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؟Cimduoعن معرفتها يجب التي األشياء أهم هي ما

(الدم في  الالكتيكحمض تراكمهذه وتشمل الحياة. تهدد خطيرة جانبية آثاراً  Cimduoيسبب أن يمكن
الكلوي.الفشل ذلك في بما الكلى ، في متفاقمة أو جديدة ومشاكل كبد ،)اللبنيالحماض

تكون أن يمكن التي التالية األعراض من أي لديك كان إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم اتصل

اللبني:الحماض على عالمات

تعبأو ضعف

عاديغير عضلي ألم

السريعالتنفس أو التنفس ضيق

وقيءغثيان مع المعدة في آالم

زرقاءأو باردة والقدمين اليدين
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الدوارأو الدوخة

طبيعيةغير أو سريعة قلب ضربات

تكون قد التي التالية األعراض من أي لديك كان إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم اتصل

الكبد:في مشاكل وجود على عالمات

)اليرقان(عينيك بياض أو بشرتك اصفرار

اللونداكن بول

الفاتحةاأللوان ذات األمعاء حركات

أكثرأو أيام لعدة الشهية فقدان

القيءأو الغثيان

معدتكمنطقة من األيمن الجانب في إيالم أو وجع أو ألم

للحكةمثير

 HBV ، Cimduoبك الخاص Bالكبد التهاب فيروس عدوى والبشرية المناعة نقص فيروس من كل لديك كان إذا

دون  Cimduoتناول عن تتوقف ال . Cimduoتناول عن توقفت إذا  )تشتعل(تسوء قد عدوى ( )HBVوخذ

بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى أوال ًالتحدث

والبشرية المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص في  )الوفاةإلى أحياناً يؤدي (الكبد مرض تفاقم

مضاد ( )HCVوالبشرية المناعة نقص فيروس أدوية يتناولون كانوا الذين سيالكبد التهاب فيروس عدوى

 ribavirinبدون أو مع  alfa interferonو  Cimduoتتناول كنت إذا . ريبافيرينبدونأو مع ألفا للفيروسات

بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر جديدة ، أعراض أي لديك وكان

أن يمكن التي التالية األعراض من أي لديك كان إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم اتصل

باألدوية مرتبطة تكون قد والتي  ، )فانكونيمتالزمة تسمى(الكلى مشكلة تفاقم على عالمات تكون

:tenofovirعلى المحتوية

سوءاًتزداد أو تزول ال التي العظام آالم

قدميكأو ساقيك أو يديك أو ذراعيك في ألم

مهشمةعظام

العضالتفي ضعف أو ألم

بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم مع مواعيدك بجميع االحتفاظ المهم من  ، Cimduoتناول أثناء

؟Cimduoهو ما

نقص لفيروس أخرى أدوية مع .دائماً والدواءالغذاء إدارة Cimduoالمتحدة الواليات من معتمدة طبية وصفة هو

عن وزنهم يقل ال الذين واألطفال البالغين لدى البشرية المناعة نقص فيروس عدوى لعالج  Cimduoالبشرية المناعة

( )FDAيستخدم. )كجم35 (رطال 77ً
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.فوماراتديسوبروكسيل تينوفوفير والميفودينمختلفين:دوائين على  Cimduoيحتوي

المضادة العوامل الستخدام التوجيهية المبادئ إلىالرجوع يرجى البشرية ، المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص في  Cimduoاستخدام حول المعلومات من لمزيد

في القهقرية للفيروسات المضادة العوامل الستخدام توجيهية مبادئ الو البشريةالمناعة نقص فيروس مع يعيشون الذين والمراهقين البالغين في القهقرية للفيروسات

.األطفاللدى البشرية المناعة نقص فيروس عدوى

المصابين األشخاص يساعد يوم كل البشرية المناعة نقص فيروس أدوية تناول ولكن اإليدز ،   /البشريةالمناعة نقص فيروس عالج البشرية المناعة نقص فيروس ألدوية يمكن ال

إذا . انتقالالبشريةالمناعة نقص بفيروس اإلصابة خطر من أيضاً البشرية المناعة نقص فيروس أدوية تقلل صحة. وأكثر أطول حياة العيش على البشرية المناعة نقص بفيروس

بذلك.الصحية الرعاية مقدم يخبرك لم ما تناولها عن تتوقف أو تتخطاها أو تناولها من تقلل فال البشرية ، المناعة نقص فيروس أدوية تتناول كنت

منكجزء  Cimduoتضمين يتم فقد  ، HBVعدوى ضد أيضاً فعاالن  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineألن نظراً

( )ARTعدوىمن كل لعالج  HIVو  HBVالبشرية المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص في   /HBVللفيروساتمضاد عالج
التهاب بفيروس المرتبط  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineاستخدام حول معلومات على للحصول . العدوى

والمراهقين البالغين لدى االنتهازية العدوى من والعالج للوقاية التوجيهية المبادئ في HBVقسم إلى الرجوع يرجى  ، Bالكبد

المعرضين األطفال في االنتهازية العدوى من والعالج للوقاية التوجيهية المبادئ الو البشريةالمناعة نقص بفيروس المصابين

.البشريةالمناعة نقص بفيروس والمصابين البشرية المناعة نقص لفيروس

تناول قبل بي الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر أن يجب ماذا

Cimduo؟

بك:الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر  ، Cimduoتناول قبل

تينوفوفير والميفودين( Cimduoفي الموجودة البشرية المناعة نقص فيروس أدوية من أي تجاه حساسية من تعاني كنت إذا

أخرى.أدوية أي أو  )فوماراتديسوبروكسيل

.Cالكبد التهاب أو  Bالكبد التهاب عدوى ذلك في بما الكبد ، في مشاكل من تعاني كنت إذا

الكلى.غسيل تتطلب التي  )األخيرةبمراحله الكلوي الداء (المرحلةنهاية في الكلى مرض ذلكفي بما الكلى ، في مشاكل لديك كان إذا

العظام.كسور من تاريخ ذلك في بما العظام ، في مشاكل من تعاني كنت إذا

أخرى.طبية حالة أي لديك كان إذا

 Cimduoتناول وفوائد مخاطر حول بك الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا

األدوية الستخدام توصيات إلىالرجوع يرجى الحمل ، أثناء  Cimduoاستخدام حول المعلومات من لمزيد الحمل. أثناء

للحد والتدخالت البشرية المناعة نقص فيروس بعدوى المصابات الحوامل النساء في القهقرية للفيروسات المضادة

.المتحدةالواليات في بالوالدة المحيطة الفترة في البشرية المناعة نقص فيروس انتقال من

الواليات في البشرية المناعة نقص بفيروس المصابات للنساء بالنسبة لإلرضاع. تخططين أو ترضعين كنت إذا

طبيعية رضاعة طفلك ترضعين كنت إذا أو طفلك ، والدة قبل الطبيعية. بالرضاعة تنصح ال التوجيه فإنالمتحدة ،

طفلك.إلطعام البديلة الخيارات لمناقشة بك الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث بالفعل ،

النسل تحديد أدوية استخدام حول المعلومات من لمزيد . )المهبليةالحلقات أو الغرسات أو الحبوب مثل (النسل تحديد - هرمونملفاتتستخدم كنت إذا

النسلوتحديد البشرية المناعة نقص فيروس البشريةالمناعة نقص فيروس معلومات على باالطالع قم الوقت ، نفس في البشرية المناعة نقص وفيروس

بياني.معلومات مخطط
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والمنتجات الغذائية ، والمكمالت والفيتامينات ، الموصوفة ، وغير الموصوفة األخرى األدوية حول

وقد األخرى ، المنتجات أو األدوية عمل طريقة على  Cimduoيؤثر قد لتناولها.تخطط أو تتناولها التي العشبية

أو األدوية بعض مع  Cimduoتناول يتسبب قد .Cimduoعمل كيفية على األخرى المنتجات أو األدوية تؤثر

خطيرة.جانبية آثار حدوث في المنتجات

؟Cimduoأتناول أن يجب كيف

على:يحتوي لوحي جهاز كل أقراص. شكل في  Cimduoيأتي

الميفودينمجم300

فوماراتديسوبروكسيل تينوفوفير مجم300

بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم لتعليمات وفقاً  Cimduoخذ

طعام.بدون أو مع الفم طريق عن  Cimduoخذ

البشرية.المناعة نقص لفيروس أخرى أدوية مع دائماً  Cimduoتناول

(المحلي السموم مكافحة مركز أو الصحية الرعاية بمقدم فاتصل  ، Cimduoمن الكثير تناولت قد كنت إذا
المستشفى.في طوارئ غرفة أقرب إلى اذهب أو الفور ، على  )1222-222-800-1

.FDAالمخدرات تسمية راجع ، Cimduoتناول كيفية حول المعلومات من لمزيد

جرعة؟نسيت إذا أفعل أن علي ماذا

التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ولكن تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ  ، Cimduoمن جرعةفاتتكإذا

الجرعة لتعويض الوقت نفس في جرعتين تأخذ ال المعتاد. الوقت في التالية الجرعة وتناول الفائتة الجرعة فتجاوز

الفائتة.

؟Cimduoيسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار ما

ألدوية الجانبية اآلثار من العديد أعاله. مذكور هو كما خطيرة  Cimduoلـ الجانبية اآلثار بعض تكون قد جانبية. آثار حدوث في  Cimduoيتسبب قد

البشرية المناعة نقص فيروس معلومات وقائع صحيفة انظر فيها. التحكم يمكن العرضية ، الدوخة أو الغثيان مثل البشرية ، المناعة نقص فيروس

المعلومات.من للمزيد الجانبيةواألعراض البشرية المناعة نقص فيروس أدوية على

يلي:ما  Cimduoلـ األخرى المحتملة الجانبية اآلثار تشمل

الفور على بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم اتصل األطفال.بعض في  )البنكرياسالتهاب (البنكرياسالتهاب

المعدة منطقة في شديد ألم ذلك في بما البنكرياس ، التهاب وأعراض عالمات طفلك على ظهرت إذا

وقيء.غثيان بدون أو مع العلوية ،

.)ترققأو تلون العظام ، آالم (العظام مشاكل

أحياناً تحدث حالة هي  IRIS(. IRISأو المناعيااللتهاب متالزمة اتصل(المناعةجهاز بكالخاص في التغييرات

الهواءاستعادة في المناعي الجهاز يبدأ عندما
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متزايدة استجابة لديه يكون قد المناعي ، الجهاز قوة ازدياد مع البشرية. المناعة نقص فيروس بأدوية العالج

سابقاً.مخفية لعدوى

.)الشحميالحثل متالزمة (الجسم دهون في تغيرات

يزول.ال أو يزعجك جانبي تأثير أي لديك كان إذا بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر

 ، Cimduoلـ المحتملة الجانبية اآلثار حول المزيد لمعرفة . Cimduoلـ المحتملة الجانبية اآلثار كل ليست هذه

الصيدلي.أو الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث أو الحزمةإدراج أوالمخدراتتسمية ملفاقرأ

.االنترنتعبر أو FDA 1088-(1088-332-800-1-)1-800الرقم على  FDAلـ الجانبية اآلثار عن اإلبالغ يمكنك

؟Cimduoتخزين يجب كيف

.)مئويةدرجة 25 إلى مئوية درجة 20 (فهرنهايت درجة 77 إلى فهرنهايت درجة 68 الغرفة ، حرارة درجة في  Cimduoبتخزين قم

صغيرة عبوة على تحتوي الحاوية كانت إذا بإحكام. مغلقة الحاوية وأبق بها جاء التي الحاوية في  Cimduoبـ احتفظ

الرطوبة.من الدواء يحمي المجفف بإزالتها. تقم فال  ، )مجففةمادة تسمى (التجفيف عامل من

مفقوداً.أو مكسوراً الحاوية فتحة فوق الموجود األصلي الختم كان إذا  Cimduoتستخدم ال

كيفية حول والدواءالغذاء إدارة إرشادات يتبع. )قديم(الصالحية منتهي أو مطلوباً يعد لم الذي  Cimduoمن تخلص

المستخدمة.غير األدوية من بأمان التخلص

األطفال.متناول عن بعيداً األدوية وجميع  Cimduoاحفظ

؟Cimduoحول المعلومات من مزيد على الحصول يمكنني أين

العوامل الستخدام التوجيهية المبادئ إلىالرجوع يرجى البشرية ، المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص في  Cimduoاستخدام حول المعلومات من لمزيد

للفيروسات المضادة العوامل الستخدام توجيهية مبادئ الو البشريةالمناعة نقص فيروس مع يعيشون الذين والمراهقين البالغين في القهقرية للفيروسات المضادة

.األطفاللدى البشرية المناعة نقص فيروس عدوى في القهقرية

يشتمل . لوحالتالية:والدواء الغذاء إدارة  )ملصقات(ملصق على هذا المريض إصدار دواء ملخص يعتمد

.Cimduoيتناولون الذين لألشخاص معلومات على الملصق على المرضى إرشاد معلومات قسم

.ClinicalTrials.govمن ، Cimduoبـ المتعلقة البحثية الدراسات

.HIVinfoمن والدواءالغذاء إدارة من المعتمدة البشرية المناعة نقص فيروس أدوية قائمة

المصنعمعلومات

ميالن

 1800-514-724: األساسيالرقم

9526-796-800: المريضمساعدة
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https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/where-and-how-dispose-unused-medicines
https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/adult-and-adolescent-arv/nucleoside-reverse-transcriptase-inhibitor-based-fixed-dose?view=full
https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/pediatric-arv/appendix-table-2-antiretroviral-fixed-dose-combination-tablets-minimum?view=full
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=a300f04d-118f-4136-aaf3-ddfd00197f86
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content
https://hivinfo.nih.gov/understanding-hiv/fact-sheets/fda-approved-hiv-medicines
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مطبعة

البرمجةلغة المريضنسخة

إفدي بي قرص: FDAملصق
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https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/getFile.cfm?setid=a300f04d-118f-4136-aaf3-ddfd00197f86&type=pdf

