
DUOVIR N*

(Lamivudine/Zidovudine /Nevirapine 150/300/200 mg)
mga tabletang pinahiran ng pelikula, (Cipla Ltd.), HA365

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

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

- Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor, tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan o parmasyutiko.

- Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang 
kanilang mga sintomas ay kapareho ng sa iyo.

Sa leaflet na ito: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ano ang DUOVIR N at para saan ito ginagamit
Bago mo inumin ang DUOVIR N
Paano uminom ng DUOVIR N
Mga posibleng epekto
Paano mag-imbak ng DUOVIR N

Karagdagang impormasyon

1. ANO ANG DUOVIR N AT ANO ITO GINAGAMIT

Ang DUOVIR N ay naglalaman ng lamivudine, zidovudine at nevirapine. Ang mga gamot na ito ay mga antiviral 
na gamot, na kilala rin bilang antiretrovirals, na kabilang sa sumusunod na dalawang grupo: nucleoside analogues 
(NRTIs, lamivudine at zidovudine) at non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs, nevirapine). Ginagamit ang 
mga ito upang gamutin ang impeksyon ng Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Ang DUOVIR N ay ginagamit bilang antiretroviral combination therapy para sa paggamot ng HIV infection. Ang 
tatlong gamot na nakapaloob sa DUOVIR N ay maaaring gamitin nang hiwalay sa iba pang mga gamot para sa 
kumbinasyong paggamot ng impeksyon sa HIV o maaaring gamitin nang magkasama. Ang dosis ng bawat aktibong 
sangkap sa DUOVIR N ay kapareho ng inirerekomenda para sa mga gamot kapag ginamit nang hiwalay. Ang paggamot 
na may DUOVIR N ay gagawin lamang ng iyong doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, kapag 
napatunayang stable ka sa tatlong indibidwal na compound. Binabawasan ng DUOVIR N ang dami ng HIV sa iyong 
katawan, at pinapanatili ito sa mababang antas. Pinapataas din nito ang bilang ng CD4 cell. Ang mga selulang CD4 ay 
isang uri ng mga puting selula ng dugo na gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng isang malusog na 
immune system upang makatulong na labanan ang mga impeksiyon. Ang tugon sa paggamot na may DUOVIR N ay nag-
iiba sa pagitan ng mga pasyente.

Maaaring mapabuti ng DUOVIR N ang iyong kondisyon, ngunit hindi ito lunas para sa iyong impeksyon sa HIV. Ang impeksyon sa HIV 

ay isang sakit na kumakalat sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa dugo o pakikipagtalik sa isang nahawaang indibidwal. Ang paggamot na may 

DUOVIR N ay hindi ipinakita upang maalis ang panganib na maipasa ang impeksyon sa HIV sa iba sa pamamagitan ng pakikipagtalik o sa 

pamamagitan ng paglipat ng dugo. Samakatuwid, kailangan mong patuloy na gumawa ng naaangkop na pag-iingat upang maiwasan ang 

pagbibigay ng virus sa iba.

2. BAGO MO KUMUHA NG DUOVIR N

Huwag uminom ng DUOVIR N:

- kung ikaw ay hypersensitive (allergic) sa lamivudine, zidovudine, nevirapine o alinman sa iba pang mga sangkap 
ng DUOVIR N (tingnan ang seksyon 6, Ano ang nilalaman ng DUOVIR N),

- kung mayroon kang napakababang bilang ng pulang selula ng dugo (severe anemia) o napakababang bilang ng white blood cell 

(neutropenia).

- kung mayroon kang permanenteng sakit sa atay o may markang pagbabago sa paggana ng atay,

* Ang mga trade name ay hindi prequalified ng WHO. Ito ay nasa ilalim ng lokal na responsibilidad ng DRA. Sa buong WHOPAR na ito ang pagmamay-

ari na pangalan ay ibinigay bilang isang halimbawa lamang.
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- kung nakaranas ka dati ng pamamaga sa atay, matinding pantal sa balat o pinsala sa atay habang ginagamot 
ang mga produktong naglalaman ng nevirapine.

- Ang mga pasyenteng kumukuha ng DUOVIR N ay hindi dapat kumuha ng mga produktong naglalaman ng rifampicin o St. John's 

wort (Hypericum perforatum) dahil ito ay maaaring huminto sa DUOVIR N na gumana nang maayos.

Mag-ingat sa DUOVIR N:
Bago gamitin ang DUOVIR N, dapat ay sinabi mo sa iyong doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan:

-
-

kung mayroon ka na o mayroon pa ring sakit sa atay (tulad ng 
hepatitis), kung ikaw ay nagdurusa o nakaranas na ng sakit sa bato.

Mahalagang malaman ng iyong doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang tungkol sa lahat ng iyong mga sintomas kahit na sa 

tingin mo ay walang kaugnayan ang mga ito sa impeksyon sa HIV. Maaaring magpasya ang iyong doktor o tagapagbigay ng pangangalagang 

pangkalusugan na magreseta ng lamivudine, zidovudine at/o nevirapine bilang magkahiwalay na mga gamot sa halip na DUOVIR N.

Sakit sa atay
Sa unang 10 hanggang 12 linggo ng paggamot na may DUOVIR N ay malapit na susubaybayan ka ng iyong doktor para 
sa paglitaw ng malubha at nakamamatay na mga reaksyon sa balat at malubhang pinsala sa atay.

Dahil ang DUOVIR N ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa paggana ng atay, susubaybayan ng iyong doktor ang paggana ng iyong atay sa 

pamamagitan ng mga pagsusuri sa dugo bago at sa mga regular na pagitan sa panahon ng paggamot sa DUOVIR N. Ang mga pasyente na may talamak na 

hepatitis B o C at ginagamot sa mga antiretroviral agent ay nasa mas mataas na panganib para sa malubha at potensyal na nakamamatay na mga salungat na 

kaganapan sa atay at maaaring mangailangan ng karagdagang mga pagsusuri sa dugo para makontrol ang paggana ng atay.

Ikaw ay nasa mas mataas na panganib ng malubha at potensyal na nakamamatay na pinsala sa atay:

- kung nakapagtaas ka na ng mga pagsusuri sa pag-andar ng atay,

- kung mayroon kang Hepatits B o C co-infection,
- kung babae ka.
Kung ang alinman sa mga salik na ito sa panganib ay naaangkop sa iyo, susubaybayan ka ng iyong doktor nang mas malapit.

- kung mayroon kang mas mataas na bilang ng CD4 cell sa simula ng paggamot na may anumang produkto na naglalaman ng 

nevirapine.

Ang therapy na may anumang produkto na naglalaman ng nevirapine ay hindi dapat simulan sa mga babaeng may bilang ng 

CD4 cell na higit sa 250cells/mm3o sa mga lalaking may bilang ng CD4 cell na higit sa 400 cell/mm3, maliban kung ang benepisyo 

ay mas malaki kaysa sa panganib.

Kung nagkakaroon ka ng mga klinikal na sintomas na nagmumungkahi ng pinsala sa atay, tulad ng pagkawala ng gana sa pagkain, 

pagduduwal, paninilaw ng balat (pagdilaw ng balat at puti ng mata), maitim na ihi, pagkawala ng kulay ng dumi, pananakit at pananakit 

sa kanang itaas na tiyan, dapat mong ihinto ang pag-inom. DUOVIR N at dapat makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor.

Kung mayroon kang talamak na impeksyon sa hepatitis B, hindi mo dapat ihinto ang iyong paggamot nang walang mga tagubilin mula sa iyong 

doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, dahil maaari kang magkaroon ng pag-ulit ng iyong hepatitis. Maaaring mas malala 

ang pag-ulit na ito kung mayroon kang malubhang sakit sa atay.

Mga karamdaman sa dugo

Dahil ang mababang bilang ng pulang selula ng dugo (anemia) gayundin ang mababang bilang ng puting selula ng dugo 

(neutropenia/leucopenia) ay maaaring mangyari dahil sa paggamot na may DUOVIR N, isasagawa ang mga regular na pagsusuri sa 

dugo upang suriin kung may problema.

Mga reaksyon sa balat

Ang DUOVIR N ay maaaring maging sanhi ng mga reaksiyon sa balat at mga reaksiyong alerhiya, na sa pinakamasamang kaso ay 

maaaring maging seryoso at nagbabanta sa buhay. Naiulat ang mga nasawi. Ang ganitong mga reaksyon ay maaaring lumitaw sa anyo 

ng pantal na sinamahan ng iba pang mga side effect tulad ng lagnat, paltos, sugat sa bibig, pamamaga ng mata, pamamaga ng mukha, 

pangkalahatang pamamaga, pananakit ng kalamnan o kasukasuan, pagbawas sa mga puting selula ng dugo (granulocytopenia), 

pangkalahatang pakiramdam ng karamdaman. o malubhang problema sa atay o bato. Kung nakakaranas ka ng matinding pantal o 

anumang pantal na nauugnay sa iba pang mga side effect ng hypersensitivity reaction, dapat mong ihinto kaagad ang pag-inom ng 

DUOVIR N at dapat makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor.
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Kung nagkakaroon ka ng malubhang atay, balat o mga reaksiyong alerhiya habang umiinom ng DUOVIR N, huwag nang uminom muli ng DUOVIR N o anumang iba 

pang produktong naglalaman ng nevirapine nang hindi nagtatanong sa iyong doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Lactic acidosis
Ang mga babae, lalo na kung sobra sa timbang, at ang mga pasyenteng may sakit sa atay ay maaaring mas nasa panganib na magkaroon 

ng bihira, ngunit seryosong side effect na tinatawag na lactic acidosis, isang build up ng lactic acid sa katawan. Kung nangyayari ang lactic 

acidosis, kadalasang nabubuo ito pagkatapos ng ilang buwan ng paggamot. Ang malalim na mabilis na paghinga, pag-aantok, at hindi 

tiyak na mga sintomas tulad ng pagduduwal, pagsusuka at pananakit ng tiyan, ay maaaring magpahiwatig ng pag-unlad ng kundisyong ito 

(tingnan ang seksyon 3). Habang ginagamot ka gamit ang DUOVIR N susubaybayan ka ng iyong doktor o tagapagbigay ng 

pangangalagang pangkalusugan para sa anumang mga senyales na maaari kang magkaroon ng lactic acidosis.

Immune reactivation syndrome
Sa ilang mga pasyente na may advanced HIV infection (AIDS) at isang kasaysayan ng mga oportunistikong impeksyon, ang mga palatandaan at 

sintomas ng pamamaga mula sa mga nakaraang impeksyon ay maaaring mangyari kaagad pagkatapos magsimula ng paggamot laban sa HIV. Ito ay 

pinaniniwalaan na ang mga sintomas na ito ay dahil sa isang pagpapabuti sa immune response ng katawan, na nagbibigay-daan sa katawan na 

labanan ang mga impeksiyon na maaaring naroroon nang walang malinaw na mga sintomas. Kung may napansin kang anumang sintomas ng 

impeksyon, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Mga problema sa buto

Ang ilang mga pasyente na kumukuha ng kumbinasyong antiretroviral therapy ay maaaring magkaroon ng sakit sa buto na tinatawag na 

osteonecrosis (pagkamatay ng tissue ng buto). Ang iyong panganib na magkaroon ng sakit na ito ay maaaring mas mataas, halimbawa kapag 

ang iyong immune system ay malubhang nakompromiso o kapag ikaw ay regular na umiinom ng alak.

Kung mapapansin mo ang paninigas ng kasukasuan, pananakit at pananakit (lalo na ang balakang, tuhod at balikat) at kahirapan sa paggalaw, 

ipaalam sa iyong doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Kakailanganin mong uminom ng DUOVIR N araw-araw. Nakakatulong ang gamot na ito na kontrolin ang iyong kondisyon, ngunit hindi ito lunas para 

sa impeksyon sa HIV. Maaari kang magpatuloy na magkaroon ng iba pang mga impeksyon at iba pang mga sakit na nauugnay sa sakit na HIV (hal. 

mga oportunistikong impeksyon). Mangangailangan ang mga ito ng tiyak at minsan ay pang-iwas na paggamot. Dapat kang patuloy na makipag-

ugnayan sa iyong doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Huwag huminto sa pag-inom ng iyong gamot nang hindi muna 

nakikipag-usap sa iyong doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Pag-inom ng iba pang mga gamot

Mangyaring sabihin sa iyong doktor, tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan o parmasyutiko kung umiinom ka o kamakailan lamang ay umiinom ng 

anumang iba pang mga gamot, kabilang ang mga gamot na nakuha nang walang reseta. Maaaring makaapekto ang mga ito sa pagkilos ng DUOVIR N, o maaaring 

makaapekto ang DUOVIR N sa kanilang pagkilos.

Ang DUOVIR N ay hindi dapat inumin kasama ng rifampicin.

Ang DUOVIR N ay hindi dapat inumin kasama ng mga herbal na paghahanda na naglalaman ng St. John's Wort.

Ang DUOVIR N ay hindi dapat inumin kasama ng mga sumusunod na ahente:

- stavudine, emtricitabine, efavirenz, ilang protease inhibitors (hal. tipranavir/rtv, atazanavir/rtv, 
fosamprenavir, indinavir), ribavirin (antiviral agents),

- ketoconazole, itraconazole (antifungal),
- probenecid (uric acid lowering agent).
Ang DUOVIR N ay maaari ding makipag-ugnayan sa mga sumusunod na gamot at maaaring lumala ang anumang side effect o maaaring 

makaapekto sa pagiging epektibo ng alinman sa ahente:

- mga oral contraceptive ("ang tableta"). Samakatuwid, dapat kang gumamit ng alternatibong paraan ng contraceptive 
tulad ng barrier contraception (hal. condom), kung umiinom ka ng DUOVIR N.

- fluconazole (antifungal na gamot),
- clarithromycin, rifabutin (antibiotics),
- artemisinines, amodiaquine/artesunate, quinine, lumefantrine, halofantrine, atovaquone 
(antimalarials),
- phenytoin, valproic acid (anticonvulsants),
- warfarin (gamot para sa prophylaxis ng blot clots),
- doxorubicin (gamot na panlaban sa kanser).
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Ang pag-inom ng DUOVIR N kasama ng pagkain at inumin Maaaring 

inumin ang DUOVIR N nang may pagkain o walang pagkain.

Pagbubuntis at pagpapasuso
Kung ikaw ay buntis, o nagpaplanong magbuntis, dapat kang makipag-ugnayan sa iyong doktor o tagapagbigay ng pangangalagang 

pangkalusugan upang talakayin ang mga potensyal na benepisyo at panganib ng iyong antiretroviral therapy sa iyo at sa iyong anak.

Kung uminom ka ng DUOVIR N sa panahon ng iyong pagbubuntis, ang iyong doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay maaaring humiling ng mga regular na 

pagbisita upang subaybayan ang paglaki ng iyong anak. Maaaring kabilang sa mga naturang pagbisita ang mga pagsusuri sa dugo at iba pang mga pagsusuri sa diagnostic.

Sa mga bata na ang mga ina ay kumuha ng nucleoside at nucleotide analogues sa panahon ng pagbubuntis, ang benepisyo ng 
pinababang panganib na mahawaan ng HIV ay mas malaki kaysa sa panganib na makaranas ng mga side effect.

Kung gusto mong pasusuhin ang iyong sanggol dapat kang humingi ng payo sa iyong doktor o healthcare provider tungkol sa mga 

panganib at benepisyo. Maaaring kailanganin ang paggamot sa ina at/o anak gamit ang mga gamot. Sa pangkalahatan, inirerekomenda na 

ang mga babaeng nahawaan ng HIV ay hindi dapat magpasuso sa kanilang mga sanggol dahil sa posibilidad na ang sanggol ay maaaring 

mahawaan ng HIV sa pamamagitan ng gatas ng suso.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang DUOVIR N ay maaaring magdulot ng mga side effect gaya ng antok o sakit ng ulo, na maaaring makapinsala sa iyong 

kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina.

3. PAANO KUMUHA NG DUOVIR N

Laging uminom ng DUOVIR N nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Dapat mong suriin sa 

iyong doktor, tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan o parmasyutiko kung hindi ka sigurado.

Ang inirerekomendang dosis ng DUOVIR N sa mga matatanda at bata na may timbang sa katawan na 25 kg o higit pa ay isang tablet 

dalawang beses araw-araw.

Mga bata:
Ang DUOVIR N ay hindi ipinahiwatig para sa mga batang may timbang na mas mababa sa 25 kg, dahil hindi maaaring gawin ang naaangkop na 

pagbawas ng dosis.

Mga pagsasaayos ng dosis:

Kung ang iyong dosis ng DUOVIR N ay kailangang bawasan, halimbawa kung mayroon kang mga problema sa bato o ang 
paghinto ng therapy sa isa sa mga aktibong sangkap ng DUOVIR N ay kinakailangan, kung gayon ang iyong gamot ay 
maaaring mapalitan ng magkahiwalay na paghahanda ng lamivudine, zidovudine at nevirapine, na makukuha bilang mga 
tableta/kapsul at mga likidong formulation para sa bibig na paggamit.

Ang mga tablet ay maaaring inumin nang may pagkain o walang pagkain.

Kung uminom ka ng mas maraming DUOVIR N kaysa sa nararapat

Kung nakainom ka ng napakaraming tableta o kung ang isang tao ay hindi sinasadyang nakalunok ng ilan, walang agarang panganib. 

Gayunpaman, dapat kang makipag-ugnayan sa iyong doktor, tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan o sa pinakamalapit na 

departamento ng emergency ng ospital para sa karagdagang payo.

Kung nakalimutan mong uminom ng DUOVIR N

Kung hindi mo sinasadyang makaligtaan ang isang dosis at mapansin sa loob ng 6 na oras kunin ang napalampas na dosis sa lalong madaling panahon. Kunin 

ang susunod na regular na dosis gaya ng naka-iskedyul. Kung napansin mo sa ibang pagkakataon, pagkatapos ay kunin lamang ang iyong normal na dosis kapag 

ang susunod ay dapat na. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa mga nakalimutang indibidwal na dosis.
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Kung huminto ka sa pag-inom ng DUOVIR N

Dahil ang iyong gamot ay kumokontrol at hindi gumagaling sa iyong kondisyon, karaniwan mong kailangan itong patuloy na inumin. Hindi mo 

dapat ihinto ang paggamot maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng produktong ito, tanungin ang iyong doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan o 

parmasyutiko.

4. POSIBLE SIDE EFFECTS

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang DUOVIR N ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagama't hindi lahat ay nakakakuha nito. Kapag 

ginagamot ang impeksyon sa HIV, hindi laging posible na makilala ang mga hindi gustong epekto na dulot ng DUOVIR N, at ang mga sanhi 

ng anumang iba pang mga gamot na maaari mong iniinom nang sabay, at ng sakit na HIV. Para sa kadahilanang ito, mahalagang ipaalam 

mo sa iyong doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang anumang pagbabago sa iyong kalusugan.

Ang mga pangunahing epekto ng DUOVIR N ay malubha at nagbabanta sa buhay na mga reaksyon sa balat at malubhang 
pinsala sa atay. Pangunahing nangyayari ang mga ito sa unang 10 hanggang 12 linggo ng paggamot sa DUOVIR N. 
Samakatuwid, ito ay isang mahalagang panahon na nangangailangan ng malapit na pagsubaybay (tingnan ang "mag-ingat sa 
DUOVIR N).

Ang pinakakaraniwaniniulat (higit sa 1 sa bawat 100 pasyenteng ginagamot) ang mga side effect ay pagkapagod, pananakit ng ulo, 

pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng tiyan, pagtatae, lagnat, pantal (pula, pagtaas o pangangati), pagtaas ng ilang enzyme sa atay, 

pananakit ng kasukasuan, pananakit ng kalamnan at iba pang mga sakit sa kalamnan, pagkahilo, ubo, sintomas ng ilong, pagkapagod, 

kahirapan sa pagtulog, pagkawala ng buhok, anemia (mababang bilang ng pulang selula ng dugo) at neutropenia (mababang bilang ng 

puting dugo). Kung ang bilang ng mga pulang selula ng dugo ay nabawasan, maaari kang magkaroon ng mga sintomas ng pagkapagod o 

paghinga at ang pagbawas sa bilang ng iyong mga puting selula ng dugo ay maaaring maging mas madaling kapitan ng mga impeksyon.

Ang mga sumusunod na epekto ayhindi karaniwan(sa pagitan ng 1 sa 1000 at 1 sa 100 pasyente na ginagamot): utot, paghinga, 

pangkalahatang pananakit at pananakit at pagbaba ng mga platelet (mga selula ng dugo na mahalaga para sa pamumuo ng dugo). Kung 

mayroon kang mababang bilang ng platelet maaari mong mapansin na mas madali kang mabugbog.

meronbihiramga ulat (sa pagitan ng 1 sa 10 000 at 1 sa 1000 pasyente na ginagamot) ng mga tagpi-tagpi na pagbabago sa kulay 
sa loob ng bibig, mga pagbabago sa kulay ng kuko at balat, isang sakit sa dugo na tinatawag na purong red cell aplasia, 
heartburn, pananakit ng dibdib (posibleng nagpapahiwatig ng sakit sa kalamnan sa puso na tinatawag na cardiomyopathy ), 
pagkasira ng tissue ng kalamnan, mga sakit sa atay tulad ng paglaki ng atay, mataba na atay, pamamaga ng atay (hepatitis), 
pamamaga ng pancreas, pagpapawis, pakiramdam na parang trangkaso, antok, mas madalas na pag-ihi, paglaki ng dibdib sa 
mga lalaking pasyente, pananakit ng dibdib, panginginig, pagkawala ng gana, pagbabago sa lasa, pangingilig sa mga paa, 
kombulsyon, kawalan ng kakayahang mag-concentrate, depresyon at pagkabalisa, isang build-up ng lactic acid sa katawan na 
kilala bilang lactic acidosis (tingnan ang seksyon 2, Bago mo inumin DUOVIR N).

Napakadalang(sa mas mababa sa 1 sa 10 000 mga pasyente na ginagamot) isang sakit sa dugo na tinatawag na aplastic anemia ay naiulat.

Dalashindi kilala:
Ang kumbinasyon ng antiretroviral therapy ay maaari ding magdulot ng pagtaas ng asukal sa dugo, paglaban sa insulin at 
diabetes (tingnan ang seksyon 2, Bago mo inumin ang DUOVIR N).

Ang kumbinasyon ng antiretroviral therapy ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa hugis ng katawan dahil sa mga pagbabago sa 

pamamahagi ng taba. Maaaring kabilang dito ang pagkawala ng taba mula sa mga binti, braso at mukha, tumaas na taba sa tiyan (tiyan) 

at iba pang mga panloob na organo, paglaki ng dibdib at mga matabang bukol sa likod ng leeg ('buffalo hump'). Ang sanhi at 

pangmatagalang epekto sa kalusugan ng mga kondisyong ito ay hindi alam sa ngayon.
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Sa ilang mga pasyente na may advanced HIV infection (AIDS) at isang kasaysayan ng oportunistikong impeksyon, ang mga palatandaan 

at sintomas ng pamamaga mula sa mga nakaraang impeksyon ay maaaring mangyari kaagad pagkatapos magsimula ng paggamot 

laban sa HIV (tingnan ang "Mag-ingat sa DUOVIR N").

Ang ilang mga pasyente na kumukuha ng kumbinasyong antiretroviral therapy ay maaaring magkaroon ng sakit sa buto na 

tinatawag na osteonecrosis (ang pagkamatay ng tissue ng buto na sanhi ng pagkawala ng suplay ng dugo sa buto). Ang mga 

senyales ng osteonecrosis ay paninigas ng kasukasuan, pananakit at pananakit (lalo na sa balakang, tuhod at balikat) at 

kahirapan sa paggalaw (tingnan ang “Mag-ingat sa DUOVIR N”).

Kung ang alinman sa mga side effect ay nagiging seryoso, o kung may napansin kang anumang side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito, 

mangyaring sabihin sa iyong doktor o health care provider o parmasyutiko sa lalong madaling panahon.

5. PAANO I-store ang DUOVIR N

Iwasang maabot at makita ng mga bata.

Huwag mag-imbak sa itaas ng 30 °C.

Huwag gumamit ng DUOVIR N pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa label. Ang 

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

Ang mga gamot ay hindi dapat itapon sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon ang 

mga gamot na hindi na kailangan. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong upang maprotektahan ang kapaligiran.

6. KARAGDAGANG IMPORMASYON

Ano ang nilalaman ng DUOVIR N

Ang mga aktibong sangkap ay lamivudine, zidovudine at nevirapine.

Ang iba pang mga sangkap ay microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, corn starch, 
povidone, magnesium stearate, Opadry 04F58804 white (Hypromellose, titanium dioxide at PEG 6000).

Ano ang hitsura ng DUOVIR N at mga nilalaman ng pack

Mga tabletang may hugis na puting kapsula, biconvex film coated na may debossed na "LZN" sa isang gilid at plain sa kabilang 
panig.

Ang mga tablet ay hindi dapat hatiin.

Available ang mga tablet sa bote ng HDPE na may 30 at 60 na tablet.
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Supplier at Manufacturer

Limitado ang Cipla

Mumbai Central
Mumbai 400 008,
India
Telepono: +91 22 23082891,

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

Cipla Ltd. Goa
Unit III, IV & VII Verna 
Industrial Estate, Verna, 
Salcete – Goa 403 722 
Goa
India
Telepono +91 832 2782581 /+91 832 2782582 
Fax No.: +91 832 2782805
E-mail:ciplagoa@cipla.com

Quality Chemical Industries Ltd. 
Plot 1-7, Luzira Industrial Park,
PO Box No. 34871, Kampala, Uganda

Para sa anumang impormasyon tungkol sa produktong panggamot na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa supplier.

Huling naaprubahan ang leaflet na ito sa Setyembre 2009. Na-

update ang Seksyon 6 noong Mayo 2011.

Ang detalyadong impormasyon sa gamot na ito ay makukuha sa web site ng World Health Organization (WHO): 
http://www.who.int/prequal/ .
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