngủ, đi tiểu thường xuyên hơn, vú to ở bệnh nhân nam, đau ngực, ớn lạnh, 
chán ăn, thay đổi vị giác, ngứa ran ở tay chân, co giật, không thể tập trung, trầm cảm và cảm thấy lo 
lắng, sự tích tụ axit lactic trong cơ thể được gọi là nhiễm axit lactic (xem phần 2, Trước khi bạn dùng 
DUOVIR N).

Rất hiếm(dưới 1 trong số 10 000 bệnh nhân được điều trị) một rối loạn máu được gọi là thiếu máu bất sản đã được báo 
cáo.

Tính thường xuyênkhông biết:

Điều trị bằng thuốc kháng retrovirus kết hợp cũng có thể gây tăng đường trong máu, đề kháng với insulin và bệnh tiểu 
đường (xem phần 2, Trước khi bạn dùng DUOVIR N).

Điều trị kết hợp thuốc kháng vi rút có thể gây ra những thay đổi về hình dạng cơ thể do những thay đổi 
trong phân bố chất béo. Chúng có thể bao gồm mất mỡ ở chân, tay và mặt, tăng mỡ ở bụng (bụng) và các 
cơ quan nội tạng khác, phì đại vú và nổi cục mỡ sau gáy ('bướu trâu'). Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân 
và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của những tình trạng này.
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Ở một số bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn nặng (AIDS) và có tiền sử nhiễm trùng cơ hội, 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 bằng thuốc kháng 
HIV (xem phần “Chăm sóc đặc biệt với DUOVIR N”).

Một số bệnh nhân đang điều trị kết hợp thuốc kháng retrovirus có thể phát triển một bệnh xương 
gọi là chứng hoại tử xương (chết mô xương do mất máu cung cấp cho xương). Các dấu hiệu của 
chứng hoại tử xương là cứng khớp, đau nhức (đặc biệt là hông, đầu gối và vai) và khó cử động 
(xem “Chăm sóc đặc biệt với DUOVIR N”).

Nếu bất kỳ tác dụng phụ nào trở nên nghiêm trọng hoặc nếu bạn nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nào không được liệt kê trong tờ rơi này, vui lòng 

cho bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ của bạn càng sớm càng tốt.

5. CÁCH LƯU TRỮ DUOVIR N

Để xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em.

Không lưu trữ trên 30 ° C.

Không sử dụng DUOVIR N sau ngày hết hạn được ghi trên nhãn. 
Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó.

Thuốc không được thải bỏ qua nước thải hoặc rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách loại bỏ 
các loại thuốc không còn cần thiết. Những biện pháp này sẽ có ích cho bảo vệ môi trường.

6. THÊM THÔNG TIN

DUOVIR N chứa gì
Các thành phần hoạt tính là lamivudine, zidovudine và nevirapine.

Các thành phần khác là cellulose vi tinh thể, natri tinh bột glycolat, tinh bột ngô, povidone, 
magie stearat, Opadry 04F58804 trắng (Hypromellose, titanium dioxide và PEG 6000).

DUOVIR N trông như thế nào và nội dung của gói

Viên nén bao phim hình viên nang màu trắng, hai mặt lồi có khắc chữ “LZN” ở một mặt và trơn ở mặt 
còn lại.
Các viên không nên được chia.

Viên nén có sẵn trong HDPE chai 30 và 60 viên.
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Nhà cung cấp và nhà chế tạo

Cipla Limited
Trung tâm Mumbai
Mumbai 400 008,
Ấn Độ
Điện thoại: +91 22 23082891,

23095521
Fax: 9122-23070013, 23070939 
E-mail: export@cipla.com

Cipla Ltd. Goa
Đơn vị III, IV & VII Verna 
Industrial Estate, Verna, 
Salcete - Goa 403 722 
Goa
Ấn Độ
Điện thoại +91 832 2782581 / + 91 832 2782582 
Số Fax: +91 832 2782805
E-mail:ciplagoa@cipla.com

Quality Chemical Industries Ltd. 
Lô 1-7, Khu công nghiệp Luzira,
Hộp thư bưu điện số 34871, Kampala, Uganda

Mọi thông tin về sản phẩm thuốc này vui lòng liên hệ nhà cung cấp.

Tờ rơi này được phê duyệt lần cuối vào Tháng 9 năm 2009. Phần 

6 được cập nhật vào tháng 5 năm 2011.

Thông tin chi tiết về thuốc này có trên trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): http://
www.who.int/prequal/ .
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