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וריטונביר לופנאביר
veer) a pin' (loe veer) na toe'(ri  כ מבוטא

:הודעה

 עם או לבדCOVID-19- דומים ויראליים בזיהומים לטיפול שימשו אלו תרופות כי שמאמינים מדענים יש. הוקם טרם.
 קליניים מחקרים במספר כעת  נחקריםCOVID( )19-ב לטיפול וריטונוויר בלופינאביר השימוש. אחרות תרופות

Lopinavir וritonavir-2019  הקורונה נגיף במחלת לטיפול מתמשכים

-19.-COVIDב לטיפול רופא בהנחיית רק להילקח צריכים -ritonavirו Lopinavir

?זו תרופה נרשמה האם היי

(HIV).  האנושי החיסוני הכשל בנגיף בזיהום לטיפול אחרות תרופות עם משמש-ritonavir וlopinavir  של השילוב
Lopinavirו ritonavir-ה כמות הפחתת ידי על פועלים הם. פרוטאז מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הם HIV-בדם .

 השפעה תהיה שלתרופה כך בגוףlopinavir  כמות את להגדיל גם עוזר ריטונביר, יחד נלקחים וריטונביר לופינאוויר כאשר
 כשל תסמונת לפתח שלך הסיכוי את להפחית עשויות אלו תרופותHIV,  ירפאו לא וריטונוויר שלופינאביר למרות. יותר גדולה
 בטוח סקס תרגול עם יחד אלו תרופות נטילת. סרטן או חמורים זיהומים כגון-HIV ל הקשורות ומחלות) איידס( נרכש חיסוני

.אחרים לאנשים-HIV ה נגיף להעברת הסיכון את להפחית עשויים החיים באורח אחרים שינויים וביצוע יותר

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 אך, ביום פעמיים כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה) נוזל( ותמיסה כטבליה מגיע-ritonavir וlopinavir  של השילוב
 בלי או עם הטבליות את ליטול ניתן. אוכל עם התמיסה את ליטול יש. מסוימים מבוגרים ידי על ביום פעם להילקח עשוי
. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. אוכל

 ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק-ritonavir וlopinavir  קח
.הרופא שרשם

.אותם לכתוש או ללעוס, לפצל אין; בשלמותן הטבליות את לבלוע
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 כוס או בכף השתמש. שווה באופן התרופה את לערבב כדי שימוש כל לפני היטב אותה נער, בתמיסה משתמש אתה אם
.רגילה ביתית בכפית לא, מנה כל עבור הנכונה הנוזל כמות את למדוד כדי מנה למדידת

 עם לדבר מבלי-ritonavir וlopinavir  ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם-ritonavir וlopinavir  לקחת המשך
 המצב-ritonavir, וlopinavir  ליטול מפסיק או, שנקבעה מהכמות פחות לוקח, מינונים מחמיץ אתה אם. שלך הרופא

.לטיפול יותר קשה להיות עלול שלך

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

-ritonavir,וlopinavir  נטילת לפני
 מהמרכיבים אחד כל או, אחרת תרופה כל-)lopinavir, ritonavir )Norvir, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש-ritonavir. וlopinavir  של בתמיסה או בטבליות

אורוקסטרל( אלפוזוזין: הבאות מהתרופות אחת נוטל אתה אם שלך לרופא ספר

apalutamide )Erleada(; cisapride )Propulsid( ;()קולכיצין); ב"בארה זמין לא  (Colcrys, Mitigare)עם באנשים 
 דיהידרו-ארגוטמין כגון ארגוט תרופות-)grazoprevir )Zepatier; וelbasvir (Multaq);  דרונדרון; כבד או כליות מחלת

45) ,DHEב, ארגומאר( ארגוטמין), מיגרנאל ,Cafergot-ב ,(Migergot-ומתילרגונובין  ;(Methergine)לומיטאפיד 
;(Juxtapid) lovastatin )Altoprev(; lurasidone )Latuda(; midazolamהפה דרך נלקח  ;(Versed)פימוזיד  ;(Orap)

 המשמש בלבדRevatio  המותגrifampin )Rimactane, Rifadin, Rifamate, Rifater(; sildenafil) (Ranexa);  רנולאזין
(Halcion). טריאזולם או; וורט ון'ג סנט-Vytorin); ב, זוקור( סימבסטטין); ריאות למחלות

 מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
אונמל( איטראקונאזול כגון פטרייתיות אנטי תרופות); קסראלטו( וריברוקסבן) נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדי: הבאים

ב(atovaquone ,Mepron (Vfend);  וווריקונזול) ניזורל( קטוקונאזול), קרסמבה( איזווקונזוניום), ספורנוקס,

;bedaquiline )Sirturo( ;(Malarone-בטא חוסמי ; bosentan )Tracleer(; bupropion ,Wellbutrin, Zyban)סידן תעלות חוסמי); אחרים 
atorvastatin  כגון כולסטרול להורדת תרופותCR, Procardia) ;(Adalat, Afeditab  וניפדיפין(Cardene)  ניקרדיפיןfelodipine,  כגון

,Lipitor)ב - ,(Caduetו rosuvastatin )Crestor(; clarithromycin- ,Biaxin)ב ;(Prevpac-דיגוקסין )לנוקסין ;( elagolix)אוריליסה ;(
fentanyl ,Actiq, Duragesic, Onsolis)אחרים ;fosamprenavir )Lexiva( ;(אבמציקליב כגון לסרטן מסוימות תרופות  ,(Verzenio)

Dasatinib )Sprycel(, Encorafenib )Braftovi(, Ibrutinib )Imbruvica(, Ivosidenib )Tibsovo(, Neratinib )Nerlynx(, Nilotinib )Tasigna(, Venetoclax )Venclexta(, Vincristine
; ב"בארה עוד זמין לא(bepridil (Cordarone, Nexterone, Pacerone),  אמיודרון כמו סדיר לא לדופק מסוימות תרופות-vincristine, ; ו

,(Vascorלידוקאין  ;Lidoderm)ב Xylocaine-בנואדקסטה( וקינידין) אפינפרין עם ;(הפטיטיס לנגיף מסוימות תרופות C )HCV( כגון 
boceprevir ;Victrelis)ב"בארה עוד זמין לא ;( glecaprevirו  pibrentasvir )Mavyret(; simeprevir)ב"בארה עוד זמין לא ; ;(Olysio

,sofosbuvir, velpatasvirו ;voxilaprevir )Sovaldi, Epclusa, Vosevi(-ו ,paritaprevir, ritonavir, ombitasvir-או/ו Pak( 
;dasabuvir )Viekiraקרבמזפין כגון להתקפים מסוימות תרופות  ,Equetro, Tegretol, Teril)למוטריגין), אחרים 

,phenobarbital, phenytoin )Dilantin, Phenytek( ,(Lamictal)ציקלוספורין כגון החיסונית המערכת את המדכאות תרופות; ולפרואט 
Sirolimus )Rapamune( ,(Gengraf, Neoral, Sandimmune)ו ;Tacrolimus )Astagraf, Prograf(-מתדון )סטרואידים); מתאדוז, דולופין 

Neoral, Sandimmune(, sirolimus )Rapamune(  Advair(, methylprednisolone כגון בשאיפה או הפה דרך
,betamethasone, budesonide )Pulmicort(, ciclesonide )Alvesco, Omnaris(, dexamethasone, fluticasone )Flonase, Flovent, in

כגון בשאיפה או הפה דרך סטרואידים); מתאדוז, דולופין( מתדון-)tacrolimus )Astagraf, Prograf; ו

Neoral, Sandimmune(, sirolimus )Rapamune(  Advair(, methylprednisolone
,betamethasone, budesonide )Pulmicort(, ciclesonide )Alvesco, Omnaris(, dexamethasone, fluticasone )Flonase, Flovent, in

Advair(, methylprednisolone  כגון בשאיפה או הפה דרך סטרואידים); מתאדוז, דולופין( מתדון-)tacrolimus )Astagraf, Prograf; ו
betamethasone, budesonide )Pulmicort(, ciclesonide )Alvesco, Omnaris(, dexamethasone, fluticasone )Flonase, Flovent, in
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ב(abacavir ,Ziagen  כגון אחרות אנטי-ויראליות תרופות; וטריאמצינולון(Rayos),  פרדניזון). בדולרה( מומטזון), מדרול(

,Epsicom-ב ,Trizivir-אחרות ;( atazanavir ,Reyataz)ב  ,(Evotaz delavirdine )Rescriptor(, efavirenz ,Sustiva)ב

,(Atripla-
indinavir )Crixivan(, maraviroc )Selzentry(, nelfinavir )Viracept(, nevirapine )Viramune(, ritonavir )Norvir, Kaletra(, tenofovir

,Viread)ב ,Atripla-ב ,tipranavir )Aptivus(, saquinavir )Invirase( ,(Truvada-וזידובודין  ,Retrovir)ב ,Combivir-ב

;quetiapine )Seroquel(; rifabutin )Mycobutin( ;(Trizivir-סלמטרול )ב, סרוונט ;(Advair-סילדנפיל )ויאגרה

;tadalafil )Adcirca, Cialis( ;(וורדנפיל; טרזודון )אתה אם שלך לרופא גם ספר, הפה תמיסת נוטל אתה אם). לויטרה 
).בונדאזול, בנובסה(Flagyl,  מטרונידזול או) אנטאבוס( דיסולפירם נוטל

האוכל עם וריטונאביר לופינאוויר תמיסת נטילת לאחר שעתיים או לפני אחת שעה אותו קח, דידנוזין נוטל אתה אם

.דידאנוזין לנטילת במקביל ריקה בטן על אותן לקחת יכול אתה-ritonavir, וlopinavir  טבליות נוטל אתה אם.

, סדיר לא לב לקצב לגרום שעלולה נדירה לב בעיית( ממושךQT  מרווח פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
( טריגליצרידים או גבוה כולסטרול, המופיליה, בדם אשלגן של נמוכה רמה, סדיר לא דופק), פתאומי מוות או התעלפות

.כבד או לב מחלת או), הלבלב של נפיחות( לבלב דלקת, בדם) שומן

 גלולות( הורמונליים מניעה אמצעי של היעילות את להפחית עשויים-ritonavir וlopinavir  כי לדעת עליך
.אחר מניעה באמצעי שימוש על שלך הרופא עם שוחח). זריקות או טבעות, מדבקות, הריון למניעת

וlopinavir  נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר

,ritonavir-ב נגוע אתה אם להניק אין. שלך לרופא התקשר HIV-וריטונוויר לופינאוויר נוטל אתה אם או.

 חיים ומסכנות חמורות לוואי לתופעות לגרום עלולים-ritonavir וlopinavir  בתמיסת מסוימים שמרכיבים לדעת עליך
 או ימים14  לגיל מתחת מלאים לתינוקות וריטונאוויר לופנאביר פומי תמיסת לתת אין. נולדו עתה שזה תינוקות אצל

 יקבל שהתינוק לכך טובה סיבה שיש סבור רופא אם אלא, שלהם המקורי היעד תאריך לאחר ימים14  לגיל מתחת לפגים
 לאחר מיד-ritonavir וlopinavir  תמיסת לתינוקך לתת בוחר תינוקך של הרופא אם. הלידה לאחר. הנכונה התרופה את

 אם תינוקך של לרופא מיד התקשר. חמורות לוואי תופעות של סימנים לאיתור קפדני במעקב יהיה תינוקך, הלידה
.הפה תמיסת-ritonavir וlopinavir  עם שלו הטיפול במהלך בנשימה שינויים לו שיש או מאוד ישנוני תינוקך

 גבנון('' הצוואר, העליון הגב כגון, בגופך שונים לאזורים לעבור או לעלות עשוי שלך הגוף ששומן לכך מודע להיות עליך
.שלך והזרועות הרגליים, מהפנים בגוף שומן באובדן שתבחין ייתכן. הבטן וסביב השדיים''), תאו

 לך אין אם גם, זו תרופה נוטל שאתה בזמן) שלך בדם הסוכר ברמת עלייה( היפרגליקמיה לחוות עלול שאתה לדעת עליך
קיצוני צמא-ritonavir: וlopinavir  נוטל שאתה בזמן הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם מיד לרופא ספר. סוכרת עדיין

 אחד לך שיש ברגע שלך לרופא להתקשר מאוד חשוב. חולשה או מטושטשת ראייה, קיצוני רעב, תכופה שתן הטלת,
 קטואצידוזיס. קטואצידוזיס הנקרא חמור למצב לגרום עלול מטופל שאינו בדם גבוה שסוכר מכיוון, הללו מהתסמינים

 בחילות, בפה יובש: כוללים קטואצידוזיס של תסמינים. מוקדם בשלב מטופלת לא היא אם חיים לסכנת להפוך עלול
.בהכרה וירידה פירותי ריח עם נשימה, נשימה קוצר, והקאות

 ולהתחיל להתחזק עלולה שלך החיסונית המערכת-HIV, ב בזיהום לטיפול תרופות נוטל שאתה שבזמן לדעת עליך
 תסמינים לך יש אם. אלה זיהומים של תסמינים לפתח לך לגרום עלול זה. בגופך היו שכבר אחרים בזיהומים להילחם
.שלך לרופא לספר הקפד-ritonavir, וlopinavir  עם טיפול התחלת לאחר מחמירים או חדשים

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם
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.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולים:
Lopinavir וritonavir- חולף

חּולׁשהָ

ׁשלִׁשּול

גזַ

צרַבֶתֶ

במשקל ירידה

ראֹׁש ּכאְבֵ

ישן להישאר או להירדם קושי

שרירים כאב

ברגליים או בידיים עקצוץ או צריבה, תחושה חוסר

והקאות בחילות, בטן כאבי

 התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא

בחילה

הקֲָאָה

בטן כאב

קיצונית עייפות

תיאבון אובדן

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

העיניים או העור של הצהבה

מגרד עור

סחְרַחֹורתֶ

סחרחורת

התִעלַפְּות

סדירות לא לב פעימות
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שלפוחיות

פריחה

 וritonavir- התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולים.
Lopinavir

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת הטבליות את אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
 עליך, מהמיכל אותם להוציא חייב אתה אם; הגיעו שבו במיכל הטבליות את לשמור עדיף. עודפת לחות מפני עליהן והגן

 שאתה או, התווית על המודפס התפוגה תאריך עד במקרר הפה תמיסת את לשמור יכול אתה. שבועיים תוך בהם להשתמש
.חודשיים עד החדר בטמפרטורת אותה לאחסן יכול

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

 של גדולה כמות מכילה התמיסה. התמיסה של הרגיל מהמינון יותר שותה ילד אם מיד רפואית עזרה לקבל במיוחד חשוב
.לילד מאוד להזיק שעלולים אחרים ומרכיבים אלכוהול

?אחר מידע לדעת צריך

 תגובת את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
-ritonavir.ו-lopinavir ל שלך הגוף
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,14/4/2216:36MedlinePlusשל תרופות על מידע Ritonavir: -ו Lopinavir

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

משולבים מוצרים של רנד שמות

)ריטונביר, לופנאביר מכיל(®קלטרה

15/01/2021-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים
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