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רילפיווירין
''een) vir' pi(ril  כמו מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

) איידס( נרכש חיסוני כשל תסמונת לפתח שלך הסיכוי את להפחית עשוי הואHIV- סרטן או חמורים זיהומים כגון.
  הוא .)NNRTIs(ה כמות הפחתת ידי על פועל זהHIV- ש למרות. בדםrilpivirine- מרפא אינו ,HIV ל הקשורות ומחלות
 קצר כטיפולHIV 1- מסוימים מבוגרים אצלRilpivirine . לא-נוקלאוזידים תמלול מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה

 פאונד77  לפחות ששוקלים ומעלה12  מגיל מסוימים וילדים מבוגרים אצל )cabotegravir )Vocabria בזיהום טווח
 אחרות תרופות עם יחד  משמשHIV( )1-עם יחד גם משמש הוא. בעבר אנטי-רטרו-ויראלי טיפול קיבלו ולא) ג"ק(35

1Rilpivirine  מסוג חיסוני כשל בנגיף לטיפול

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
rilpivirineתרופות של הטווח ארוכות ההזרקה בצורות הטיפול התחלת לפני) ימים28  לפחות( אחד כחודש במשך 

 על ההוראות אחר עקוב. ימים-7 מ יותר למשך הוחמצם בהזרקה הטיפול של הזמנים לוח אם חודשיים עד או אלו
 נלקחcabotegravir  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית

 פעם כלל בדרך נלקח זהrilpivirine  עם יחד או לבדcabotegravir  יום בכל שעה באותה בערךRilpivirine . עם יחד
 כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך ליטול כטבליה מגיעrilpivirine  עם יחד נלקח ,cabotegravir קח. הארוחה עם ביום

Rilpivirine כאשר. ביום פעם) חלבון משקה רק לא( ארוחה עם

 שלך המצב, רילפיווירין ליטול מפסיק או מנות מחמיץ אתה אם. מהרוקח או מהרופא יותר השג, להיגמר מתחילה.
 עם לדבר מבלי רילפיווירין ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גםrilpivirine- לטיפול יותר קשה להיות עשוי

Rilpivirine ב שולטHIV- לקחת המשך. אותו מרפא אינו אךrilpivirine  ה אספקת כאשר. שלך הרופא

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה
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?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,רילפיווירין נטילת לפני
 בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל-rilpivirine, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.rilpivirineהמרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש.

 קרבמזפין כולל להתקפים תרופות(Decadron);  דקסמתזון לוקח אתה אם שלך לרופא ספר
,oxcarbazepine )Trileptal(, phenobarbital )Luminal( ,(Carbatrol, Epitol, Euetro, Tegretol, Teril)או 

כולל פרוטונים משאבת מעכבי(Dilantin, Phenytek);  פניטואין

,dexlansoprazole )Dexilant(, esomeprazole )Nexium, Vimovo(, lansoprazole )Prevacid(, omeprazole )Prilosec(, pantoprazole )Protonix( 
ו )rabeprazole )Aciphex(; rifampin )Rifater, Rifamate, Rimactane, Rifadin(; rifapentine )Priftin; או

wort- .St. John'sלקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא  rilpivirineהללו מהתרופות יותר או אחת נוטל אתה אם.

 אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
( פלוקונאזול כולל, פטריות נגד תרופות: הבאות מהאפשרויות אחת כל את לציין הקפד. לקחת מתכוון או נוטל

 וווריקונזול) נוקספיל( פוסקונאזול), ניזורל( קטוקונזול), ספורנוקס( איטראקונאזול), דיפלוקן
;amiodarone )Nexterone, Pacerone(; anagrelide )Agrylin( ;(Vfend)כלורפרומזין; כלורוקין ; ;cilostazol

Norpace(; dofetilide)( disopyramide (Biaxin);  קלריתרמיצין(Cipro); )citalopram )Celexa;  ציפרלקס
(Tambocor);  פלקאינידMycin, Eryc, Ery ;(E-(Tab, PCE, Pediazole- אריתרומיצין); אריספט( דונפזיל); טיקוסין

haloperidol )Haldol(; ibutilide)קורברט ;( ;levofloxacinמתדון )מוקסיפלוקסצין); דולופין 
;nelfinavir )Viracept( ;(Velox)אונדנסטרון )תרופות); זופרן, זופלנץ  NNRTIsב לטיפול אחרות/HIV-איידס ;

בנואדקסטה( כינידיןprocainamide; (Orap);  פימוזיד(NebuPent, Pentam);  פנטמידין

;rifabutin )Mycobutin( ;(סוטלול  ;telithromycin )Ketek( ;(Betapace, Sorine, Sotylize)ייתכן. ותיאורידזין 
. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא
 התרופות כל על לרופא לספר הקפידו אזrilpivirine,  עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות
.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם

 קח), אחרים(Maalox, Mylanta, Tums,  אלומיניום או מגנזיום, סידן המכילים חומצה סותרי נוטל אתה אם
rilpivirine. אחרי שעות4  או לפני שעתיים לפחות אותם

), פפסיד( פמוטידין), טאגמט( סימטידין כגון כיבים או צרבת, עיכול בהפרעות לטיפול תרופה נוטל אתה אם
 .רילפיווירין אחרי שעות4  לפחות או לפני שעות12  לפחות זה את קח), זנטאק( רניטידין או) אקסיד( ניזאטידין

.רילפיווירין אחרי שעות4  לפחות או לפני שעתיים לפחות אותו קח), וידקס( דידנוזין נוטל אתה אם

B  הפטיטיס כולל, כבד מחלת, אחרת נפש מחלת או בדיכאון פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
.כליות מחלת אוC,  או

 התקשר, רילפיווירין נטילת בזמן להריון נכנסת אם. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
 נוטל אתה אם או-HIV ב נגוע אתה אם להניק צריך לא אתה. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר. שלך לרופא

.רילפיווירין

, והצוואר העליון הגב, השדיים כגון בגופך שונים לאזורים לעבור או לעלות עשוי שלך הגוף ששומן לדעת עליך
.גם לקרות יכול והפנים הידיים, מהרגליים שומן אובדן. הגוף אמצע סביב או

 לרופא התקשר. שלך הנפשית בבריאות או בהתנהגות, במחשבות לשינויים לגרום עלול רילפיווירין כי לדעת עליך
 תחושת; מחמיר או חדש דיכאון: רילפיווירין נוטל שאתה בזמן הבאים מהתסמינים אחד מפתח אתה אם מיד שלך
 ודא. זאת לעשות לנסות או לתכנן או התאבדות על לחשוב או; מנוחה חסר או חרדה, תקווה חסר, עצב

 מסוגל אינך אם שלך לרופא להתקשר יוכלו שהם כך, חמורים להיות עלולים תסמינים אילו יודעת שמשפחתך
.בעצמך לטיפול לפנות
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 להתחזק עלולה שלך החיסונית המערכת-HIV, ב בזיהום לטיפול תרופות נוטל שאתה שבזמן לדעת עליך
 לך לגרום עלול זה. להתרחש אחרים למצבים לגרום או בגופך היו שכבר אחרים בזיהומים להילחם ולהתחיל

 הטיפול התחלת לאחר מחמירים או חדשים תסמינים לך יש אם. אלה מצבים או זיהומים של תסמינים לפתח
.שלך לרופא לספר הקפדrilpivirine,  עם

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 המנה מאז שעות-12 מ יותר חלפו אם, זאת עם. הארוחה עם, בה נזכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח
 לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, שלך האחרונה

.שהוחמצה מנה על

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Rilpivirine

ישן להישאר או להירדם קושי

ראֹׁש ּכאְבֵ

בחילה

הקֲָאָה

סחְרַחֹורתֶ

בטן כאבי

נּומהָ

 אלה או, הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא התקשר, מיוחדים זהירות אמצעי בסעיף המפורטים

פריחה

כהה שתן, בהירה צואה, הקאות, בחילות, הבטן של ימין בצד כאב, העיניים או העור של הצהבה

 הפסק, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול לקבל או מיד לרופא והתקשר רילפיווירין ליטול

, בליעה או נשימה בעיות, שלפוחיות, הגרון או הלשון, הפה, השפתיים, הפנים של נפיחות, חוםעם ביחדפריחה
 בצבע שתן או), בטן( הבטן אזור של ימין בצד כאב), הלחמית דלקת( בעיניים נפיחות או אדמומיות, בפה פצעים

כהה

Rilpivirine התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
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 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 אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום עודף, מאור והרחק

 שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור ואלו

 כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן כדי.
.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

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

 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (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

?אחר מידע לדעת צריך

 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
-rilpivirine.ל שלך הגוף תגובת

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

 המרשם את מחדש למלא כדי התרופות שתיגמר עד תחכה אל. יד בהישגrilpivirine  של   אספקה שמור
.שלך

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

®אדורנט

dolutegravir, rilpivirine) המכיל משולב כמוצר(®ולוקה'ז

15/03/2021-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

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

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

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

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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