
Thông tin thuốc

Phát âm:Lamivudine / Tenofovir Disoproxil Fumarate

Thương hiệu:Cimduo

Vài cái tên khác:3TC / TDF, Temixys

Nhóm thuốc:Thuốc kết hợp
Chất ức chế men sao chép ngược Nucleoside (lamivudine, tenofovir DF)

(Các) Hình ảnh Thuốc: (Bấm để phóng to)

Những điều quan trọng nhất cần biết về Cimduo là gì?

Cimduo có thể gây ra các vết thương nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. Chúng bao gồm sự tích tụ củaaxit 

lactic trong máu (nhiễm axit lactic),Gancác vấn đề và các vấn đề về thận mới hoặc nặng hơn, bao gồm cả suy 

thận.

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây có 

thể là dấu hiệu của nhiễm axit lactic:

Suy nhược hoặc mệt mỏi

Đau cơ bất thường

Khó thở hoặc thở nhanh

Đau dạ dày kèm theo buồn nôn và nôn

Tay chân lạnh hoặc xanh
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Chóng mặt hoặc choáng váng

Nhịp tim nhanh hoặc bất thường

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây có 

thể là dấu hiệu của các vấn đề về gan:

Vàng da hoặc tròng trắng mắt của bạn (vàng da)

Nước tiểu sẫm màu

Đi tiêu nhạt màu

Chán ăn trong vài ngày hoặc lâu hơn

Buồn nôn hoặc nôn mửa

Đau, nhức hoặc căng ở bên phải của vùng dạ dày của bạn

Ngứa

Nếu bạn có cả HIV vànhiễm vi rút viêm gan B(HBV) và uống Cimduo, HBV của bạn sự nhiễm trùngcó thể trở nên tồi 

tệ hơn (bùng phát) nếu bạn ngừng dùng Cimduo. Đừng ngừng dùng Cimduo mà không nói chuyện trước với nhà 

cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Tình trạng tồi tệ hơn của bệnh gan (đôi khi dẫn đến tử vong) đã xảy ra ở những người nhiễm cả HIV và

nhiễm vi rút viêm gan C(HCV) người đang dùng thuốc điều trị HIV vàinterferonalfa có hoặc khôngribavirin. 

Nếu bạn đang dùng Cimduo và interferon alfa có hoặc không có ribavirin và bạn có bất kỳ triệu chứng mới 

nào, hãy nói với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây có 

thể là dấu hiệu của một vấn đề về thận đang trở nên tồi tệ hơn (được gọi làHội chứng Fanconi), có thể liên quan đến các 

loại thuốc chứa tenofovir:

Đau xương không biến mất hoặc trở nên tồi tệ hơn

Đau ở cánh tay, bàn tay, chân hoặc bàn chân của bạn

Xương bị gãy

Đau hoặc yếu cơ

Trong khi dùng Cimduo, điều quan trọng là phải giữ tất cả các cuộc hẹn của bạn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 

bạn.

Cimduo là gì?

Cimduo là thuốc kê đơn được Hoa Kỳ chấp thuậnCục Quản lý Thực phẩm và Dược(FDA) để điều trị 
nhiễm HIV ở người lớn và trẻ em nặng ít nhất 77 lb (35 kg). Cimduo luôn được sử dụng kết hợp với các 
loại thuốc điều trị HIV khác.
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Cimduo chứa hai loại thuốc khác nhau:lamivudinevàtenofovir disoproxil fumarate.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng Cimduo ở những người nhiễm HIV, vui lòng tham khảoHướng dẫn sử dụng 
thuốc kháng vi rút ở người lớn và thanh thiếu niên sống chung với HIVvàHướng dẫn sử dụng thuốc kháng 
retrovirus trong lây nhiễm HIV ở trẻ em.

Thuốc điều trị HIV không thể chữa khỏi HIV / AIDS, nhưng uống thuốc điều trị HIV hàng ngày sẽ giúp người nhiễm HIV sống lâu hơn, 

sống khỏe hơn. Thuốc điều trị HIV cũng làm giảm nguy cơ nhiễm HIVtruyền tải. Nếu bạn đang dùng thuốc điều trị HIV, đừng cắt 

giảm, bỏ qua hoặc ngừng dùng thuốc trừ khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn yêu cầu.

Vì lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate cũng có tác dụng chống lại sự lây nhiễm HBV, nên Cimduo có 
thể được bao gồm như một phần củaĐiều trị kháng retrovirus(ART) phác đồ điều trị cả nhiễm HIV và HBV ở 
những người nhiễm HIV / HBVsự đồng nhiễm. Để biết thông tin về việc sử dụng lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate liên quan đến HBV, vui lòng tham khảo phần HBV củaHướng dẫn về Phòng ngừa và Điều 
trị Nhiễm trùng Cơ hội ở Người lớn và Thanh thiếu niên nhiễm HIVvàHướng dẫn về Phòng ngừa và Điều trị các 
Nhiễm trùng Cơ hội ở Trẻ em Tiếp xúc với HIV và Nhiễm HIV.

Tôi nên nói gì với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình trước khi dùng 

Cimduo?

Trước khi dùng Cimduo, hãy nói với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn:

Nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ loại thuốc điều trị HIV nào tại Cimduo (lamivudinevàtenofovir disoproxil 

fumarate) hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác.

Nếu bạn có vấn đề về gan, bao gồm nhiễm HBV hoặc nhiễm HCV.

Nếu bạn có vấn đề về thận, bao gồmbệnh thận giai đoạn cuối(ESRD) cần lọc máu.

Nếu bạn có vấn đề về xương, bao gồm tiền sử gãy xương.

Nếu bạn có bất kỳ điều kiện y tế nào khác.

Nếu bạn đang mang thai hoặc dự định có thai. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 

bạn về những rủi ro và lợi ích của việc dùng Cimduo trong thời kỳ mang thai. Để biết thêm thông tin về việc 

sử dụng Cimduo trong thời kỳ mang thai, vui lòng tham khảoKhuyến nghị về việc sử dụng thuốc kháng vi rút 

ở phụ nữ mang thai bị nhiễm HIV và các biện pháp can thiệp để giảm lây truyền HIV chu sinh ở Hoa Kỳ.

Nếu bạn đang cho con bú hoặc dự định cho con bú. Đối với phụ nữ nhiễm HIV ở Hoa Kỳ, Hướng dẫnkhông khuyến khích cho 

con bú. Trước khi em bé của bạn được sinh ra, hoặc nếu bạn đang cho con bú, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe của bạn để thảo luận về các lựa chọn thay thế để cho con bạn bú.

Nếu bạn đang sử dụnghóc môn- Kiểm soát sinh sản dựa trên cơ sở (chẳng hạn như thuốc viên, que cấy hoặc vòng âm đạo). Để biết 

thêm thông tin về việc sử dụng đồng thời biện pháp tránh thai và thuốc điều trị HIV, hãy xem HIVinfoHIV và Kiểm soát Sinh sảnđồ 

họa thông tin.
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Giới thiệu về các loại thuốc kê đơn và không kê đơn khác, vitamin, chất bổ sung dinh dưỡng và các sản phẩm 

thảo dược mà bạn đang dùng hoặc dự định dùng.Cimduo có thể chỉ ra cách hoạt động của các loại thuốc hoặc 

sản phẩm khác và các loại thuốc hoặc sản phẩm khác có thể chỉ ra cách hoạt động của Cimduo.Dùng Cimduo cùng 

với một số loại thuốc hoặc sản phẩm có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng.

Tôi nên dùng Cimduo như thế nào?

Cimduo có dạng viên nén. Mỗi bảng tưởng niệm chứa đựng:

300 mglamivudine

300 mgtenofovir disoproxil fumarate

Dùng Cimduo theo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Dùng Cimduo bằng đường uống có hoặc không có thức ăn.

Luôn dùng Cimduo kết hợp với các loại thuốc điều trị HIV khác.

Nếu bạn đã uống quá nhiều Cimduo, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc trung tâm kiểm soát chất độc địa 

phương (1- 800-222-1222) ngay lập tức, hoặc đến phòng cấp cứu bệnh viện gần nhất.

Để biết thêm thông tin về cách dùng Cimduo, hãy xemNhãn thuốc FDA.

Tôi nên làm gì nếu tôi quên một liều thuốc?

Nếu bạn bỏ lỡ mộtliều lượngcủa Cimduo, hãy dùng liều đã quên ngay khi bạn nhớ ra. Nhưng nếu gần đến 
lúc dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã quên và chỉ dùng liều tiếp theo vào thời gian bình thường. Không 
dùng hai liều cùng một lúc để bù cho liều đã quên.

Cimduo có thể gây ra những phản ứng phụ nào?

Cimduo có thể gây ra các phản ứng phụ. Một số tác động phụ của Cimduo có thể nghiêm trọng như đã nêu ở trên. Nhiều tác dụng phụ 

từ thuốc điều trị HIV, chẳng hạn như buồn nôn hoặc chóng mặt thường xuyên, có thể kiểm soát được. Xem tờ thông tin về HIVinfo trên

Thuốc điều trị HIV và Tác dụng phụđể biết thêm thông tin.

Các yếu tố phụ khác có thể có của Cimduo bao gồm:

Viêmtuyến tụy(viêm tụy) ở một số trẻ em.Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn 

ngay lập tức nếu con bạn phát triển các dấu hiệu và triệu chứng của viêm tụy, bao gồm đau dữ dội 

vùng bụng trên, có hoặc không kèm theo buồn nôn và nôn.

Các vấn đề về xương (đau xương, loãng xương hoặc loãng xương).

Những thay đổi trong của bạnhệ miễn dịch(triệu tậphội chứng viêm phục hồi miễn dịchhoặc 
IRIS). IRIS là một tình trạng đôi khi xảy ra khi hệ thống miễn dịch bắt đầu phục hồi
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điều trị bằng thuốc điều trị HIV. Khi hệ thống miễn dịch trở nên mạnh hơn, nó có thể có phản ứng gia tăng 

đối với bệnh nhiễm trùng đã ẩn trước đó.

Thay đổi chất béo trong cơ thể (hội chứng loạn dưỡng mỡ).

Hãy cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn biết nếu bạn có bất kỳ biểu hiện phụ nào làm phiền bạn hoặc điều đó không biến mất.

Đây không phải là tất cả các phụ họa có thể có của Cimduo. Để tìm hiểu thêm về các phương diện phụ có thể có của Cimduo, 

hãy đọcnhãn thuốchoặcgói chènhoặc nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ của bạn.

Bạn có thể báo cáo các tác động phụ cho FDA theo số 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) hoặcTrực tuyến.

Cimduo nên được lưu trữ như thế nào?

Bảo quản Cimduo ở nhiệt độ phòng, 68 ° F đến 77 ° F (20 ° C đến 25 ° C).

Giữ Cimduo trong hộp đựng mà nó đã đi vào và đậy chặt hộp đựng. Nếu thùng chứa có 
một gói nhỏ chất làm khô (được gọi là chất hút ẩm), không được lấy ra. Chất hút ẩm bảo vệ 
thuốc khỏi độ ẩm.

Không sử dụng Cimduo nếu con dấu ban đầu trên nắp hộp bị hỏng hoặc bị mất.

Vứt bỏ Cimduo không còn cần thiết hoặc đã hết hạn sử dụng (quá hạn sử dụng). Theo dõiHướng dẫn của FDAvề cách 

vứt bỏ thuốc không sử dụng một cách an toàn.

Giữ Cimduo và tất cả các loại thuốc ngoài tầm với của trẻ em.

Tôi có thể tìm thêm thông tin về Cimduo ở đâu?

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng Cimduo ở những người nhiễm HIV, vui lòng tham khảoHướng dẫn sử 

dụng thuốc kháng vi rút ở người lớn và thanh thiếu niên sống chung với HIVvàHướng dẫn sử dụng thuốc kháng 

retrovirus trong lây nhiễm HIV ở trẻ em.

Bản tóm tắt về thuốc Phiên bản dành cho Bệnh nhân này dựa trên (các) nhãn sau của FDA:Máy tính bảng. 

Phần Thông tin Tư vấn Bệnh nhân của nhãn bao gồm thông tin cho những người dùng Cimduo.

Các nghiên cứu liên quan đến Cimduo, từClinicalTrials.gov.

Một danh sách vềThuốc điều trị HIV được FDA chấp thuận, từ HIVinfo.

Thông tin Nhà sản xuất

Mylan

Số chính: 724-514-1800 Hỗ trợ 
bệnh nhân: 800-796-9526
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