
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKASYON ------------------- ----------
• Nakaraang reaksyon ng hypersensitivity sa dolutegravir. (4)
• Kasabay na pangangasiwa sa dofetilide. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA BABALA AT PAG-Iingat ------------------------
• Ang hepatotoxicity ay naiulat sa mga pasyente na tumatanggap ng dolutegravir-

naglalaman ng regimen. Inirerekomenda ang pagsubaybay para sa hepatotoxicity. 
(5.1)

• Ang mga reaksyon ng hypersensitivity na nailalarawan sa pamamagitan ng pantal, mga natuklasan 

sa konstitusyon, at kung minsan ang dysfunction ng organ, kabilang ang pinsala sa atay, ay 

naiulat. Ihinto kaagad ang dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets at iba pang 

pinaghihinalaang ahente kung ang mga palatandaan o sintomas ng mga reaksyon ng 

hypersensitivity ay bubuo, dahil ang pagkaantala sa paghinto ng paggamot ay maaaring 

magresulta sa isang reaksyong nagbabanta sa buhay. (5.2)

• Ang immunoreconstitution syndrome ay naiulat sa mga pasyente na 
ginagamot sa kumbinasyon ng antiretroviral therapy. (5.5)

• Bagong simula o lumalalang kapansanan sa bato: Suriin ang clearance ng creatinine, urine 
glucose, at urine protein sa lahat ng pasyente bago simulan ang dolutegravir, 
emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets therapy at subaybayan habang therapy. 
Subaybayan ang serum phosphorus sa mga pasyente na may malalang sakit sa bato. (5.6)

• Lactic acidosis/matinding hepatomegaly na may steatosis: Ihinto ang paggamot sa 
mga pasyente na nagkakaroon ng mga sintomas o natuklasan sa laboratoryo na 
nagpapahiwatig ng lactic acidosis o binibigkas na hepatotoxicity. (5.7)

DOLUTEGRAVIR, EMTRICITABINE at TENOFOVIR ALAFENAMIDE 
tablets, para sa bibig na paggamit

BABALA: PAGKATAPOS NG PAGGAgamot MATAAS NA PAGLABAS NG
HEPATITIS B

Tingnan ang buong impormasyon sa pagrereseta para sa kumpletong naka-box na babala.

• Ang Tenofovir alafenamide, isang bahagi ng dolutegravir, emtricitabine at 
tenofovir alafenamide tablets, ay inaprubahan para sa paggamot ng talamak 
na impeksyon sa hepatitis B virus (HBV). Ang matinding talamak na paglala ng 
hepatitis B ay naiulat sa mga pasyenteng nahawahan ng HIV-1 at HBV at hindi 
na ipinagpatuloy ang mga produktong naglalaman ng tenofovir disoproxil 
fumarate (TDF), at maaaring mangyari sa paghinto ng dolutegravir, 
emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets. Ang pag-andar ng atay ay 
dapat na masubaybayan nang mabuti sa mga pasyenteng ito. Kung 
naaangkop, maaaring kailanganin ang pagsisimula ng anti-hepatitis B 
therapy. (5.4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKASYON AT PAGGAMIT -------------------- ------- Ang 
Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide ay isang tatlong gamot na kumbinasyon ng 
dolutegravir (integrase strand transfer inhibitor [INSTI]), emtricitabine (FTC) at tenofovir 
alafenamide (TAF), parehong HIV nucleoside analog reverse transcriptase inhibitors (NRTIs), at 
ipinahiwatig para sa gamitin nang nag-iisa bilang isang kumpletong regimen para sa paggamot 
ng impeksyon sa HIV-1 sa mga matatanda at mga pasyenteng pediatric na tumitimbang ng hindi 
bababa sa 40 kg. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MASAMANG REAKSYON ------------------- ------------ Dolutegravir: Ang 

pinakakaraniwang masamang reaksyon ng katamtaman hanggang matinding intensity at insidente ng 

hindi bababa sa 2% (sa mga tumatanggap ng dolutegravir sa alinmang pagsubok ng nasa hustong gulang) 

ay insomnia, pagkapagod, at sakit ng ulo. (6.1)

Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide: Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon 
(insidence na mas mataas sa o katumbas ng 10%, lahat ng grado) ay pagduduwal. (6.1)

Mga Limitasyon sa Paggamit:

• Ang Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets lamang ay hindi 
inirerekomenda sa mga pasyenteng may resistance-associated integrase 
substitutions o clinically suspected integrase strand transfer inhibitor resistance 
dahil ang dosis ng dolutegravir sa dolutegravir, emtricitabine at tenofovir 
alafenamide tablets ay hindi sapat sa mga subpopulasyon na ito. Tingnan ang 
impormasyon sa pagrereseta ng dolutegravir. (1)

• Ang Dolutegravir, emtricitabine, at tenofovir alafenamide tablets ay hindi ipinahiwatig para sa paggamit 

bilang pre-exposure prophylaxis (PrEP) upang mabawasan ang panganib ng sexually acquired HIV-1 sa 

mga nasa hustong gulang na may mataas na panganib.

Upang mag-ulat ng MGA PINAGHIHINALAANG MASAMANG REAKSIYON, makipag-ugnayan 
sa Mylan Pharmaceuticals Inc. sa 1-877-446-3679 (1-877-4-INFO-RX) o FDA sa 1- 800-FDA-1088 
o www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERAKSYON SA DROGA ------------------ ------------ Ang sabay-sabay na 

pangangasiwa ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablet na may iba pang mga gamot 

ay maaaring magbago sa konsentrasyon ng iba pang mga gamot at iba pang mga gamot ay maaaring 

magbago sa mga konsentrasyon ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets. Ang mga 

potensyal na pakikipag-ugnayan ng gamot-gamot ay dapat isaalang-alang bago at sa panahon ng therapy. 

(4, 7, 12.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGE AT ADMINISTRASYON -----------------------
• Pagsusuri: Bago ang pagsisimula ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir 

alafenamide tablets, ang mga pasyente ay dapat na masuri para sa hepatitis B 
virus infection, at ang tinantyang creatinine clearance, urine glucose, at urine 
protein ay dapat makuha. (2.1)

• Mga pasyenteng nasa hustong gulang at bata na tumitimbang ng hindi bababa sa 40 kg: Isang tableta araw-araw. 

Maaaring inumin nang may pagkain o walang pagkain. (2.2)

• Pinsala sa Bato: Ang Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay 
hindi inirerekomenda sa mga pasyenteng may tinatayang creatinine clearance na 
mas mababa sa 30 mL kada minuto. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON -----------------------
• Pagbubuntis: Ang mga tabletang Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide ay dapat gamitin lamang 

sa panahon ng pagbubuntis kung ang potensyal na benepisyo ay nagbibigay-katwiran sa potensyal na 

panganib. (8.1)

• Pagpapasuso: Hindi inirerekomenda ang pagpapasuso dahil sa potensyal para sa 
paghahatid ng HIV. (8.2)

• Pediatrics: Hindi inirerekomenda para sa mga pasyente na tumitimbang ng mas mababa sa 40 kg. (8.4)

Tingnan ang 17 para sa IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE at pag-label ng 

pasyente na inaprubahan ng FDA.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE ----------------------- Mga 
tablet: 50 mg ng dolutegravir, 200 mg ng FTC, at 25 mg ng TAF (3)
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BUONG IMPORMASYON SA PAG-RESCRIBO

BABALA: PAGKATAPOS NG PAGGAgamot TALALANG PAGLALA NG HEPATITIS B

• Ang Tenofovir alafenamide, isang bahagi ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide 
tablets, ay inaprubahan para sa paggamot ng talamak na impeksyon sa hepatitis B virus (HBV). 
Ang matinding talamak na paglala ng hepatitis B ay naiulat sa mga pasyenteng nahawahan ng 
HIV-1 at HBV at hindi na ipinagpatuloy ang mga produktong naglalaman ng tenofovir disoproxil 
fumarate (TDF), at maaaring mangyari sa paghinto ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir 
alafenamide tablets. Ang pag-andar ng atay ay dapat na masubaybayan nang mabuti sa parehong 
klinikal at laboratoryo na follow-up nang hindi bababa sa ilang buwan sa mga pasyenteng 
nahawahan ng HIV-1 at HBV at itinigil ang dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide 
tablets. Kung naaangkop, maaaring kailanganin ang pagsisimula ng anti-hepatitis B therapy[
tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.4)].

1
Ang Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay ipinahiwatig para sa paggamit lamang bilang isang 

kumpletong regimen para sa paggamot ng human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) na impeksiyon sa mga nasa hustong 

gulang at mga pediatric na pasyente na tumitimbang ng hindi bababa sa 40 kg.

MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT

Mga Limitasyon sa Paggamit:

• Ang Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets lamang ay hindi inirerekomenda sa mga 
pasyenteng may resistance-associated integrase substitutions o clinically suspected integrase strand 
transfer inhibitor resistance dahil ang dosis ng dolutegravir sa dolutegravir, emtricitabine at tenofovir 
alafenamide tablets ay hindi sapat sa mga subpopulasyon na ito. Tingnan ang impormasyon sa 
pagrereseta ng dolutegravir.

• Ang Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay hindi ipinahiwatig para sa paggamit bilang preexposure prophylaxis 

(PrEP) upang mabawasan ang panganib ng sexually acquired HIV-1 sa mga nasa hustong gulang na may mataas na panganib.

2
2.1 Pagsubok Bago ang Pagsisimula ng Dolutegravir, Emtricitabine at Tenofovir 
Alafenamide Tablet
Bago ang pagsisimula ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets, ang mga pasyente ay 
dapat na masuri para sa hepatitis B virus infection[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.4)].

DOSAGE AT ADMINISTRASYON

Ang tinantyang creatinine clearance, urine glucose, at urine protein ay dapat masuri bago simulan ang 
dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets therapy at dapat na subaybayan sa panahon 
ng therapy sa lahat ng mga pasyente[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.6)].

2.2 Mga Matanda at Mga Pasyenteng Pediatric na tumitimbang ng hindi bababa sa 40 kg (88 lbs) Ang Dolutegravir, 
emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay isang three-drug fixed-dose combination product na naglalaman ng 50 mg 
ng dolutegravir, 200 mg ng emtricitabine (FTC) at 25 mg ng tenofovir alafenamide (TAF). Ang inirerekomendang dosis ng 
dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide ay isang tableta na iniinom nang pasalita isang beses araw-araw na may 
pagkain o walang pagkain sa mga matatanda at
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mga pediatric na pasyente na tumitimbang ng hindi bababa sa 40 kg (88 lbs) at creatinine clearance na higit sa o katumbas ng 30 

mL kada minuto[tingnan ang Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.7) at Clinical Pharmacology (12.3)].

2.3 Hindi Inirerekomenda sa Mga Pasyenteng may Malubhang Paghina ng Bato
Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay hindi inirerekomenda sa mga pasyente na may tinatayang 
creatinine clearance na mas mababa sa 30 mL kada minuto[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.6) at Paggamit sa 
Mga Partikular na Populasyon (8.7)].

3
Available ang Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets na naglalaman ng 52.6 mg ng 
dolutegravir sodium (DTG), katumbas ng 50 mg ng dolutegravir, 200 mg ng emtricitabine (FTC) at 28.04 
mg ng tenofovir alafenamide fumarate (TAFvir 25) equivalent ng tenofovir 25 mg. alafenamide.

MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE

• Ang 50 mg/200 mg/25 mg na tablet ay puti hanggang puti, pinahiran ng pelikula, hugis-itlog, walang marka 
na mga tablet na na-deboss ngMsa isang gilid ng tablet atTD1sa kabila.

4
Ang Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay kontraindikado sa mga pasyente:

MGA KONTRAINDIKASYON

• na may nakaraang hypersensitivity reaksyon sa dolutegravir[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.2)].
• pagtanggap ng dofetilide dahil sa potensyal para sa mas mataas na konsentrasyon ng dofetilide sa plasma at ang panganib para sa mga 

seryoso at/o nagbabanta sa buhay na mga kaganapan[tingnan ang Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga (7)].

5
5.1 Hepatotoxicity
Ang mga salungat na kaganapan sa hepatic ay naiulat sa mga pasyente na tumatanggap ng regimen na naglalaman ng 
dolutegravir. Ang mga pasyente na may pinagbabatayan na hepatitis B o C ay maaaring nasa mas mataas na panganib para 
sa paglala o pag-unlad ng transaminase elevations sa paggamit ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide 
tablets[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.1)]. Sa ilang mga kaso, ang mga elevation sa transaminases ay pare-pareho 
sa immune reconstitution syndrome o hepatitis B reactivation partikular na sa setting kung saan ang anti-hepatitis therapy 
ay inalis. Ang mga kaso ng hepatic toxicity, kabilang ang mataas na serum liver biochemistries, hepatitis, at acute liver failure 
ay naiulat sa mga pasyenteng tumatanggap ng regimen na naglalaman ng dolutegravir na walang dati nang umiiral na sakit 
sa atay o iba pang nakikilalang mga kadahilanan ng panganib. Ang pinsala sa atay na sanhi ng droga na humahantong sa 
paglipat ng atay ay naiulat na may nakapirming dosis na abacavir, dolutegravir, at lamivudine. Inirerekomenda ang 
pagsubaybay para sa hepatotoxicity.

MGA BABALA AT PAG-Iingat

5.2 Mga Reaksyon ng Hypersensitivity
Ang mga reaksyon ng hypersensitivity ay naiulat at nailalarawan sa pamamagitan ng mga pantal, mga natuklasan sa 

konstitusyon, at kung minsan ang dysfunction ng organ, kabilang ang pinsala sa atay. Ang mga kaganapan ay naiulat sa mas 

mababa sa 1% ng mga paksa na tumatanggap ng dolutegravir sa Phase 3 na mga klinikal na pagsubok. Ihinto kaagad ang 

dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets at iba pang pinaghihinalaang ahente kung ang mga palatandaan o 

sintomas ng hypersensitivity reactions ay lumitaw (kabilang, ngunit hindi limitado sa, matinding pantal o pantal na sinamahan ng 

lagnat, pangkalahatang karamdaman, pagkapagod, pananakit ng kalamnan o kasukasuan, paltos o pagbabalat. ng balat, oral 

blisters o lesyon, conjunctivitis, facial edema, hepatitis, eosinophilia, angioedema, kahirapan sa paghinga). Ang klinikal na 

katayuan, kabilang ang mga aminotransferases sa atay, ay dapat na subaybayan at simulan ang naaangkop na therapy. 

Pagkaantala sa paghinto
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Ang paggamot na may dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets o iba pang pinaghihinalaang 
ahente pagkatapos ng simula ng hypersensitivity ay maaaring magresulta sa isang reaksyong nagbabanta sa 
buhay. Ang Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay kontraindikado sa mga pasyente na 
nakaranas ng nakaraang hypersensitivity reaction sa dolutegravir.

5.3 Panganib ng Mga Salungat na Reaksyon o Pagkawala ng Virologic Response Dahil sa Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga 

Ang sabay-sabay na paggamit ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets at iba pang mga gamot ay maaaring 

magresulta sa kilala o potensyal na makabuluhang pakikipag-ugnayan sa droga, na ang ilan ay maaaring humantong sa[tingnan 
ang Contraindications (4), Drug Interactions (7.3)]:

• Pagkawala ng therapeutic effect ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets 
at posibleng pag-unlad ng resistensya.

• Posibleng klinikal na makabuluhang salungat na mga reaksyon mula sa mas malawak na pagkakalantad ng mga magkakatulad na 

gamot.

Para sa mga magkakatulad na gamot kung saan maaaring mabawasan ang pakikipag-ugnayan, pakitingnan ang Talahanayan 3 

para sa mga hakbang upang maiwasan o pamahalaan ang mga posible at kilalang makabuluhang pakikipag-ugnayan sa gamot, 

kabilang ang mga rekomendasyon sa dosis. Isaalang-alang ang potensyal para sa mga pakikipag-ugnayan sa droga bago at sa 

panahon ng therapy na may dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets; suriin ang mga kasabay na gamot sa 

panahon ng therapy na may dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets; at subaybayan para sa mga salungat na 

reaksyon na nauugnay sa mga magkakatulad na gamot.

5.4 Malubhang Talamak na Paglala ng Hepatitis B sa mga Pasyenteng Nahawahan ng HIV-1 at HBV

Ang mga pasyente na may HIV-1 ay dapat na masuri para sa pagkakaroon ng talamak na hepatitis B virus (HBV) 
bago simulan ang antiretroviral therapy[tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.1)].

Ang matinding talamak na exacerbation ng hepatitis B (hal., liver decompensation at liver failure) ay naiulat sa 
mga pasyenteng nahawahan ng HIV-1 at HBV at hindi na ipinagpatuloy ang mga produktong naglalaman ng 
tenofovir disoproxil fumarate (TDF), at maaaring mangyari sa paghinto ng dolutegravir, emtricitabine at 
tenofovir alafenamide tablets. Ang mga pasyente na may HIV-1 at HBV na huminto sa dolutegravir, 
emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay dapat na masusing subaybayan sa parehong klinikal at 
laboratoryo na follow-up nang hindi bababa sa ilang buwan pagkatapos ihinto ang paggamot. Kung 
naaangkop, maaaring kailanganin ang pagsisimula ng anti-hepatitis B therapy, lalo na sa mga pasyente na 
may advanced na sakit sa atay o cirrhosis, dahil ang paglala ng hepatitis pagkatapos ng paggamot ay 
maaaring humantong sa hepatic decompensation at liver failure.

5.5 Immune Reconstitution Syndrome
Ang immune reconstitution syndrome ay naiulat sa mga pasyente na ginagamot sa kumbinasyon ng 
antiretroviral therapy, kabilang ang dolutegravir at FTC, dalawang bahagi ng dolutegravir, emtricitabine at 
tenofovir alafenamide tablets. Sa unang yugto ng kumbinasyong antiretroviral na paggamot, ang mga 
pasyente na ang immune system ay tumutugon ay maaaring magkaroon ng nagpapasiklab na tugon sa mga 
tamad o natitirang oportunistikong impeksyon (tulad ngMycobacterium avium impeksyon, cytomegalovirus,
Pneumocystis jiroveciipneumonia [PCP], o tuberculosis), na maaaring mangailangan ng karagdagang 
pagsusuri at paggamot.

5

Reference ID: 4219844



Ang mga autoimmune disorder (tulad ng Graves' disease, polymyositis, at Guillain-Barré syndrome) ay naiulat 
din na nangyari sa setting ng immune reconstitution; gayunpaman, ang oras ng pagsisimula ay mas nagbabago 
at maaaring mangyari maraming buwan pagkatapos ng pagsisimula ng paggamot.

5.6 Bagong Pagsisimula o Lumalalang Paghina ng Bato
Ang kapansanan sa bato, kabilang ang mga kaso ng acute renal failure at Fanconi 
syndrome (renal tubular injury na may matinding hypophosphatemia), ay naiulat sa 
paggamit ng tenofovir prodrugs sa parehong pag-aaral ng toxicology ng hayop at mga 
pagsubok sa tao. Sa mga klinikal na pagsubok ng FTC + TAF na may cobicistat (COBI) at 
elvitegravir (EVG), walang mga kaso ng Fanconi syndrome o Proximal Renal 
Tubulopathy (PRT). Sa mga klinikal na pagsubok ng FTC + TAF na may EVG + COBI sa 
mga subject na walang kabuluhan sa paggamot at sa mga subject na pinigilan ng viral, 
inilipat sa FTC + TAF na may EVG + COBI na may mga eGFR na higit sa 50 mL kada 
minuto, malubhang salungat na mga kaganapan sa bato o mga paghinto dahil sa 
masamang reaksyon sa bato ay nakatagpo sa mas mababa sa 1% ng mga kalahok na 
ginagamot sa FTC + TAF na may EVG + COBI.[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon 
(6.1)]. Ang Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay hindi 
inirerekomenda sa mga pasyente na may tinatayang creatinine clearance na mas 
mababa sa 30 mL bawat minuto dahil ang data sa populasyon na ito ay hindi sapat.

Ang mga pasyenteng umiinom ng tenofovir prodrugs na may kapansanan sa paggana ng bato at ang mga umiinom ng mga 

nephrotoxic agent kabilang ang mga non-steroidal anti-inflammatory na gamot ay nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng 

mga masamang reaksyon na nauugnay sa bato.

Ang tinantyang creatinine clearance, urine glucose, at urine protein ay dapat masuri bago simulan ang dolutegravir, 
emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets therapy at dapat na subaybayan sa panahon ng therapy sa lahat ng 
mga pasyente. Ang serum phosphorus ay dapat na subaybayan sa mga pasyenteng may talamak na sakit sa bato 
dahil ang mga pasyenteng ito ay nasa mas malaking panganib na magkaroon ng Fanconi syndrome sa mga prodrug 
ng tenofovir. Itigil ang dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets sa mga pasyenteng nagkakaroon 
ng makabuluhang pagbaba sa paggana ng bato o ebidensya ng Fanconi syndrome.

5.7 Lactic Acidosis at Malubhang Hepatomegaly na may Steatosis
Ang lactic acidosis at malubhang hepatomegaly na may steatosis, kabilang ang mga nakamamatay na kaso, ay 
naiulat sa paggamit ng nucleoside analogs, kabilang ang emtricitabine, isang bahagi ng dolutegravir, 
emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets, at tenofovir DF, isa pang prodrug ng tenofovir, nang nag-iisa o 
kasama ng iba pang mga antiretroviral. Ang paggamot na may dolutegravir, emtricitabine at tenofovir 
alafenamide tablet ay dapat na suspendihin sa sinumang pasyente na bumuo ng mga klinikal o laboratoryo na 
natuklasan na nagpapahiwatig ng lactic acidosis o binibigkas na hepatotoxicity (na maaaring kabilang ang 
hepatomegaly at steatosis kahit na walang markang transaminase elevations).

6
Ang mga sumusunod na seryosong masamang reaksyon ng gamot ay tinatalakay sa ibang mga seksyon ng label:

MGA MASAMANG REAKSIYON

• Hepatotoxicity[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.1)].
• Mga Reaksyon ng Hypersensitivity[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.2)].
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• Malubhang Talamak na Paglala ng Hepatitis B[tingnan ang Boxed Warning at Mga Babala at 
Pag-iingat (5.4)].

• Immune Reconstitution Syndrome[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.5)].
• Bagong Pagsisimula o Lumalalang Paghina ng Bato[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.6)].
• Lactic Acidosis at Malubhang Hepatomegaly na may Steatosis[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat

(5.7)].

6.1 Karanasan sa Mga Klinikal na Pagsubok

Dahil ang mga klinikal na pagsubok ay isinasagawa sa ilalim ng malawak na iba't ibang mga kondisyon, ang mga adverse reaction rate na 

naobserbahan sa mga klinikal na pagsubok ng isang gamot (o isang gamot na ibinibigay sa iba't ibang kumbinasyon sa iba pang concomitant 

therapy) ay hindi maaaring direktang ihambing sa mga rate sa mga klinikal na pagsubok ng isa pang gamot (o isang gamot na ibinigay sa 

pareho o ibang kumbinasyon na therapy) at maaaring hindi sumasalamin sa mga rate na sinusunod sa pagsasanay.

Dolutegravir:Karanasan sa Mga Klinikal na Pagsubok sa Mga Paksa ng Pang-adulto:Mga Paksa sa Paggamot: Ang 
pagtatasa sa kaligtasan ng dolutegravir sa HIV-1-infected treatment-naïve subject ay batay sa mga pagsusuri ng 
data mula sa 2 international, multicenter, double-blind na pagsubok, SPRING-2 (ING113086) at SINGLE 
(ING114467).

Sa SPRING-2, 822 na mga paksa ang na-randomize at nakatanggap ng hindi bababa sa 1 dosis ng alinman sa dolutegravir 
50 mg isang beses araw-araw o raltegravir 400 mg dalawang beses araw-araw, parehong kasama ng fixed-dose dual 
nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) na paggamot (alinman sa fixed-dose). abacavir sulfate at lamivudine 
[EPZICOM®] o fixed-dose emtricitabine/tenofovir DF [TRUVADA®]). Mayroong 808 na paksa na kasama sa mga pagsusuri 
sa pagiging epektibo at kaligtasan. Sa pamamagitan ng 96 na linggo, ang rate ng mga salungat na kaganapan na 
humahantong sa paghinto ay 2% sa parehong mga pangkat ng paggamot.

Sa SINGLE, 833 na mga paksa ay randomized at nakatanggap ng hindi bababa sa 1 dosis ng alinman sa dolutegravir 50 mg 
na may fixed-dose abacavir sulfate at lamivudine (EPZICOM) isang beses araw-araw o fixed-dose efavirenz/emtricitabine/
tenofovir DF (ATRIPLA®) isang beses araw-araw (nabulag ang paggamot sa pag-aaral sa Linggo 96 at open-label mula 
Linggo 96 hanggang Linggo 144). Sa pamamagitan ng 144 na linggo, ang mga rate ng masamang kaganapan na 
humahantong sa paghinto ay 4% sa mga paksang tumatanggap ng dolutegravir 50 mg isang beses araw-araw + fixed-dose 
abacavir at lamivudine (EPZICOM) at 14% sa mga subject na tumatanggap ng fixed-dose efavirenz/emtricitabine/
tenofoLAvir DF (ATRIP ) isang beses araw-araw.

Paggamot-emergent adverse reactions (ARs) ng katamtaman hanggang malubha (Grade 2 hanggang 4) intensity na 
naobserbahan sa hindi bababa sa 2% ng mga subject sa dolutegravir treatment arm sa alinman sa SPRING-2 o 
SINGLE ay insomnia (3%), sakit ng ulo (2%) , at pagkapagod (2%).

Bilang karagdagan, ang Grade 1 insomnia ay iniulat ng 1% at mas mababa sa 1% ng mga paksang tumatanggap ng 
dolutegravir at raltegravir, ayon sa pagkakabanggit, sa SPRING-2; samantalang sa SINGLE ang mga rate ay 7% at 4% para 
sa dolutegravir at fixed-dose efavirenz/emtricitabine/tenofovir DF (ATRIPLA), ayon sa pagkakabanggit. Ang mga 
kaganapang ito ay hindi naglilimita sa paggamot.

Hindi gaanong Karaniwang Mga Salungat na Reaksyon na Naobserbahan sa Paggamot-Naive at Paggamot-Naranasan na mga 

Pagsubok: Ang mga sumusunod na AR ay nangyari sa mas mababa sa 2% ng treatment-naïve o treatment-experienced
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mga paksang tumatanggap ng dolutegravir sa isang kumbinasyong regimen sa alinmang pagsubok. Ang mga 
kaganapang ito ay isinama dahil sa kanilang kaseryosohan at pagtatasa ng potensyal na ugnayang sanhi.

Gastrointestinal Disorders: Pananakit ng tiyan, discomfort ng tiyan, utot, sakit sa itaas na tiyan, 
pagsusuka.

Mga Karamdaman sa Hepatobiliary: Hepatitis.

Mga Musculoskeletal Disorder: Myositis.

Mga Psychiatric Disorder: Pag-iisip ng pagpapakamatay, pagtatangka, pag-uugali, o pagkumpleto. Ang mga 
kaganapang ito ay naobserbahan lalo na sa mga paksang may dati nang kasaysayan ng depresyon o iba pang sakit sa 
isip.

Mga Karamdaman sa Bato at Pag-ihi: Pagkasira ng bato.

Mga Karamdaman sa Balat at Subcutaneous Tissue: Pruritus.

Mga abnormalidad sa laboratoryo: Mga Asignatura sa Paggamot-Naive: Ang mga piling abnormalidad sa laboratoryo (Grade 2 hanggang 4) 

na may lumalalang grado mula sa baseline at kumakatawan sa pinakamasamang antas ng toxicity sa hindi bababa sa 2% ng mga paksa ay 

ipinakita sa Talahanayan 1. Ang ibig sabihin ng pagbabago mula sa baseline na sinusunod para sa mga napiling halaga ng lipid ay ipinakita sa 

Talahanayan 2.

Talahanayan 1. Napiling Mga Abnormalidad sa Laboratory (Grade 2 hanggang 4) sa Treatment-
Naïve Subjects sa SPRING-2 (Week 96 Analysis)

SPRING-2
Dolutegravir

50 mg
Minsan Araw-araw

+ 2 NRTI
(n = 403)

Raltegravir
400 mg Dalawang beses Araw-araw

+ 2 NRTI
(n = 405)

Parameter ng Laboratory
Ginustong Termino

ALT
Baitang 2 (> 2.5 hanggang 5.0 x ULN) 4% 4%
Baitang 3 hanggang 4 (> 5.0 x ULN) 2% 2%

AST
Baitang 2 (> 2.5 hanggang 5.0 x ULN) 5% 3%
Baitang 3 hanggang 4 (> 5.0 x ULN) 3% 2%

Kabuuang Bilirubin

Baitang 2 (1.6 hanggang 2.5 x ULN) 3% 2%
Baitang 3 hanggang 4 (> 2.5 x ULN) < 1% < 1%

Creatine kinase
Baitang 2 (6.0 hanggang 9.9 x ULN) 2% 5%
Baitang 3 hanggang 4 (≥ 10.0 x ULN) 7% 4%

Hyperglycemia
Baitang 2 (126 hanggang 250 mg/dL) 6% 6%
Grade 3 (> 250 mg/dL) < 1% 2%
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Lipase
Baitang 2 (> 1.5 hanggang 3.0 x ULN) 7% 7%
Baitang 3 hanggang 4 (> 3.0 x ULN) 2% 5%

Kabuuang neutrophils

Baitang 2 (0.75 hanggang 0.99 x 109) 4% 3%
Baitang 3 hanggang 4 (< 0.75 x 109) 2% 2%

Talahanayan 2. Mean Change from Baseline in Fasted Lipid Values   in Treatment-Naïve 
Subjects sa SPRING-2 (Week 96 Analysisa)

SPRING-2
Dolutegravir

50 mg
Minsan Araw-araw

+ 2 NRTI
(n = 403)

Raltegravir
400 mg

Dalawang beses Araw-araw

+ 2 NRTI
(n = 405)

Parameter ng Laboratory
Ginustong Termino

Kolesterol (mg/dL) 8.1 10.1
HDL kolesterol
(mg/dL)

2.0 2.3

kolesterol
(mg/dL)

5.1 6.1

Triglyceride (mg/dL) 6.7 6.6
a Ang mga paksa sa mga ahente na nagpapababa ng lipid sa baseline ay hindi kasama sa mga pagsusuring ito (19 

na mga paksa sa bawat braso sa SPRING-2. Siyamnapu't apat na mga paksa ang nagpasimula ng isang ahente na 

nagpapababa ng lipid pagkatapos ng baseline; ang kanilang huling mga halaga ng pag-ayuno sa paggamot (bago 

simulan ang ahente) ay ginamit kahit na kung itinigil nila ang ahente (SPRING-2: dolutegravir n = 9, raltegravir n = 

13).

Hepatitis B at/o Hepatitis C Virus Co-infection: Sa Phase 3 na mga pagsubok, ang mga 
subject na may hepatitis B at/o C virus co-infection ay pinahintulutang mag-enroll sa 
kondisyon na ang baseline liver chemistry test ay hindi lalampas sa 5 beses sa itaas na 
limitasyon ng normal. Sa pangkalahatan, ang profile ng kaligtasan sa mga subject na may 
hepatitis B at/o C virus co-infection ay katulad ng naobserbahan sa mga subject na walang 
hepatitis B o C co-infection, kahit na ang mga rate ng AST at ALT abnormalities ay mas 
mataas sa subgroup na may hepatitis B at/o C virus co-infection para sa lahat ng grupo ng 
paggamot. Grade 2 hanggang 4 ALT abnormalities sa hepatitis B at/o C co-infected 
kumpara sa HIV mono-infected subject na tumatanggap ng dolutegravir ay naobserbahan 
sa 18% vs. 3% na may 50 mg isang beses araw-araw na dosis at 13% vs. 8% na may ang 50 
mg dalawang beses araw-araw na dosis. [tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.1)].

Mga Pagbabago sa Serum Creatinine: Ang Dolutegravir ay ipinakita na nagpapataas ng serum creatinine dahil sa pagsugpo sa 

tubular secretion ng creatinine nang hindi naaapektuhan ang renal glomerular function.[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.2)]
. Ang mga pagtaas sa serum creatinine ay naganap sa loob ng unang 4 na linggo ng paggamot at nanatiling matatag hanggang sa 

96 na linggo. Sa mga paksang walang kabuluhan sa paggamot, ang isang mean na pagbabago mula sa baseline na 0.15 mg bawat 

dL (saklaw: -0.32 mg bawat dL hanggang 0.65 mg bawat dL) ay naobserbahan pagkatapos
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96 na linggo ng paggamot. Ang mga pagtaas ng creatinine ay maihahambing sa mga background na NRTI at katulad sa 
mga paksang may karanasan sa paggamot.

Karanasan sa Mga Klinikal na Pagsubok sa Mga Paksa ng Pediatric:Ang IMPAACT P1093 ay isang patuloy na multicenter, 
open-label, non-comparative trial ng humigit-kumulang 160 HIV-1-infected na pediatric subject na may edad 4 na linggo 
hanggang 18 taon, kung saan 46 na nakaranas ng paggamot, INSTI-naïve subject na may edad 6 hanggang mas mababa sa 
18 taon na ang naka-enroll[tingnan ang Use in Specific Populations (8.4) at Clinical Studies (14.2)].

Ang profile ng masamang reaksyon ay katulad ng para sa mga nasa hustong gulang. Ang mga grade 2 AR na iniulat ng 
higit sa isang paksa ay nabawasan ang bilang ng neutrophil (n = 3) at pagtatae (n = 2). Walang naiulat na mga AR na may 
kaugnayan sa droga sa Grade 3 o 4. Walang AR na humantong sa paghinto.

Ang Grade 3 o 4 na mga abnormalidad sa laboratoryo na iniulat sa higit sa isang paksa ay nakataas ang kabuuang bilirubin 
(n = 3) at nabawasan ang bilang ng neutrophil (n = 2). Ang mga pagbabago sa ibig sabihin ng serum creatinine ay katulad 
ng mga naobserbahan sa mga matatanda.

Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide:Mga Salungat na Reaksyon sa Mga Klinikal na Pagsubok ng FTC + TAF na may EVG 
+ COBI sa Treatment-Naïve Adults na may HIV-1 Infection:Sa pinagsama-samang 48-linggong mga pagsubok ng 
antiretroviral treatment-naïve HIV-1-infected adult subjects, ang pinakakaraniwang masamang reaksyon sa mga subject na 
ginagamot sa FTC + TAF na may EVG + COBI (N = 866) (insidence na mas malaki kaysa o katumbas ng 10%, lahat ng grado) 
ay nasusuka (10%). Sa pangkat ng paggamot na ito, 0.9% ng mga paksa ay hindi na ipinagpatuloy ang FTC + TAF sa EVG + 
COBI dahil sa masamang mga kaganapan sa panahon ng 48-linggong panahon ng paggamot[tingnan ang Clinical Studies 
(14)]. Ang profile ng kaligtasan ay katulad sa mga may sapat na gulang na pinigilan ng virologically na may impeksyon sa 
HIV-1 na inilipat sa FTC + TAF na may EVG + COBI (N = 799). Ang mga antiretroviral treatment-naïve adult subject na 
ginagamot sa FTC + TAF na may EVG + COBI ay nakaranas ng mga average na pagtaas ng 30 mg/dL ng kabuuang kolesterol, 
15 mg/dL ng LDL cholesterol, 7 mg/dL ng HDL cholesterol, at 29 mg/dL ng triglycerides pagkatapos ng 48 linggo ng 
paggamit.

Mga Pagsusuri sa Laboratory ng Renal: Sa dalawang 48-linggong pagsubok sa antiretroviral treatment-naïve HIV-1-
infected adult na ginagamot ng FTC + TAF na may EVG + COBI (N = 866) na may median baseline na eGFR na 115 mL 
kada minuto, ang ibig sabihin ng serum creatinine ay tumaas ng 0.1 mg bawat dL mula sa baseline hanggang Linggo 
48. Ang median urine protein-to-creatinine ratio (UPCR) ay 44 mg bawat gramo sa baseline at sa Linggo 48. Sa isang 
48-linggo na pagsubok sa virologically-suppressed TDF-treated adult na lumipat sa FTC
+ TAF na may EVG + COBI (N = 959) na may mean baseline eGFR na 112 mL kada minuto, ang ibig sabihin ng serum 
creatinine ay katulad ng baseline at median na UPCR ay 61 mg bawat gramo sa baseline at 46 mg bawat gramo sa Linggo 
48. Sa isang 24 na linggong pagsubok sa mga nasa hustong gulang na may kapansanan sa bato (baseline eGFR 30 
hanggang 69 mL bawat minuto) na nakatanggap ng FTC + TAF na may EVG + COBI (N = 248), ang ibig sabihin ng serum 
creatinine ay 1.5 mg bawat dL sa parehong baseline at Linggo 24. Median Ang UPCR ay 161 mg bawat gramo sa baseline at 
93 mg bawat gramo sa Linggo 24.

Mga Epekto sa Densidad ng Bone Mineral: Sa pinagsama-samang pagsusuri ng dalawang 48-linggo na pagsubok ng 
antiretroviral treatment-naïve HIV-1-infected adult subjects, bone mineral density (BMD) mula baseline hanggang 
Linggo 48 ay tinasa ng dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). Bumaba ang ibig sabihin ng BMD mula sa baseline 
hanggang Linggo 48 -1.30% na may FTC + TAF na may EVG + COBI sa lumbar spine at -0.66% sa kabuuang balakang. 
Ang pagbaba ng BMD ng 5% o higit pa sa lumbar spine ay naranasan ng 10% ng
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FTC + TAF na may mga paksang EVG + COBI. Ang pagbaba ng BMD ng 7% o higit pa sa femoral neck ay 
naranasan ng 7% ng FTC + TAF na may EVG + COBI subjects. Ang pangmatagalang klinikal na kahalagahan 
ng mga pagbabagong ito sa BMD ay hindi alam. Ang mga bali (hindi kasama ang mga daliri at paa) ay 
naiulat sa 7 (0.8%) na paksa sa FTC + TAF na may EVG + COBI group.

Sa 799 virologically-suppressed TDF-treated adult subjects na lumipat sa FTC + TAF na may EVG + COBI, sa 
Linggo 48 ay nangangahulugang tumaas ang BMD (1.86% lumbar spine, 1.95% kabuuang balakang). Ang 
pagbaba ng BMD ng 5% o higit pa sa lumbar spine ay naranasan ng 1% ng FTC + TAF na may EVG
+ Mga paksa ng COBI. Ang pagbaba ng BMD ng 7% o higit pa sa femoral neck ay naranasan ng 1% ng FTC + 
TAF na may EVG + COBI na mga paksa.

Mga Masamang Reaksyon sa Mga Klinikal na Pagsubok sa Mga Paksa ng Pediatric na may HIV-1 na Impeksyon:Sa isang 24 na linggo, 

open-label na pagsubok ng 23 antiretroviral treatment-naïve HIV-1-infected na pediatric subject na may edad 12 hanggang 18 taong 

gulang (na may hindi bababa sa 35 kg) na nakatanggap ng FTC + TAF na may EVG + COBI, ang kaligtasan ng kumbinasyong ito ay 

katulad ng sa mga matatanda. Kabilang sa mga pediatric subject na ito, ang ibig sabihin ay tumaas ang BMD mula sa baseline 

hanggang Linggo 24, +1.7% sa lumbar spine at +0.8% para sa kabuuang katawan na mas mababa ang ulo. Ang ibig sabihin ng mga 

pagbabago mula sa baseline na BMD Z-scores ay -0.10 para sa lumbar spine at

- 0.11 para sa kabuuang katawan na mas mababa ang ulo sa Linggo 24. Dalawang paksa ang nagkaroon ng makabuluhang (higit sa 4%) 

lumbar spine BMD loss sa Linggo 24.

6.2 Karanasan sa Postmarketing
Bilang karagdagan sa mga masamang reaksyon na iniulat mula sa mga klinikal na pagsubok, ang mga sumusunod na masamang 

reaksyon ay natukoy sa panahon ng paggamit ng postmarketing. Dahil ang mga reaksyong ito ay boluntaryong iniulat mula sa isang 

populasyon na hindi tiyak ang laki, hindi laging posible na mapagkakatiwalaang tantiyahin ang dalas ng mga ito o magtatag ng isang 

sanhi na kaugnayan sa pagkakalantad sa droga.

Dolutegravir:Mga Karamdaman sa Hepatobiliary:Talamak na pagkabigo sa atay, hepatotoxicity.

Musculoskeletal:Arthralgia, myalgia.

Psychiatric:Pagkabalisa.

7
7.1 Epekto ng Dolutegravir sa Pharmacokinetics ng Iba Pang Ahente
Sa vitro, dolutegravir inhibited ang renal organic cation transporters, OCT2 (IC50= 1.93 microM) at multidrug at toxin 
extrusion transporter (MATE) 1 (IC50= 6.34 microM).Sa vivo, pinipigilan ng dolutegravir ang tubular secretion ng 
creatinine sa pamamagitan ng pagpigil sa OCT2 at potensyal na MATE1. Maaaring pataasin ng Dolutegravir ang mga 
konsentrasyon sa plasma ng mga gamot na inalis sa pamamagitan ng OCT2 o MATE1 (dofetilide at metformin, 
Talahanayan 3)[tingnan ang Contraindications (4) at Drug Interactions (7.3)].

INTERAKSYON SA DROGA

Sa vitro, dolutegravir inhibited ang basolateral renal transporter, organic anion transporter (OAT) 1 (IC50= 
2.12 microM) at OAT3 (IC50= 1.97 microM). gayunpaman,sa vivo, hindi binago ng dolutegravir ang mga 
konsentrasyon ng plasma ng tenofovir o para-amino hippurate, mga substrate ng OAT1 at OAT3.
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Sa vitro, hindi pumipigil ang dolutegravir (IC50higit sa 50 microM) ang mga sumusunod: cytochrome P450 
(CYP)1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A, uridine diphosphate (UDP)-
glucuronosyl transferUGTUGase 1A1 (, P. gp), breast cancer resistance protein (BCRP), bile salt export 
pump (BSEP), organic anion transporter polypeptide (OATP)1B1, OATP1B3, OCT1, multidrug resistance 
protein (MRP)2, o MRP4.Sa vitro, ang dolutegravir ay hindi nagdulot ng CYP1A2, CYP2B6, o CYP3A4. Batay 
sa mga datos na ito at sa mga resulta ng mga pagsubok sa pakikipag-ugnayan sa droga, ang 
dolutegravir ay hindi inaasahang makakaapekto sa mga pharmacokinetics ng mga gamot na mga 
substrate ng mga enzyme o transporter na ito.

Sa mga pagsubok sa pakikipag-ugnayan sa droga, ang dolutegravir ay walang klinikal na nauugnay na epekto sa mga 
pharmacokinetics ng mga sumusunod na gamot: daclatasvir, tenofovir, methadone, midazolam, rilpivirine, at mga oral 
contraceptive na naglalaman ng norgestimate at ethinyl estradiol. Gamit ang mga crossstudy na paghahambing sa 
makasaysayang data ng pharmacokinetic para sa bawat nakikipag-ugnayang gamot, ang dolutegravir ay hindi lumilitaw 
na nakakaapekto sa mga pharmacokinetics ng mga sumusunod na gamot: atazanavir, darunavir, efavirenz, etravirine, 
fosamprenavir, lopinavir, ritonavir, at boceprevir.

7.2 Epekto ng Iba Pang Ahente sa Pharmacokinetics ng Dolutegravir o Emtricitabine at 
Tenofovir Alafenamide
Dolutegravir:Ang Dolutegravir, isang bahagi ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets, 
ay na-metabolize ng UGT1A1 na may ilang kontribusyon mula sa CYP3A. Ang Dolutegravir ay isa ring substrate 
ng UGT1A3, UGT1A9, BCRP, at P-gpsa vitro. Ang mga gamot na nag-uudyok sa mga enzyme at transporter na 
iyon ay maaaring bawasan ang konsentrasyon ng dolutegravir sa plasma at bawasan ang therapeutic effect ng 
dolutegravir.

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng dolutegravir at iba pang mga gamot na pumipigil sa mga enzyme na ito ay maaaring magpapataas ng 

konsentrasyon ng plasma ng dolutegravir.

Malaking binawasan ng Etravirine ang mga konsentrasyon ng dolutegravir sa plasma, ngunit ang epekto ng etravirine ay 
nabawasan sa pamamagitan ng sabay-sabay na pangangasiwa ng lopinavir/ritonavir o darunavir/ritonavir, at inaasahang 
mababawasan ng atazanavir/ritonavir (Talahanayan 3)[tingnan ang Drug Interactions (7.3) at Clinical Pharmacology (12.3)].

Sa vitro, ang dolutegravir ay hindi isang substrate ng OATP1B1 o OATP1B3.

Batay sa mga resulta ng pagsubok sa pakikipag-ugnayan sa droga, ang mga sumusunod na gamot ay 
maaaring isama sa dolutegravir nang walang pagsasaayos ng dosis: atazanavir/ritonavir, lopinavir/
ritonavir, darunavir/ritonavir, daclatasvir, boceprevir, elbasvir/grazoprevir, methadone, midazolam, 
omeprazole, walang oral contraceptives at ethinyl estradiol, prednisone, rifabutin, rilpivirine, at 
sofosbuvir/velpatasvir[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)].

Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide:Ang TAF, isang bahagi ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide 
tablets, ay isang substrate ng P-gp, BCRP, OATP1B1, at OATP1B3. Ang mga gamot na malakas na nakakaapekto sa aktibidad 
ng P-gp at BCRP ay maaaring humantong sa mga pagbabago sa pagsipsip ng TAF (tingnan ang Talahanayan 3). Ang mga 
gamot na nag-uudyok sa aktibidad ng P-gp ay inaasahang bawasan ang pagsipsip ng TAF, na nagreresulta sa pagbaba ng 
konsentrasyon ng TAF sa plasma, na maaaring humantong sa pagkawala ng therapeutic effect ng dolutegravir, 
emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets at pagbuo ng resistensya.
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Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide na mga tablet na may iba 
pang mga gamot na pumipigil sa P-gp at BCRP ay maaaring tumaas ang pagsipsip at konsentrasyon ng plasma ng 
TAF. Ang TAF ay hindi isang inhibitor ng CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, o UGT1A1. Ang TAF ay 
isang mahinang inhibitor ng CYP3Asa vitro. Ang TAF ay hindi isang inhibitor o inducer ng CYP3Asa vivo.

Batay sa mga pag-aaral sa pakikipag-ugnayan ng droga na isinagawa kasama ang mga bahagi ng 
emtricitabine at tenofovir alafenamide, walang klinikal na makabuluhang pakikipag-ugnayan ng gamot ang 
naobserbahan o inaasahan kapag ang emtricitabine at tenofovir alafenamide ay pinagsama sa mga 
sumusunod na antiretroviral agent: atazanavir na may ritonavir o cobicistat, darunavir na may ritonavir o 
cobicistat, dolutegravir, efavirenz, ledipasvir, lopinavir/ritonavir, maraviroc, nevirapine, raltegravir, rilpivirine, 
at sofosbuvir. Walang mga klinikal na makabuluhang interaksyon ng gamot ang naobserbahan o inaasahan 
kapag ang emtricitabine at tenofovir alafenamide ay pinagsama sa mga sumusunod na gamot: 
buprenorphine, itraconazole, ketoconazole, lorazepam, methadone, midazolam, naloxone, norbuprenorphine, 
norgestimate/ethinyl estradiol, at .

7.3 Itinatag at Iba Pang Potensyal na Makabuluhang Pakikipag-ugnayan sa Gamot
Walang mga pagsubok sa pakikipag-ugnayan sa droga na isinagawa sa dolutegravir at fixed-dose 
emtricitabine at tenofovir alefenamide o sa fixed-dose na kumbinasyon ng lahat ng tatlong bahagi.

Ang impormasyon tungkol sa mga potensyal na pakikipag-ugnayan ng gamot sa dolutegravir, emtricitabine at tenofovir 
alafenamide (Talahanayan 3) ay ibinigay sa ibaba.

Ang mga rekomendasyong ito ay batay sa alinman sa mga pagsubok sa pakikipag-ugnayan sa droga o hinulaang mga pakikipag-

ugnayan dahil sa inaasahang laki ng pakikipag-ugnayan at potensyal para sa mga seryosong masamang kaganapan o pagkawala 

ng bisa.[tingnan ang Contraindications (4) at Clinical Pharmacology (12.3)].

Talahanayan 3. Itinatag at Iba Pang Potensyal na Makabuluhang Pakikipag-ugnayan sa Gamot para sa 
Dolutegravir, Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide: Maaaring Irekomenda ang Mga Pagbabago 
sa Dosis Batay sa Mga Pagsubok sa Pakikipag-ugnayan sa Droga o Hinulaang Pakikipag-ugnayan

Epekto sa
Konsentrasyon ng

Dolutegravir, TAF
at/o

Kasabay na Gamot

Kasabay na Gamot
klase:

Pangalan ng Gamot Klinikal na Komento

Antiarrhythmic:
Dofetilide

↑ Dofetilide Ang sabay-sabay na pangangasiwa ay 
kontraindikado sa dolutegravir, emtricitabine at 
tenofovir alafenamide tablets[tingnan ang 
Contraindications (4)].

Antimycobacterial:
Rifabutin
Rifampin
Rifapentine

↓ TAF Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng 
dolutegravir, emtricitabine at tenofovir 
alafenamide tablet na may rifabutin, rifampin, o 
rifapentine ay hindi inirerekomenda.

Non-nucleoside reverse ↓ Dolutegravir Paggamit ng dolutegravir, emtricitabine at
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transcriptase inhibitor:
Etravirinea

tenofovir alafenamide tablets na may etravirine 
nang walang sabay na pangangasiwa ng 
atazanavir/ritonavir, darunavir/ritonavir, o 
lopinavir/ritonavir ay hindi
inirerekomenda.

Non-nucleoside reverse
transcriptase inhibitor:

Efavirenza

↓Dolutegravir Ayusin ang dosis ng dolutegravir sa 50 mg 
dalawang beses araw-araw. Dapat kumuha ng 
karagdagang 50-mg na dosis ng dolutegravir, na 
pinaghihiwalay ng 12 oras mula sa dolutegravir, 
emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets.

Non-nucleoside reverse
transcriptase inhibitor:

Nevirapine

↓ Dolutegravir Iwasan ang sabay-sabay na pangangasiwa sa 
dolutegravir, emtricitabine at tenofovir 
alafenamide tablets dahil walang sapat na data 
para gumawa ng dosing
mga rekomendasyon.

Protease inhibitor:
Fosamprenavir/ritonavira

↓ Dolutegravir Ayusin ang dosis ng dolutegravir sa 50 mg dalawang 

beses araw-araw. Dapat kumuha ng karagdagang 50-

mg na dosis ng dolutegravir, na pinaghihiwalay ng 12 

oras mula sa dolutegravir,

emtricitabine at tenofovir alafenamide 
tablets.

Iba pang Ahente

Carbamazepinea ↓ Dolutegravir Dapat kumuha ng karagdagang 50-mg na 
dosis ng dolutegravir, na pinaghihiwalay ng 12 
oras mula sa dolutegravir,
emtricitabine at tenofovir alafenamide 
tablets; gayunpaman, ang paggamit sa 
dolutegravir, emtricitabine at tenofovir 
alafenamide tablets ay hindi inirerekomenda 
dahil sa TAF component.

Carbamazepine
Oxcarbazepine
Phenytoin
Phenobarbital

↓ Dolutegravir
↓ TAF

Isaalang-alang ang alternatibong anticonvulsant.

St. John's wort (Hypericum 
perforatum)

↓ Dolutegravir
↓ TAF

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng dolutegravir, 
emtricitabine at tenofovir alafenamide tablet na 
may St. John's wort ay hindi inirerekomenda.

Mga gamot na naglalaman ng

polyvalent cations (hal., 
Mg o Al):
Mga antacid na naglalaman ng kationa

o laxatives
Sucralfate
Mga naka-buffer na gamot

↓ Dolutegravir Magbigay ng dolutegravir, emtricitabine at 
tenofovir alafenamide tablets 2 oras bago o 6 
na oras pagkatapos uminom ng mga gamot 
na naglalaman ng polyvalent cations.
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Oral calcium o iron 
supplements, kabilang ang
multivitamins na naglalaman 
ng calcium o irona

↓ Dolutegravir Magbigay ng dolutegravir, emtricitabine at 
tenofovir alafenamide tablets 2 oras bago o 6 na 
oras pagkatapos uminom ng mga supplement 
na naglalaman ng calcium o iron. Bilang kahalili, 
dolutegravir,
Ang emtricitabine at tenofovir alafenamide na mga 
tablet at suplemento na naglalaman ng calcium o 
iron ay maaaring inumin kasama ng pagkain.

Metformina ↑ Metformin Sa sabay na paggamit, limitahan ang kabuuang 
pang-araw-araw na dosis ng metformin sa 1000 mg 
alinman sa pagsisimula ng metformin o 
dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide 
tablets. Kapag huminto sa dolutegravir, 
emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets, ang 
dosis ng metformin ay maaaring mangailangan ng 
pagsasaayos. Pagsubaybay sa glucose ng dugo 
kapag nagsisimula
Ang sabay-sabay na paggamit at pagkatapos ng 
pag-alis ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir 
alafenamide tablets ay inirerekomenda.

a Tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3) Table 8 o Table 9 para sa magnitude ng interaksyon.

7.4 Mga Gamot na Nakakaapekto sa Paggana ng Bato

Dahil ang FTC at tenofovir ay pangunahing inilalabas ng mga bato sa pamamagitan ng kumbinasyon ng glomerular 
filtration at aktibong tubular secretion, ang sabay-sabay na pangangasiwa ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir 
alafenamide tablet na may mga gamot na nagpapababa ng renal function o nakikipagkumpitensya para sa aktibong 
tubular secretion ay maaaring magpapataas ng mga konsentrasyon ng FTC, tenofovir, at iba pang mga gamot na inalis sa 
bato at ito ay maaaring tumaas ang panganib ng mga salungat na reaksyon. Ang ilang halimbawa ng mga gamot na inaalis 
sa pamamagitan ng aktibong tubular secretion ay kinabibilangan, ngunit hindi limitado sa, acyclovir, cidofovir, ganciclovir, 
valacyclovir, valganciclovir, aminoglycosides (hal, gentamicin), at high-dose o maraming NSAID[tingnan ang Mga Babala at 
Pag-iingat (5.6)].

8
8.1 Pagbubuntis
Buod ng Panganib:Walang sapat na data ng tao sa paggamit ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide 
tablets sa panahon ng pagbubuntis upang ipaalam ang panganib na nauugnay sa droga ng mga depekto sa panganganak 
at pagkakuha. Ang paggamit ng Tenofovir alafenamide (TAF) sa mga kababaihan sa panahon ng pagbubuntis ay hindi 
nasusuri; gayunpaman, ang paggamit ng emtricitabine (FTC) sa panahon ng pagbubuntis ay nasuri sa isang limitadong 
bilang ng mga kababaihan gaya ng iniulat sa Antiretroviral Pregnancy Registry (APR). Dahil sa limitadong bilang ng mga 
pagbubuntis na nalantad sa mga regimen na nakabatay sa dolutegravir na iniulat sa APR, walang mga tiyak na konklusyon 
ang maaaring makuha sa kaligtasan ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets sa pagbubuntis, at ang 
patuloy na pagsubaybay ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng APR. Ang background rate para sa mga pangunahing 
depekto ng kapanganakan sa isang US reference na populasyon ng Metropolitan Atlanta Congenital Defects Program 
(MACDP) ay 2.7%. Ang tinantyang background rate ng miscarriage sa mga klinikal na kinikilalang pagbubuntis sa 
pangkalahatang populasyon ng US ay 15% hanggang 20%.

GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON
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Dolutegravir: Sa mga pag-aaral sa pagpaparami ng hayop, walang katibayan ng masamang resulta ng pag-
unlad ang naobserbahan sa dolutegravir[tingnan ang Data]. Sa panahon ng organogenesis sa daga at 
kuneho, ang systemic exposures (AUC) sa dolutegravir ay mas mababa sa (rabbit) at humigit-kumulang 27 
beses (daga) ang exposure sa mga tao sa maximum na inirerekomendang dosis ng tao (MRHD). Sa rat pre/
postnatal developmental study, ang maternal systemic exposure (AUC) sa dolutegravir ay humigit-kumulang 
27 beses ang exposure sa mga tao sa MRHD.

Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide:Sa mga pag-aaral ng hayop, walang masamang epekto sa pag-unlad ang 
naobserbahan kapag ang mga bahagi ng emtricitabine at tenofovir alafenamide ay pinangangasiwaan nang hiwalay sa 
panahon ng organogenesis sa mga exposure 60 at 108 beses (mice at rabbits, ayon sa pagkakabanggit) ang FTC exposure at 
sa exposure na katumbas ng o 53 beses (mga daga at kuneho, ayon sa pagkakabanggit) ang pagkakalantad ng TAF sa 
inirerekomendang pang-araw-araw na dosis ng emtricitabine at tenofovir alafenamide[tingnan ang Data (8.1)]. Gayundin, 
walang masamang epekto sa pag-unlad ang nakita nang ang FTC ay ibinibigay sa mga daga sa pamamagitan ng paggagatas 
sa mga pagkakalantad hanggang sa humigit-kumulang 60 beses ang pagkakalantad sa inirerekomendang pang-araw-araw 
na dosis ng emtricitabine at tenofovir alafenamide. Walang masamang epekto ang naobserbahan sa mga supling kapag ang 
TDF ay pinangangasiwaan sa pamamagitan ng paggagatas sa mga pagkakalantad ng tenofovir na humigit-kumulang 14 na 
beses ang pagkakalantad sa inirerekomendang pang-araw-araw na dosis ng emtricitabine at tenofovir alafenamide.

Data:Data ng Tao:Emtricitabine: Batay sa mga inaasahang ulat sa APR hanggang Hulyo 2015 ng 2933 na pagkakalantad sa 
mga regimen na naglalaman ng FTC sa panahon ng pagbubuntis (kabilang ang 1984 na nalantad sa unang trimester at 949 
na nalantad sa ikalawa/ikatlong trimester), walang pagkakaiba sa pagitan ng FTC at pangkalahatang mga depekto sa 
kapanganakan kumpara na may background na birth defect rate na 2.7% sa US reference population ng MACDP. Ang 
pagkalat ng mga depekto sa kapanganakan sa mga live birth ay 2.4% (95% CI: 1.7% hanggang 3.1%) na may unang trimester 
na pagkakalantad sa mga regimen na naglalaman ng FTC at 2.1% (95% CI: 1.3% hanggang 3.2%) na may pangalawa/ikatlo. 
pagkakalantad sa trimester sa mga regimen na naglalaman ng FTC.

Data ng Hayop:Dolutegravir: Ang Dolutegravir ay ibinibigay nang pasalita sa hanggang 1,000 mg bawat kg araw-araw sa mga buntis 

na daga at kuneho sa pagbubuntis Araw 6 hanggang 17 at 6 hanggang 18, ayon sa pagkakabanggit, at gayundin sa mga daga sa 

araw ng pagbubuntis hanggang 6 hanggang lactation/post-partum Day 20. Walang masamang epekto sa embryo-fetal (mga daga 

at kuneho) o pre/post-natal (mga daga) na pag-unlad ay naobserbahan hanggang sa pinakamataas na dosis na sinuri. Sa panahon 

ng organogenesis systemic exposures (AUC) sa dolutegravir sa mga kuneho ay mas mababa kaysa sa pagkakalantad sa mga tao sa 

MRHD at sa mga daga ay humigit-kumulang 27 beses ang pagkakalantad sa mga tao sa MRHD. Sa pag-aaral ng pag-unlad ng rat 

pre/post-natal, ang pagbaba ng timbang ng katawan ng mga umuunlad na supling ay naobserbahan sa panahon ng paggagatas sa 

isang maternally toxic na dosis (humigit-kumulang 27 beses na pagkakalantad ng tao sa MRHD).

Emtricitabine: Ang FTC ay ibinibigay nang pasalita sa mga buntis na daga (250 mg/kg/araw, 500 mg/kg/araw, o 1000 mg/kg/araw) at 

mga kuneho (100 mg/kg/araw, 300 mg/kg/araw, o 1000 mg /kg/araw) sa pamamagitan ng organogenesis (sa mga araw ng 

pagbubuntis 6 hanggang 15, at 7 hanggang 19, ayon sa pagkakabanggit). Walang makabuluhang toxicological effect ang 

naobserbahan sa embryo-fetal toxicity studies na isinagawa kasama ang FTC sa mga daga sa mga exposures (lugar sa ilalim ng 

curve [AUC]) na humigit-kumulang 60 beses na mas mataas at sa mga rabbits na humigit-kumulang 108 beses na mas mataas kaysa 

sa mga exposure ng tao sa inirerekomendang pang-araw-araw na dosis. Sa isang pre/post-natal development study kasama ang 

FTC, ang mga daga ay binigyan ng mga dosis hanggang 1000 mg/kg/araw; walang makabuluhang masamang epekto na direktang 

nauugnay sa gamot ang naobserbahan sa mga supling
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nakalantad araw-araw mula bago ipanganak (nasa utero) sa pamamagitan ng sexual maturity at daily exposures (AUC) na humigit-

kumulang 60 beses na mas mataas kaysa sa mga exposures ng tao sa inirerekomendang pang-araw-araw na dosis.

Tenofovir Alafenamide: Ang TAF ay ibinibigay nang pasalita sa mga buntis na daga (25 mg/kg/araw, 100mg/kg/araw, o 250 mg/kg/

araw) at mga kuneho (10 mg/kg/araw, 30 mg/kg/araw, o 100 mg/ kg/araw) sa pamamagitan ng organogenesis (sa mga araw ng 

pagbubuntis 6 hanggang 17, at 7 hanggang 20, ayon sa pagkakabanggit). Walang masamang epekto sa embryo-fetal na 

naobserbahan sa mga daga at kuneho sa TAF exposure na humigit-kumulang katulad ng (daga) at 53 (rabbit) na beses na mas 

mataas kaysa sa exposure sa mga tao sa inirerekomendang pang-araw-araw na dosis ng emtricitabine at tenofovir alafenamide. Ang 

TAF ay mabilis na na-convert sa tenofovir; ang naobserbahang pagkakalantad ng tenofovir sa mga daga at kuneho ay 59 (mga daga) 

at 93 (mga kuneho) na beses na mas mataas kaysa sa mga pagkakalantad ng tenofovir ng tao sa inirerekomendang pang-araw-araw 

na dosis. Dahil ang TAF ay mabilis na na-convert sa tenofovir at ang mas mababang pagkakalantad ng tenofovir sa mga daga at 

daga ay naobserbahan pagkatapos ng pangangasiwa ng TAF kumpara sa tenofovir disoproxil fumarate (TDF, isa pang prodrug para 

sa tenofovir) na pangangasiwa, isang pre/post-natal development study sa mga daga ay isinagawa lamang sa TDF. Ang mga dosis 

hanggang 600 mg/kg/araw ay ibinibigay sa pamamagitan ng paggagatas; walang masamang epekto ang naobserbahan sa mga 

supling sa ika-7 araw ng pagbubuntis [at lactation day 20] sa mga exposure ng tenofovir na humigit-kumulang 14 [21] beses na mas 

mataas kaysa sa mga exposure sa mga tao sa inirerekomendang pang-araw-araw na dosis ng emtricitabine at tenofovir 

alafenamide.

8.2 Pagpapasuso
Buod ng Panganib:Inirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention na ang mga ina na nahawaan ng HIV-1 ay 

hindi magpapasuso sa kanilang mga sanggol upang maiwasan ang panganib ng postnatal transmission ng HIV-1 na 

impeksyon.

Hindi alam kung ang dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay nakakaapekto sa produksyon ng gatas o 
may epekto sa breastfed na bata. Dahil sa potensyal para sa (1) paghahatid ng HIV-1 (sa mga sanggol na negatibo sa HIV), 
(2) pagkakaroon ng resistensya sa viral (sa mga sanggol na positibo sa HIV) at (3) masamang reaksyon sa isang sanggol na 
pinapasuso na katulad ng nakikita sa mga nasa hustong gulang, turuan ang mga ina na huwag magpasuso kung sila ay 
tumatanggap ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets.

Dolutegravir: Hindi alam kung ang dolutegravir ay naroroon sa gatas ng suso ng tao, nakakaapekto sa produksyon ng 
gatas ng tao, o may mga epekto sa sanggol na pinapasuso. Kapag ibinibigay sa mga lactating na daga, ang dolutegravir 
ay naroroon sa gatas[tingnan ang Data].

Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide:Ang FTC ay ipinakita na naroroon sa gatas ng suso ng tao; hindi alam 
kung ang TAF ay naroroon sa gatas ng suso ng tao[tingnan ang Data (8.2)]. Ang Tenofovir ay ipinakita na 
naroroon sa gatas ng mga lactating na daga at rhesus monkey pagkatapos ng pangangasiwa ng TDF[tingnan 
ang Data (8.2)]. Hindi alam kung ang TAF ay maaaring naroroon sa gatas ng hayop. Bagama't hindi alam kung 
ang TAF ay naroroon sa gatas ng suso ng tao, ang FTC ay ipinakita na nasa gatas ng suso ng tao[tingnan ang 
Data (8.2)].

Data:Data ng Tao:Emtricitabine : Ang mga sample ng gatas ng ina na nakuha mula sa limang ina na may HIV-1 ay 
nagpapakita na ang emtricitabine ay nasa gatas ng tao. Ang mga sanggol na nagpapasuso na ang mga ina ay ginagamot 
ng emtricitabine ay maaaring nasa panganib na magkaroon ng viral resistance sa emtricitabine. Ang iba pang mga 
panganib na nauugnay sa emtricitabine sa mga sanggol na pinasuso ng mga ina na ginagamot ng emtricitabine ay hindi 
alam.
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Data ng Hayop:Dolutegravir: Ang Dolutegravir ay ang pangunahing sangkap na nauugnay sa droga na inilabas sa gatas ng mga 

lactating na daga kasunod ng isang solong oral na dosis na 50 mg bawat kg sa lactation Day 10, na may mga konsentrasyon ng 

gatas na hanggang sa humigit-kumulang 1.3 beses kaysa sa mga konsentrasyon ng plasma ng ina na sinusunod 8 oras pagkatapos 

ng dosis.

Tenofovir Alafenamide: Ang mga pag-aaral sa mga daga at unggoy ay nagpakita na ang tenofovir ay itinago sa 
gatas. Ang Tenofovir ay pinalabas sa gatas ng mga lactating na daga kasunod ng oral administration ng TDF 
(hanggang sa 600 mg/kg/day) hanggang sa humigit-kumulang 24% ng median plasma concentration sa 
pinakamataas na dosed na hayop sa lactation day 11[tingnan ang Data (8.1)]. Ang Tenofovir ay nailabas sa gatas ng 
mga lactating monkey kasunod ng isang subcutaneous (30 mg/kg) na dosis ng tenofovir sa mga konsentrasyon 
hanggang sa humigit-kumulang 4% ng plasma concentration, na nagreresulta sa exposure (AUC) ng humigit-
kumulang 20%   ng plasma exposure.

8.4 Paggamit ng Pediatric

Ang mga tabletang Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide ay dapat lamang ibigay sa mga pediatric na 
pasyente na may timbang sa katawan na hindi bababa sa 40 kg dahil ang mga ito ay kumbinasyon ng nakapirming dosis na 
hindi maaaring iakma. Ang kaligtasan at pagiging epektibo ay naitatag para sa mga indibidwal na sangkap sa pangkat ng 
timbang na ito.

8.5 Paggamit ng Geriatric
Dolutegravir:Ang mga klinikal na pagsubok ng dolutegravir ay hindi nagsama ng sapat na bilang ng mga paksang may 
edad 65 at mas matanda upang matukoy kung iba ang kanilang pagtugon sa mas batang mga paksa. Sa pangkalahatan, 
ang pag-iingat ay dapat gawin sa pangangasiwa ng dolutegravir sa mga matatandang pasyente na sumasalamin sa mas 
mataas na dalas ng pagbaba ng hepatic, bato, o cardiac function, at ng magkakatulad na sakit o iba pang therapy sa droga.[
tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)].

Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide:Sa mga klinikal na pagsubok, 80 sa 97 na paksang nakatala sa edad na 65 taong gulang 

pataas ay nakatanggap ng FTC + TAF at EVG + COBI. Walang mga pagkakaiba sa kaligtasan o pagiging epektibo ang naobserbahan 

sa pagitan ng mga matatandang paksa at mga nasa hustong gulang sa pagitan ng 18 at mas mababa sa 65 taong gulang.

8.6 Hepatic Impairment
Walang inirerekumenda na pagsasaayos ng dosis ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets sa 
mga pasyenteng may mahinang (Child-Pugh Class A) o katamtaman (Child-Pugh Class B) na kapansanan sa hepatic. 
Ang epekto ng matinding hepatic impairment (Child-Pugh Class C) sa mga pharmacokinetics ng dolutegravir, 
emtricitabine at tenofovir alafenamide ay hindi pa napag-aralan. Samakatuwid, ang dolutegravir, emtricitabine at 
tenofovir alefenamide na mga tablet ay hindi inirerekomenda para sa paggamit sa mga pasyente na may 
malubhang hepatic impairment.[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)].

8.7 Pinsala sa Bato
Ang dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay hindi inirerekomenda para sa mga pasyenteng 
may malubhang kapansanan sa bato (tinatantiyang creatinine clearance sa ibaba 30 mL bawat min) dahil ang 
dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablet ay isang fixed-dose combination at ang dosis ng mga 
indibidwal na sangkap ay hindi maaaring iakma . Walang pagsasaayos ng dosis ng dolutegravir, emtricitabine at 
tenofovir alafenamide tablets ang inirerekomenda sa mga pasyenteng may
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banayad o katamtamang kapansanan sa bato (tinantyang creatinine clearance na higit sa o katumbas ng 30 mL 
bawat minuto)[tingnan ang Dosage and Administration (2.3) at Clinical Pharmacology (12.3)].

10
May kilalang partikular na paggamot para sa labis na dosis ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets. 
Kung mangyari ang labis na dosis, ang pasyente ay dapat na subaybayan at ilapat ang karaniwang suportang paggamot 
kung kinakailangan.

OVERDOSAGE

Dolutegravir:Dahil ang dolutegravir ay lubos na nakagapos sa mga protina ng plasma, malamang na hindi ito matatanggal 

nang malaki sa pamamagitan ng dialysis.

Emtricitabine (FTC):Available ang limitadong klinikal na karanasan sa mga dosis na mas mataas kaysa sa inirerekomendang 
dosis ng FTC. Sa isang klinikal na pag-aaral sa pharmacology, ang mga solong dosis ng FTC 1200 mg (6 na beses ang 
inirerekomendang dosis ng FTC) ay ibinibigay sa 11 paksa. Walang malubhang masamang reaksyon ang naiulat. Ang mga 
epekto ng mas mataas na dosis ay hindi alam.

Ang paggamot sa hemodialysis ay nag-aalis ng humigit-kumulang 30% ng dosis ng FTC sa loob ng 3 oras na panahon 
ng dialysis simula sa loob ng 1.5 oras ng FTC dosing (blood flow rate na 400 mL bawat minuto at isang dialysate flow 
rate na 600 mL bawat minuto). Hindi alam kung ang FTC ay maaaring alisin sa pamamagitan ng peritoneal dialysis.

Tenofovir Alafenamide (TAF):Ang limitadong klinikal na karanasan ay magagamit sa mga dosis na mas mataas kaysa sa 
inirerekomendang dosis ng TAF. Ang isang solong dosis ng 125 mg TAF (5 beses ang dosis ng TAF sa 200 mg/25 mg fixed-
dose combination na emtricitabine at tenofovir alafenamide) ay ibinibigay sa 48 malusog na paksa; walang malubhang 
masamang reaksyon ang naiulat. Ang mga epekto ng mas mataas na dosis ay hindi alam. Ang Tenofovir ay mahusay na 
inalis sa pamamagitan ng hemodialysis na may extraction coefficient na humigit-kumulang 54%.

11
Ang Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay isang fixed-dose combination na 
produkto na naglalaman ng dolutegravir (DTG), emtricitabine (FTC) at tenofovir alafenamide (TAF), para sa 
oral administration.

PAGLALARAWAN

• DTG, isang HIV INST.

• Ang FTC, isang synthetic nucleoside analog ng cytidine, ay isang HIV nucleoside analog reverse 
transcriptase inhibitor (HIV NRTI).

• Ang TAF, isang HIV NRTI, ay na-convertsa vivosa tenofovir, isang acyclic nucleoside phosphonate 
(nucleotide) analog ng adenosine 5′-monophosphate.

Ang bawat film-coated na tablet ay naglalaman ng 52.6 mg ng dolutegravir sodium, na katumbas ng 
50 mg dolutegravir free acid, 200 mg ng FTC at 28.04 mg ng TAF, katumbas ng 25 mg ng tenofovir 
alafenamide, at ang mga sumusunod na hindi aktibong sangkap: croscarmellose sodium, lactose 
monohydrate, magnesium stearate, mannitol, microcrystalline cellulose, polyethylene glycol, polyvinyl 
alcohol, povidone, sodium starch glycolate (patatas), talc at titanium dioxide.
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Dolutegravir:Ang kemikal na pangalan ng dolutegravir sodium ay sodium (4R,12aS)-N-[(2,4-Difluoro 
benzyl)carbamoyl] -4-methyl-6, 8-dioxo- 3,4,6,8,12,12a- hexahydro-2H-pyrido [l',2':4,5]pyrazino[2, 1-b] 
[1,3] oxazin-7-olate. Ang molecular formula ay C20H18F2N3NaO5at ang molecular weight ay 441.37 g kada 
mol (bilang asin). Mayroon itong sumusunod na formula sa istruktura:

Ang Dolutegravir sodium ay isang puti hanggang mapusyaw na dilaw na pulbos at bahagyang natutunaw sa tubig.

Emtricitabine:Ang kemikal na pangalan ng FTC ay 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)- 1,3-
oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone. Ang FTC ay ang (-)enantiomer ng isang thio analog ng cytidine, na 
naiiba sa iba pang cytidine analogs dahil mayroon itong fluorine sa 5 na posisyon.

Ang FTC ay may molecular formula na C8H10FN3O3S at isang molekular na timbang na 247.25 at may sumusunod 
na pormula sa istruktura:

Ang FTC ay isang puti hanggang puti na pulbos na may solubility na humigit-kumulang 112 mg bawat mL sa tubig sa 25°C.

Tenofovir Alafenamide:Ang kemikal na pangalan ng tenofovir alafenamide fumarate drug substance 
ay 9-{(R)-2-[[(S)-{[(S)-1-(isopropoxycarbonyl)ethyl]amino}phenoxy-phosphinyl] methoxy] propyl}adenine 
hemi fumarate.

Ang Tenofovir alafenamide fumarate ay may molecular formula na C21H29O5N6P•1/2(C4H4O4) at isang 
molekular na timbang na 534.5 at may sumusunod na pormula sa istruktura:
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Ang Tenofovir alafenamide fumarate ay isang puti hanggang puti na pulbos o light tan powder na may 
solubility na 4.7 mg bawat mL sa tubig sa 20°C.

12
12.1 Mekanismo ng Pagkilos
Ang Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay isang fixed-dose combination ng 
antiretroviral drugs dolutegravir (DTG), emtricitabine (FTC) at tenofovir alafenamide (TAF) [tingnan ang 
Microbiology (12.4)].

CLINICAL PHARMACOLOGY

12.2 Pharmacodynamics
Dolutegravir:Mga Epekto sa Electrocardiogram:Sa isang randomized, placebo-controlled, cross-over trial, 42 malusog na 
paksa ang nakatanggap ng single-dose oral administration ng placebo, dolutegravir 250 mg suspension (mga 
pagkakalantad ng humigit-kumulang 3-fold ng 50 mg isang beses araw-araw na dosis sa steady-state), at moxifloxacin 
400 mg (aktibong kontrol) sa random na pagkakasunud-sunod. Pagkatapos ng baseline at placebo adjustment, ang 
maximum na mean na pagbabago sa QTc batay sa Fridericia correction method (QTcF) para sa dolutegravir ay 2.4 msec 
(1-sided 95% upper CI: 4.9 msec). Hindi pinahaba ng Dolutegravir ang pagitan ng QTc sa loob ng 24 na oras pagkatapos 
ng dosis.

Mga Epekto sa Pag-andar ng Bato:Ang epekto ng dolutegravir sa renal function ay nasuri sa isang open-label, randomized, 
3-arm, parallel, placebo-controlled na pagsubok sa mga malulusog na paksa (n = 37) na tumanggap ng dolutegravir 50 mg 
isang beses araw-araw (n = 12), dolutegravir 50 mg dalawang beses araw-araw (n = 13), o placebo isang beses araw-araw (n 
= 12) sa loob ng 14 na araw. Ang pagbawas sa clearance ng creatinine, na tinutukoy ng 24 na oras na pagkolekta ng ihi, ay 
naobserbahan sa parehong mga dosis ng dolutegravir pagkatapos ng 14 na araw ng paggamot sa mga paksa na 
tumatanggap ng 50 mg isang beses araw-araw (9% na pagbaba) at 50 mg dalawang beses araw-araw (13% na pagbaba). . 
Wala alinman sa dosis ng dolutegravir ang nagkaroon ng makabuluhang epekto sa aktwal na glomerular filtration rate 
(tinutukoy sa pamamagitan ng clearance ng probe drug, iohexol) o epektibong renal plasma flow (tinutukoy sa clearance ng 
probe drug, para-amino hippurate) kumpara sa placebo.

Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide:Electrophysiology ng puso:Sa isang masusing pag-aaral ng QT/
QTc sa 48 malulusog na paksa, ang TAF sa inirekumendang dosis o sa isang dosis na humigit-kumulang 5 
beses sa inirekumendang dosis, ay hindi nakaapekto sa pagitan ng QT/QTc at hindi nagpahaba sa pagitan ng 
PR. Ang epekto ng iba pang bahagi ng emtricitabine at tenofovir alafenamide, FTC, o ang kumbinasyon ng 
FTC at TAF sa pagitan ng QT ay hindi alam.

12.3 Pharmacokinetics
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Dolutegravir, Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide:Ang Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir 
alafenamide mula sa mga kumbinasyong tableta (50 mg/200 mg/25 mg) ay maihahambing sa mula sa 
TIVICAY®mga tablet ng ViiV USA (naglalaman ng dolutegravir 50 mg) at DESCOVY®

mga tablet ng Gilead Sciences, Inc. USA (naglalaman ng emtricitabine 200 mg at tenofovir alafenamide 25 mg), ayon sa 

pagkakabanggit, kapag ang mga solong dosis ay ibinibigay sa mga malulusog na paksa sa ilalim ng mga kondisyon ng pag-aayuno 

at pagpapakain.

Pagsipsip, Pamamahagi, Metabolismo, at Paglabas:Dolutegravir:Kasunod ng oral administration ng dolutegravir, ang 
pinakamataas na konsentrasyon ng plasma ay naobserbahan 2 hanggang 3 oras pagkatapos ng dosis. Sa isang beses araw-
araw na dosing, ang pharmacokinetic steady-state ay nakakamit sa loob ng humigit-kumulang 5 araw na may average na 
accumulation ratio para sa AUC, Cmax, at C24hmula 1.2 hanggang 1.5. Ang Dolutegravir ay isang P-gp substratesa vitro. Ang 
ganap na bioavailability ng dolutegravir ay hindi pa naitatag. Maaaring inumin ang Dolutegravir nang may pagkain o walang 
pagkain. Pinapataas ng pagkain ang lawak ng pagsipsip at pinabagal ang rate ng pagsipsip ng dolutegravir. Ang mga 
pagkain na mababa, katamtaman, at mataas ang taba ay nagpapataas ng dolutegravir AUC(0-∞)ng 33%, 41%, at 66%; 
nadagdagan Cmaxng 46%, 52%, at 67%; at matagal na Tmaxhanggang 3, 4, at 5 na oras mula sa 2 oras sa ilalim ng mga 
kondisyon ng pag-aayuno, ayon sa pagkakabanggit. Ang Dolutegravir ay lubos na nakagapos (mas malaki sa o katumbas ng 
98.9%) sa mga protina ng plasma ng tao batay sa sa vivoAng data at pagbubuklod ay independiyente sa konsentrasyon ng 
plasma ng dolutegravir. Ang maliwanag na dami ng pamamahagi (Vd/F) kasunod ng 50 mg isang beses-araw-araw na 
pangangasiwa ay tinatantya sa 17.4 L batay sa pagsusuri ng pharmacokinetic ng populasyon.

Ang Dolutegravir ay may terminal na kalahating buhay na humigit-kumulang 14 na oras at isang maliwanag na clearance (CL/F) na 

1.0 L bawat oras batay sa mga pagsusuri sa pharmacokinetic ng populasyon.

Ang Dolutegravir ay pangunahing na-metabolize sa pamamagitan ng UGT1A1 na may ilang kontribusyon mula sa CYP3A. 

Pagkatapos ng isang oral na dosis ng [14C] dolutegravir, 53% ng kabuuang dosis ng bibig ay pinalabas nang hindi nagbabago sa 

mga dumi. Tatlumpu't isang porsyento ng kabuuang dosis ng bibig ay pinalabas sa ihi, na kinakatawan ng isang eter glucuronide 

ng dolutegravir (18.9% ng kabuuang dosis), isang metabolite na nabuo sa pamamagitan ng oksihenasyon sa benzylic carbon (3.0% 

ng kabuuang dosis), at ang hydrolytic N nito. -dealkylation product (3.6% ng kabuuang dosis). Ang pag-aalis ng bato ng hindi 

nabagong gamot ay mababa (mas mababa sa 1% ng dosis).

Sa isang meta-analysis ng malusog na mga pagsubok sa paksa, ang mga paksa na may UGT1A1 (n = 7) genotypes na nagbibigay 

ng mahinang metabolismo ng dolutegravir ay may 32% na mas mababang clearance ng dolutegravir at 46% na mas mataas na 

AUC kumpara sa mga paksang may mga genotype na nauugnay sa normal na metabolismo sa pamamagitan ng UGT1A1 (n = 41).

Ang mga pharmacokinetic na katangian ng dolutegravir ay nasuri sa malusog na mga paksang nasa hustong gulang at mga nasa hustong 

gulang na nahawahan ng HIV-1. Ang pagkakalantad sa dolutegravir ay karaniwang magkapareho sa pagitan ng mga malulusog na paksa at 

mga paksang nahawaan ng HIV-1. Ang non-linear exposure ng dolutegravir kasunod ng 50 mg dalawang beses araw-araw kumpara sa 50 mg 

isang beses araw-araw sa HIV-1-infected na mga paksa (Talahanayan 4) ay naiugnay sa paggamit ng metabolic inducers sa background na 

antiretroviral regimens ng mga subject na tumatanggap ng dolutegravir 50 mg dalawang beses araw-araw sa mga klinikal na pagsubok. Ang 

Dolutegravir ay pinangangasiwaan nang walang pagsasaalang-alang sa pagkain sa mga pagsubok na ito.

Talahanayan 4. Dolutegravir Steady-State Pharmacokinetic Parameter Estimates sa HIV-1- 
Infected Adults
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50 mg Isang Araw-araw 
na Geometric Meana(%CV)

50 mg Dalawang beses Araw-

araw na Geometric Meanb(%CV)Parameter
AUC(0-24)(mcg•h/mL) 53.6 (27) 75.1 (35)
Cmax(mcg/mL) 3.67 (20) 4.15 (29)
Cmin(mcg/mL) 1.11 (46) 2.12 (47)
a
b

Batay sa mga pagsusuri sa pharmacokinetic ng populasyon gamit ang data mula sa SPRING-1 at SPRING-2. 
Batay sa mga pagsusuri sa pharmacokinetic ng populasyon gamit ang data mula sa VIKING (ING112961) at 
VIKING-3.

Cerebrospinal Fluid (CSF): Sa 12 treatment-naïve subject sa dolutegravir 50 mg araw-araw kasama ang abacavir/
lamivudine, ang median na konsentrasyon ng dolutegravir sa CSF ay 13.2 ng bawat mL (saklaw: 3.74 ng bawat mL 
hanggang 18.3 ng bawat mL) 2 hanggang 6 na oras pagkatapos ng 16 na linggo ng paggamot . Ang klinikal na 
kaugnayan ng paghahanap na ito ay hindi naitatag.

Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide:Ang mga katangian ng pharmacokinetic (PK) ng mga bahagi ng 
emtricitabine at tenofovir alafenamide ay ibinibigay sa Talahanayan 5. Ang maramihang dosis na mga 
parameter ng PK ng FTC at TAF at ang metabolite na tenofovir nito ay ibinibigay sa Talahanayan 6.

Talahanayan 5. Mga Pharmacokinetic na Katangian ng Mga Bahagi ng Emtricitabine at Tenofovir 
Alafenamide

Emtricitabine Tenofovir Alafenamide
Pagsipsip
Tmax(h) 3 1
Epekto ng mataas na taba na pagkain (na 

may kaugnayan sa pag-aayuno)a

AUC Ratio = 0.91 (0.89, 0.93) C
maxRatio = 0.74 (0.69, 0.78)

AUC Ratio = 1.75 (1.64, 1.88) C
maxRatio= 0.85 (0.75, 0.95)

Pamamahagi
% Nakatali sa mga protina ng plasma 

ng tao
< 4 ~ 80

Pinagmulan ng data na nagbubuklod ng protina Sa vitro Ex Vivo
Dugo-sa-plasma ratio 0.6 1.0
Metabolismo
Metabolismo Cathepsin Ab(mga PBMC)

CES1 (hepatocytes)
CYP3A (minimal)

Hindi makabuluhang na-metabolize

Pag-aalis
Ang pangunahing ruta ng pag-aalis Glomerular filtration at 

aktibong tubular secretion
Metabolismo (> 80% ng oral

dosis)
t1/2(h)c 10 0.51
% Ng dosis na pinalabas sa ihid 70 < 1.0
% Ng dosis excreted sa fecesd 13.7 31.7
PBMCs = peripheral blood mononuclear cells; CES1 = carboxylesterase 1
a Ang mga value ay tumutukoy sa geometric mean ratio [High-fat meal/fasting] sa mga parameter ng PK at 

(90% confidence interval). High-calorie/high-fat na pagkain = ~ 800 kcal, 50% fat.
Sa vivo, Ang TAF ay na-hydrolyzed sa loob ng mga cell upang bumuo ng tenofovir (pangunahing metabolite), na 
phosphorylated sa aktibong metabolite, tenofovir diphosphate.Sa vitroipinakita ng mga pag-aaral

b
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na ang TAF ay na-metabolize sa tenofovir ng cathepsin A sa mga PBMC at macrophage; at sa pamamagitan ng 
CES1 sa mga hepatocytes. Sa sabay-sabay na pangangasiwa sa katamtamang CYP3A inducer probe efavirenz, ang 
pagkakalantad sa TAF ay hindi naapektuhan.
t1/2ang mga halaga ay tumutukoy sa median terminal plasma half-life. Tandaan na ang pharmacologically active 
metabolite, tenofovir diphosphate, ay may kalahating buhay na 150 hanggang 180 oras sa loob ng mga PBMC. Dosing 
sa mass balance studies: FTC (solong dosis na pangangasiwa ng [14C] emtricitabine pagkatapos ng maraming dosing 
ng emtricitabine sa loob ng sampung araw); TAF (iisang dosis na pangangasiwa ng [14C] tenofovir alafenamide).

c

d

Talahanayan 6. Maramihang Dose PK Parameter ng Emtricitabine, Tenofovir Alafenamide at ang Metabolite nitong 
Tenofovir Kasunod ng Oral Administration na may Pagkain sa mga Matatanda na Nahawahan ng HIV

Parameter Mean (CV%) Emtricitabinea Tenofovir Alafenamideb Tenofovirc

Cmax 2.1 (20.2) 0.16 (51.1) 0.02 (26.1)
(microgram bawat mL)
AUCtau

(microgram•hour per mL) 11.7 (16.6) 0.21 (71.8) 0.29 (27.4)

Clabangan 0.10 (46.7) NA 0.01 (28.5)
(microgram bawat mL)
CV = Coefficient of Variation; NA = Hindi Naaangkop
a Mula sa Intensive PK analysis sa isang phase 2 trial sa HIV-infected adult na ginagamot ng FTC 

+ TAF at EVG + COBI.
Mula sa pagsusuri ng Population PK sa dalawang pagsubok ng mga adult na walang muwang sa paggamot na may 

impeksyon sa HIV-1 na ginagamot sa FTC + TAF na may EVG + COBI (N = 539).

Mula sa pagsusuri ng Population PK sa dalawang pagsubok ng mga adult na walang muwang sa paggamot na may 

impeksyon sa HIV-1 na ginagamot sa FTC + TAF na may EVG + COBI (N = 841).

b

c

Mga Epekto ng Pagkain sa Oral Absorption ng Dolutegravir, Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide: Ang 
mga pharmacokinetics ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir ay hindi apektado ng pagkain, kaya ang 
dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablet ay maaaring ibigay nang may pagkain o walang.

Mga Partikular na Populasyon:Mga pasyente na may Hepatic Impairment:Dolutegravir: Sa isang pagsubok na 
naghahambing sa 8 paksa na may katamtamang kapansanan sa hepatic (Child-Pugh Class B) na may 8 tugmang malusog 
na kontrol, ang pagkakalantad ng dolutegravir mula sa isang solong 50-mg na dosis ay katulad sa pagitan ng 2 grupo. 
Ang epekto ng matinding hepatic impairment (Child-Pugh Class C) sa mga pharmacokinetics ng dolutegravir ay hindi pa 
napag-aralan.

Emtricitabine: Ang mga pharmacokinetics ng FTC ay hindi napag-aralan sa mga paksang may kapansanan sa hepatic; 
gayunpaman, ang FTC ay hindi makabuluhang na-metabolize ng mga enzyme ng atay, kaya ang epekto ng kapansanan 
sa atay ay dapat na limitado.

Tenofovir Alafenamide: Ang mga pagbabago sa klinikal na nauugnay sa tenofovir pharmacokinetics sa mga paksang may 
kapansanan sa hepatic ay hindi naobserbahan sa mga paksang may banayad hanggang katamtaman (Child-Pugh Class A at 
B) na kapansanan sa atay.
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Mga Pasyenteng may Kahinaan sa Bato:Ang dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay hindi 
inirerekomenda para sa mga pasyenteng may malubhang kapansanan sa bato (tinatantiyang creatinine clearance 
sa ibaba 30 mL bawat min) dahil ang dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablet ay isang fixed-dose 
combination at ang dosis ng mga indibidwal na sangkap ay hindi maaaring iakma[tingnan ang Dosis at 
Pangangasiwa (2.3)].

Hepatitis B (HBV) at/o Hepatitis C Virus (HCV) Co-infection:Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide: 
Ang mga pharmacokinetics ng FTC at TAF ay hindi pa ganap na nasusuri sa mga paksang may 
kasamang hepatitis B at/o C virus.

Dolutegravir: Ang mga pagsusuri ng populasyon gamit ang pinagsama-samang data ng pharmacokinetic mula sa mga pagsubok na nasa 

hustong gulang ay nagpahiwatig ng walang klinikal na nauugnay na epekto ng co-infection ng HCV sa mga pharmacokinetics ng 

dolutegravir. May limitadong data sa co-infection ng HBV.

Kasarian at Lahi:Dolutegravir: Ang pag-aaral ng populasyon gamit ang pinagsama-samang data ng pharmacokinetic mula sa mga 

pagsubok sa pang-adulto ay nagpapahiwatig na ang kasarian o lahi ay walang klinikal na nauugnay na epekto sa pagkakalantad ng 

dolutegravir.

Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide: Batay sa mga pagsusuri sa pharmacokinetic ng populasyon, walang 
inirerekumenda na pagsasaayos ng dosis batay sa kasarian o lahi.

Mga Pasyenteng Geriatric:Dolutegravir: Ang pag-aaral ng populasyon gamit ang pinagsama-samang data ng pharmacokinetic mula sa mga 

pagsubok sa pang-adulto ay nagpapahiwatig na ang edad ay walang klinikal na nauugnay na epekto sa mga pharmacokinetics ng dolutegravir.

Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide: Ang mga pharmacokinetics ng FTC at TAF ay hindi pa ganap na nasusuri sa mga 
matatanda (65 taong gulang at mas matanda). Ang pagsusuri sa pharmacokinetics ng populasyon ng mga paksang 
nahawaan ng HIV sa Phase 2 at Phase 3 na pagsubok ng FTC + TAF at EVG + COBI ay nagpakita na ang edad ay walang 
klinikal na nauugnay na epekto sa mga exposure ng TAF hanggang 75 taong gulang.[tingnan ang Paggamit sa Mga 
Partikular na Populasyon (8.5)].

Mga Pasyente ng Pediatric:Ang mga tabletang Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide ay hindi dapat ibigay 
sa mga pediatric na pasyente na tumitimbang ng mas mababa sa 40 kg (88 lbs).

Dolutegravir: Ang mga pharmacokinetics ng dolutegravir sa mga bata na nahawaan ng HIV-1 (n = 14) na tumitimbang ng hindi bababa 

sa 40 kg ay katulad ng mga naobserbahan sa mga nasa hustong gulang na nahawaan ng HIV-1 na tumanggap ng dolutegravir 50 mg 

isang beses araw-araw (Talahanayan 7)[tingnan ang Clinical Studies (14.2)].

Talahanayan 7. Dolutegravir Steady-State Pharmacokinetic Parameter sa Pediatric Subjects
Dolutegravir Pharmacokinetic Parameter Estimates

Geometric Mean (%CV)
Dosis ng

Dolutegravir
Cmax AUC(0-24) C24

Timbang (n) (mcg/mL) (mcg•h/mL) (mcg/mL)
≥ 40 kg
(n = 14)

50 mg
isang beses araw-araw

3.89 (43) 50.1 (53) 0.99 (66)
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Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide: Ang mga pagkakalantad ng FTC at TAF sa 24 na mga bata na asignatura na may edad 12 

hanggang 18 taong gulang na nakatanggap ng FTC + TAF at EVG + COBI ay nabawasan (23% para sa AUC) kumpara sa mga 

pagkakalantad na nakamit sa mga taong walang muwang sa paggamot pagkatapos ng pangangasiwa ng regimen ng dosis na ito.[
tingnan ang Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.4)]. Ang mga pagkakaiba sa pagkakalantad na ito ay hindi naisip na 

klinikal na makabuluhan batay sa mga relasyon sa pagkakalantad-tugon.

Mga Pagsubok sa Pakikipag-ugnayan sa Droga:Ang mga pagsubok sa interaksyon ng gamot na inilarawan ay isinagawa gamit 

ang dolutegravir, emtricitabine, at/o tenofovir alafenamide bilang mga single entity; walang mga pagsubok sa pakikipag-ugnayan sa 

droga na isinagawa gamit ang fixed-dose na kumbinasyon ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide.

Dolutegravir:Ang mga pagsubok sa pakikipag-ugnayan sa droga ay isinagawa kasama ang dolutegravir at iba pang mga gamot na 

malamang na i-coadministered o karaniwang ginagamit bilang mga probe para sa mga pharmacokinetic na pakikipag-ugnayan. 

Ang mga epekto ng dolutegravir sa pagkakalantad ng mga pinagsamang gamot ay ibinubuod sa Talahanayan 8 at ang mga epekto 

ng mga pinagsamang gamot sa pagkakalantad ng dolutegravir ay ibinubuod sa Talahanayan 9.

Ang mga rekomendasyon sa dosis o regimen bilang resulta ng itinatag at iba pang potensyal na makabuluhang pakikipag-

ugnayan ng droga-droga sa dolutegravir ay ibinibigay sa Talahanayan 3[tingnan ang Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga (7.3)].

Talahanayan 8. Buod ng Epekto ng Dolutegravir sa Pharmacokinetics ng Coadministered 
Drugs

Geometric Mean Ratio (90% CI) ng
Mga Pharmacokinetic Parameter ng 

Coadministered Drug na may/wala
Dolutegravir

Walang Epekto = 1.00(Mga) Coadministrated Drug
at (mga) Dosis

Dosis ng
Dolutegravir n Cmax AUC Cτo C24

Daclatasvir
60 mg isang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

12 1.03
(0.84 hanggang 1.25)

0.98
(0.83 hanggang 1.15)

1.06
(0.88 hanggang 1.29)

Ethinyl estradiol
0.035 mg

50 mg
dalawang beses araw-araw

15 0.99
(0.91 hanggang 1.08)

1.03
(0.96 hanggang 1.11)

1.02
(0.93 hanggang 1.11)

Metformin
500 mg dalawang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

15a 1.66
(1.53 hanggang 1.81)

1.79
(1.65 hanggang 1.93)

_

Metformin
500 mg dalawang beses araw-araw

50 mg
dalawang beses araw-araw

15a 2.11
(1.91 hanggang 2.33)

2.45
(2.25 hanggang 2.66)

_

Methadone
16 hanggang 150 mg

50 mg
dalawang beses araw-araw

11 1.00
(0.94 hanggang 1.06)

0.98
(0.91 hanggang 1.06)

0.99
(0.91 hanggang 1.07)

Midazolam
3 mg

25 mg
isang beses araw-araw

10 _ 0.95
(0.79 hanggang 1.15)

_

Norelgestromin
0.25 mg

50 mg
dalawang beses araw-araw

15 0.89
(0.82 hanggang 0.97)

0.98
(0.91 hanggang 1.04)

0.93
(0.85 hanggang 1.03)

Rilpivirine
25 mg isang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

16 1.10
(0.99 hanggang 1.22)

1.06
(0.98 hanggang 1.16)

1.21
(1.07 hanggang 1.38)

Tenofovir disoproxil
fumarate

300 mg isang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

15 1.09
(0.97 hanggang 1.23)

1.12
(1.01 hanggang 1.24)

1.19
(1.04 hanggang 1.35)
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aAng bilang ng mga paksa ay kumakatawan sa maximum na bilang ng mga paksa na nasuri. 
Talahanayan 9.Buod ng Epekto ng Coadministered Drugs sa Pharmacokinetics ng 

Dolutegravir
Geometric Mean Ratio (90% CI) ng 

Dolutegravir Pharmacokinetic Parameter
may/walang mga Coadministered Drugs

Walang Epekto = 1.00(Mga) Coadministrated Drug
at (mga) Dosis

Dosis ng
Dolutegravir n Cmax AUC Cτo C24

Atazanavir
400 mg isang beses araw-araw

30 mg
isang beses araw-araw

12 1.50
(1.40 hanggang 1.59)

1.91
(1.80 hanggang 2.03)

2.80
(2.52 hanggang 3.11)

Atazanavir/ritonavir
300 mg/100 mg isang beses araw-araw

30 mg
isang beses araw-araw

12 1.34
(1.25 hanggang 1.42)

1.62
(1.50 hanggang 1.74)

2.21
(1.97 hanggang 2.47)

Darunavir/ritonavir
600 mg/100 mg dalawang beses 

araw-araw

30 mg
isang beses araw-araw

15 0.89
(0.83 hanggang 0.97)

0.78
(0.72 hanggang 0.85)

0.62
(0.56 hanggang 0.69)

Efavirenz
600 mg isang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

12 0.61
(0.51 hanggang 0.73)

0.43
(0.35 hanggang 0.54)

0.25
(0.18 hanggang 0.34)

Etravirine
200 mg dalawang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

16 0.48
(0.43 hanggang 0.54)

0.29
(0.26 hanggang 0.34)

0.12
(0.09 hanggang 0.16)

Etravirine +
darunavir/ritonavir

200 mg + 600 mg/100 mg dalawang 

beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

9 0.88
(0.78 hanggang 1.00)

0.75
(0.69 hanggang 0.81)

0.63
(0.52 hanggang 0.76)

Etravirine +
lopinavir/ritonavir

200 mg + 400 mg/100 mg dalawang 

beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

8 1.07
(1.02 hanggang 1.13)

1.11
(1.02 hanggang 1.20)

1.28
(1.13 hanggang 1.45)

Fosamprenavir/ritonavir
700 mg/100 mg dalawang beses 

araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

12 0.76
(0.63 hanggang 0.92)

0.65
(0.54 hanggang 0.78)

0.51
(0.41 hanggang 0.63)

Lopinavir/ritonavir
400 mg/100 mg dalawang beses 

araw-araw

30 mg
isang beses araw-araw

15 1.00
(0.94 hanggang 1.07)

0.97
(0.91 hanggang 1.04)

0.94
(0.85 hanggang 1.05)

Rilpivirine
25 mg isang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

16 1.13
(1.06 hanggang 1.21)

1.12
(1.05 hanggang 1.19)

1.22
(1.15 hanggang 1.30)

Tenofovir
300 mg isang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

15 0.97
(0.87 hanggang 1.08)

1.01
(0.91 hanggang 1.11)

0.92
(0.82 hanggang 1.04)

Tipranavir/ritonavir
500 mg/200 mg dalawang beses 

araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

14 0.54
(0.50 hanggang 0.57)

0.41
(0.38 hanggang 0.44)

0.24
(0.21 hanggang 0.27)

Antacid (MAALOX®)
sabay-sabay
pangangasiwa

50 mg
solong dosis

16 0.28
(0.23 hanggang 0.33)

0.26
(0.22 hanggang 0.32)

0.26
(0.21 hanggang 0.31)

Antacid (MAALOX)
2 h pagkatapos ng dolutegravir

50 mg
solong dosis

16 0.82
(0.69 hanggang 0.98)

0.74
(0.62 hanggang 0.90)

0.70
(0.58 hanggang 0.85)
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Boceprevir
800 mg bawat 8 oras

50 mg
isang beses araw-araw

13 1.05
(0.96 hanggang 1.15)

1.07
(0.95 hanggang 1.20)

1.08
(0.91 hanggang 1.28)

Kaltsyum carbonate 1200 mg
sabay-sabay
pangangasiwa (nag-ayuno)

50 mg
solong dosis

12 0.63
(0.50 hanggang 0.81)

0.61
(0.47 hanggang 0.80)

0.61
(0.47 hanggang 0.80)

Kaltsyum carbonate 1200 mg
sabay-sabay
pangangasiwa (pinakain)

50 mg
solong dosis

11 1.07
(0.83 hanggang 1.38)

1.09
(0.84 hanggang 1.43)

1.08
(0.81 hanggang 1.42)

Kaltsyum carbonate 1200 mg
2 h pagkatapos ng dolutegravir

50 mg
solong dosis

11 1.00
(0.78 hanggang 1.29)

0.94
(0.72 hanggang 1.23)

0.90
(0.68 hanggang 1.19)

Carbamazepine
300 mg dalawang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

16c 0.67
(0.61 hanggang 0.73)

0.51
(0.48 hanggang 0.55)

0.27
(0.24 hanggang 0.31)

Daclatasvir
60 mg isang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

12 1.29
(1.07 hanggang 1.57)

1.33
(1.11 hanggang 1.59)

1.45
(1.25 hanggang 1.68)

Ferrous fumarate 324 mg
sabay-sabay
pangangasiwa (nag-ayuno)

50 mg
solong dosis

11 0.43
(0.35 hanggang 0.52)

0.46
(0.38 hanggang 0.56)

0.44
(0.36 hanggang 0.54)

Ferrous fumarate 324 mg
sabay-sabay
pangangasiwa (pinakain)

50 mg
solong dosis

11 1.03
(0.84 hanggang 1.26)

0.98
(0.81 hanggang 1.20)

1.00
(0.81 hanggang 1.23)

Ferrous fumarate 324 mg
2 h pagkatapos ng dolutegravir

50 mg
solong dosis

10 0.99
(0.81 hanggang 1.21)

0.95
(0.77 hanggang 1.15)

0.92
(0.74 hanggang 1.13)

Multivitamin (Isang Araw®)
sabay-sabay
pangangasiwa

50 mg
solong dosis

16 0.65
(0.54 hanggang 0.77)

0.67
(0.55 hanggang 0.81)

0.68
(0.56 hanggang 0.82)

Omeprazole
40 mg isang beses araw-araw

50 mg
solong dosis

12 0.92
(0.75 hanggang 1.11)

0.97
(0.78 hanggang 1.20)

0.95
(0.75 hanggang 1.21)

Prednisone
60 mg isang beses araw-araw na may 

taper

50 mg
isang beses araw-araw

12 1.06
(0.99 hanggang 1.14)

1.11
(1.03 hanggang 1.20)

1.17
(1.06 hanggang 1.28)

Rifampina

600 mg isang beses araw-araw

50 mg
dalawang beses araw-araw

11 0.57
(0.49 hanggang 0.65)

0.46
(0.38 hanggang 0.55)

0.28
(0.23 hanggang 0.34)

Rifampinb

600 mg isang beses araw-araw

50 mg
dalawang beses araw-araw

11 1.18
(1.03 hanggang 1.37)

1.33
(1.15 hanggang 1.53)

1.22
(1.01 hanggang 1.48)

Rifabutin
300 mg isang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

9 1.16
(0.98 hanggang 1.37)

0.95
(0.82 hanggang 1.10)

0.70
(0.57 hanggang 0.87)

a
Ang paghahambing ay ang rifampin na kinuha sa dolutegravir 50 mg dalawang beses araw-araw kumpara sa dolutegravir 50 mg dalawang 

beses araw-araw.

Ang paghahambing ay ang rifampin na kinuha sa dolutegravir 50 mg dalawang beses araw-araw kumpara sa dolutegravir 50 mg isang beses 

araw-araw.

Ang bilang ng mga paksa ay kumakatawan sa maximum na bilang ng mga paksa na nasuri.

b

c

Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide:Ang mga epekto ng mga coadministered na gamot sa pagkakalantad ng 
TAF ay ipinapakita sa Talahanayan 10 at ang mga epekto ng emtricitabine at tenofovir alafenamide o mga bahagi 
nito sa pagkakalantad ng mga coadministered na gamot ay ipinapakita sa Talahanayan 11 [ang mga pag-aaral na 
ito ay isinagawa gamit ang fixed-dose emtricitabine at tenofovir alafenamide o ang mga bahagi ng fixed-
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dosis emtricitabine at tenofovir alafenamide (FTC o TAF) na pinangangasiwaan nang mag-isa]. Para sa impormasyon 

tungkol sa mga klinikal na rekomendasyon,tingnan ang Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga (7).

Talahanayan 10. Mga Pakikipag-ugnayan sa Gamot: Mga Pagbabago sa TAF Pharmacokinetic Parameter sa Presensya ng

(Mga) Coadministrated Druga

Tenofovir
Alafenamide

Dosis
(isang beses araw-araw)

(mg)

Mean Ratio ng TAF PK 
Parameters (90% CI);

Walang epekto = 1.00

(Mga) Coadministrated Drug
Dosis (isang beses araw-araw)

(mg)
Coadministrated

Gamot
N

Cmax AUC Cmin

1.77
(1.28, 2.44)

1.91
(1.55, 2.35)Atazanavir 300 (+ 100 ritonavir) 10 10 NC

2.83
(2.20, 3.65)

2.65
(2.29, 3.07)Cobicistat 150 8 12 NC

0.93
(0.72, 1.21)

0. 98
(0.80, 1.19)Darunavir 800 (+ 150 cobicistat) 25b 11 NC

1.42
(0.96, 2.09)

1.06
(0.84, 1.35)Darunavir 800 (+ 100 ritonavir) 10 10 NC

0.78
(0.58,1.05)

0.86
(0.72, 1.02)Efavirenz 600 40b 11 NC

2.19
(1.72, 2.79)

1.47
(1.17, 1.85)Lopinavir 800 (+ 200 ritonavir) 10 10 NC

1.01
(0.84, 1.22)

1.01
(0.94, 1.09)Rilpivirine 25 25 17 NC

1.00
(0.86, 1.16)

0.96 (0.89,
1.03)Sertraline 50 (dosed bilang isang solong dosis) 10c 19 NC

NC = Hindi Kinalkula
a

b

c

Lahat ng mga pag-aaral sa pakikipag-ugnayan na isinasagawa sa malusog na mga boluntaryo.

Isinagawa ang pag-aaral gamit ang emtricitabine at tenofovir alafenamide (FTC/TAF). 
Isinagawa ang pag-aaral gamit ang FTC + TAF na may EVG + COBI.

Talahanayan 11. Mga Pakikipag-ugnayan sa Gamot: Mga Pagbabago sa Mga Parameter ng PK para sa Pinagsamang 
Gamot sa Presensya ng Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide o ang Mga Indibidwal na Bahagia

Tenofovir
Alafenamide

Dosis
(isang beses araw-araw)

(mg)

Mean Ratio ng Coadministered Drug
Mga Parameter ng PK (90% CI);

Walang epekto = 1.00

Coadministrated
(Mga) Dosis ng Gamot

(isang beses araw-araw) (mg)

Coadministrated
Gamot

N

Cmax AUC Cmin

300 + 100
ritonavir

0.98
(0.89, 1.07)

0.99
(0.96, 1.01)

1.00
(0.96, 1.04)Atazanavir 10 10

800 + 150
cobicistat

1.02
(0.96, 1.09)

0.99
(0.92, 1.07)

0.97
(0.82, 1.15)Darunavir 25b 11

Darunavir 800 + 100 10 10 0.99 1.01 1.13
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ritonavir (0.91, 1.08) (0.96, 1.06) (0.95, 1.34)
1.15

(1.04, 1.27)
1.02

(0.97, 1.08)
1.05

(0.97, 1.13)Dolutegravir 50 mg 10 10
800 + 200
ritonavir

1.00
(0.95, 1.06)

1.00
(0.92, 1.09)

0.98
(0.85, 1.12)Lopinavir 10 10

2.5 (isang dosis,
pasalita)

1.02
(0.92, 1.13)

1.13
(1.04, 1.23) NC

Midazolamc 25 18
1 (isang dosis,
intravenous)

0.99
(0.89, 1.11)

1.08
(1.04, 1.14) NC

0.93
(0.87, 0.99)

1.01
(0.96, 1.06)

1.13
(1.04, 1.23)Rilpivirine 25 25 16

50 (dosis bilang a
solong dosis)

1.14
(0.94, 1.38)

0.93
(0.77, 1.13)Sertraline 10d 19 NC

NC = Hindi Kinalkula
a
b
c
d

Lahat ng mga pag-aaral sa pakikipag-ugnayan na isinasagawa sa malusog na mga boluntaryo.

Isinagawa ang pag-aaral gamit ang emtricitabine at tenofovir alafenamide (FTC/TAF). Isang 
sensitibong substrate ng CYP3A4.
Pag-aaral na isinagawa gamit ang FTC + TAF na may EVG + COBI.

12.4 Mikrobiyolohiya
Mekanismo ng Pagkilos:Dolutegravir:Pinipigilan ng Dolutegravir ang HIV integrase sa pamamagitan ng 
pag-binding sa integrase active site at pagharang sa strand transfer step ng retroviral deoxyribonucleic acid 
(DNA) integration na mahalaga para sa HIV replication cycle. Ang strand transfer biochemical assays gamit 
ang purified HIV-1 integrase at pre-processed substrate DNA ay nagresulta sa IC50mga halaga ng 2.7 nM at 
12.6 nM.

Emtricitabine:FTC, isang sintetikong nucleoside analog ng cytidine, ay phosphorylated ng cellular enzymes upang 
bumuo ng emtricitabine 5'-triphosphate. Pinipigilan ng Emtricitabine 5'-triphosphate ang aktibidad ng HIV-1 reverse 
transcriptase sa pamamagitan ng pakikipagkumpitensya sa natural na substrate na deoxycytidine 5'- triphosphate 
at sa pamamagitan ng pagsasama sa nascent viral DNA na nagreresulta sa chain termination. Ang Emtricitabine 5′-
triphosphate ay isang mahinang inhibitor ng mammalian DNA polymerases α, β, Ɛ, at mitochondrial DNA 
polymerase γ.

Tenofovir Alafenamide: Ang TAF ay isang phosphonoamidate prodrug ng tenofovir (2'-deoxyadenosine monophosphate 
analog). Ang pagkakalantad sa plasma sa TAF ay nagbibigay-daan para sa permeation sa mga cell at pagkatapos ay ang TAF 
ay intracellularly na na-convert sa tenofovir sa pamamagitan ng hydrolysis ng cathepsin A. Ang Tenofovir ay pagkatapos ay 
phosphorylated ng mga cellular kinases sa aktibong metabolite na tenofovir diphosphate. Pinipigilan ng Tenofovir 
diphosphate ang pagtitiklop ng HIV-1 sa pamamagitan ng pagsasama sa viral DNA ng HIV reverse transcriptase, na 
nagreresulta sa DNA chain-termination.

Ang Tenofovir ay may aktibidad laban sa HIV-1. Ipinakita ng mga pag-aaral sa cell culture na ang tenofovir at FTC 
ay maaaring ganap na phosphorylated kapag pinagsama sa mga cell. Ang Tenofovir diphosphate ay isang 
mahinang inhibitor ng mammalian DNA polymerases na kinabibilangan ng mitochondrial DNA polymerase γ at 
walang ebidensya ng toxicity sa mitochondria sa cell culture.
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Antiviral Activity sa Cell Culture:Dolutegravir:Nagpakita ang Dolutegravir ng aktibidad na antiviral laban sa mga 
strain ng laboratoryo ng wild-type na HIV-1 na may mean EC50mga halaga ng 0.5 nM (0.21 ng per mL) hanggang 2.1 
nM (0.85 ng bawat mL) sa peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) at MT-4 cells. Nagpakita ang Dolutegravir ng 
aktibidad na antiviral laban sa 13 na magkakaibang klinikal na clade B isolates na may mean EC50halaga ng 0.52 nM 
sa isang viral integrase susceptibility assay gamit ang integrase coding region mula sa mga clinical isolates. Ang 
Dolutegravir ay nagpakita ng aktibidad na antiviral sa cell culture laban sa isang panel ng HIV-1 na mga clinical 
isolates (3 sa bawat grupo ng M clades A, B, C, D, E, F, at G, at 3 sa grupo O) na may EC50mga halaga mula 0.02 nM 
hanggang 2.14 nM para sa HIV-1. Dolutegravir EC50

Ang mga halaga laban sa 3 mga klinikal na paghihiwalay ng HIV-2 sa mga pagsusuri sa PBMC ay mula 0.09 nM hanggang 0.61 nM.

Emtricitabine:Ang aktibidad ng antiviral ng FTC laban sa laboratoryo at mga klinikal na paghihiwalay ng HIV-1 ay 
nasuri sa T lymphoblastoid cell lines, MAGI-CCR5 cell line, at pangunahing peripheral blood mononuclear cells. Ang 
EC50ang mga halaga para sa FTC ay nasa hanay na 0.0013 hanggang 0.64 micromolar. Nagpakita ang FTC ng 
aktibidad na antiviral sa cell culture laban sa HIV-1 clades A, B, C, D, E, F, at G (EC50ang mga halaga ay mula 0.007 
hanggang 0.075 micromolar) at nagpakita ng partikular na strain na aktibidad laban sa HIV-2 (EC50ang mga halaga ay 
mula 0.007 hanggang 1.5 micromolar).

Sa isang pag-aaral ng FTC na may malawak na panel ng mga kinatawan mula sa mga pangunahing klase ng mga 
aprubadong anti-HIV agent (NRTIs, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors [NNRTIs], integrase strand 
transfer inhibitors [INSTIs], at PIs) walang antagonism na naobserbahan para sa mga kumbinasyong ito.

Tenofovir Alafenamide:Ang aktibidad ng antiviral ng TAF laban sa laboratoryo at mga klinikal na paghihiwalay ng 
HIV-1 subtype B ay nasuri sa mga lymphoblastoid cell line, PBMC, pangunahing monocyte/macrophage cells at CD4-
T lymphocytes. Ang EC50ang mga halaga para sa TAF ay mula 2.0 hanggang 14.7 nM.

Ang TAF ay nagpakita ng aktibidad na antiviral sa cell culture laban sa lahat ng HIV-1 na grupo (M, N, O), kabilang ang mga 
sub-type na A, B, C, D, E, F, at G (EC50ang mga halaga ay mula sa 0.10 hanggang 12.0 nM) at strain partikular na aktibidad 
laban sa HIV-2 (EC50ang mga halaga ay mula 0.91 hanggang 2.63 nM).

Sa isang pag-aaral ng TAF na may malawak na panel ng mga kinatawan mula sa mga pangunahing klase ng mga 
aprubadong ahente ng anti-HIV (NRTIs, NNRTIs, INSTIs, at PIs) walang antagonism na naobserbahan para sa mga 
kumbinasyong ito.

Antiviral na Aktibidad sa Kumbinasyon sa Iba Pang Antiviral Ahente:Dolutegravir:Ang 
aktibidad na antiviral ng dolutegravir ay hindi antagonistic kapag pinagsama sa INSTI, 
raltegravir; nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs), efavirenz o nevirapine; ang 
nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs), abacavir o stavudine; ang protease inhibitors 
(PIs), amprenavir o lopinavir; ang CCR5 co-receptor antagonist, maraviroc; o ang fusion inhibitor, 
enfuvirtide. Ang Dolutegravir antiviral activity ay hindi antagonistic kapag pinagsama sa HBV 
reverse transcriptase inhibitor, adefovir, o inhibited ng antiviral, ribavirin.

Paglaban:Sa Cell Culture:Dolutegravir: Pinili ang mga virus na lumalaban sa Dolutegravir sa cell culture simula sa 
iba't ibang mga wild-type na HIV-1 na strain at clades. Ang mga pagpapalit ng amino acid na E92Q, G118R, S153F o 
Y, G193E o R263K ay lumitaw sa iba't ibang mga sipi at nagbigay ng nabawasan na pagkamaramdamin sa 
dolutegravir ng hanggang 4 na beses. Pagpasa ng mga mutant virus na naglalaman ng
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Ang mga Q148R o Q148H na mga substitution ay pinili para sa mga karagdagang substitution sa integrase na nagbigay 
ng nabawasan na pagkamaramdamin sa dolutegravir (fold-change increase na 13 hanggang 46). Kasama sa mga 
karagdagang pagpapalit ng integrase ang T97A, E138K, G140S, at M154I. Ang pagpasa ng mga mutant virus na 
naglalaman ng parehong G140S at Q148H ay pinili para sa L74M, E92Q, at N155H.
Emtricitabine: Ang mga paghihiwalay ng HIV-1 na may pinababang pagkamaramdamin sa FTC ay pinili sa kultura ng cell at 
sa mga paksang ginagamot sa FTC. Ang pinababang pagkamaramdamin sa FTC ay nauugnay sa mga pagpapalit ng M184V o 
I sa HIV-1 RT.

Tenofovir Alafenamide: Ang mga paghihiwalay ng HIV-1 na may pinababang pagkamaramdamin sa TAF ay pinili sa 
kultura ng cell. Ang mga HIV-1 isolates na pinili ng TAF ay nagpahayag ng K65R substitution sa HIV-1 RT, kung 
minsan ay may mga S68N o L429I na mga pamalit; sa karagdagan, ang isang K70E substitution sa HIV-1 RT ay 
naobserbahan.

Sa Mga Klinikal na Pagsubok:Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide: Ang profile ng resistensya ng emtricitabine at 
tenofovir alafenamide kasama ng iba pang mga ahente ng antiretroviral para sa paggamot ng impeksyon sa HIV-1 
ay batay sa mga pag-aaral ng FTC + TAF na may EVG + COBI sa paggamot ng impeksyon sa HIV-1. Sa isang 
pinagsama-samang pagsusuri ng mga antiretroviral-naïve na paksa, isinagawa ang genotyping sa plasma HIV-1 na 
mga isolate mula sa lahat ng subject na may HIV-1 RNA na higit sa 400 kopya kada mL sa nakumpirmang virologic 
failure, sa Linggo 48, o sa oras ng maagang pag-aaral ng paghinto ng gamot . Ang paglaban sa genotypic ay 
nabuo sa 7 sa 14 na masusuri na paksa. Ang mga pamalit na nauugnay sa paglaban na lumitaw ay M184V/I (N = 7) 
at K65R (N = 1). Tatlong paksa ang may virus na may lumilitaw na R, H, o E sa polymorphic Q207 residue sa reverse 
transcriptase.

Ang isang paksa ay natukoy na may lumilitaw na pagtutol sa FTC o TAF (M184M/I) sa 4 na virologic failure 
na paksa sa isang klinikal na pag-aaral ng virologically-suppressed subject na lumipat mula sa isang 
regimen na naglalaman ng FTC + TDF patungo sa FTC + TAF na may EVG + COBI (N = 799).

Cross-Resistance:Dolutegravir:Ang single integrase strand transfer inhibitor-resistance substitutions na T66K, I151L, at 
S153Y ay nagbigay ng higit sa 2-fold na pagbaba sa dolutegravir susceptibility (range: 2.3-fold hanggang 3.6-fold mula sa 
reference). Ang mga kumbinasyon ng maraming pagpapalit T66K/L74M, E92Q/N155H, G140C/Q148R, G140S/Q148H, R o K, 
Q148R/N155H, T97A/G140S/Q148, at mga pagpapalit sa E1038/Q148H ay nagpakita ng mas malaking pagbaba sa E1038/
Q14-fold sa dolutegravir susceptibility (saklaw: 2.5-tiklop hanggang 21-tiklop mula sa sanggunian). Sa HIV-2 mutants, ang 
mga kumbinasyon ng mga pamalit na A153G/N155H/S163G at E92Q/T97A/N155H/S163D ay nagbigay ng 4 na beses na 
pagbaba sa dolutegravir susceptibility, at ang E92Q/N155H at G140S/Q148R-virute ay nagpakita ng 4 na beses na pagbawas 
sa dolutegravir susceptibility, at ang E92Q/N155H at G140S/Q148R vir pagkamaramdamin, ayon sa pagkakabanggit.

Emtricitabine:Ang mga FTC-resistant na virus na may M184V o I substitution ay cross-resistant sa 
lamivudine, ngunit napanatili ang pagiging sensitibo sa didanosine, stavudine, tenofovir, at zidovudine.

Ang mga virus na nagtataglay ng mga pamalit na nagbibigay ng pinababang pagkamaramdamin sa stavudine at 
zidovudinethymidine analog substitutions (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, K219Q/E) o didanosine (L74V) ay 
nanatiling sensitibo sa FTC. Ang HIV-1 na naglalaman ng K103N substitution o iba pang mga substitution na 
nauugnay sa paglaban sa mga NNRTI ay madaling kapitan sa FTC.

32

Reference ID: 4219844



Tenofovir Alafenamide:Ang mga pagpapalit ng paglaban sa Tenofovir na K65R at K70E ay nagreresulta sa pagbawas 
ng pagkamaramdamin sa abacavir, didanosine, emtricitabine, lamivudine, at tenofovir.

HIV-1 na may maraming thymidine analog substitutions (M41L, D67N, K70R, L210W, T215F/Y, K219Q/E/N/R), 
o multinucleoside resistant HIV-1 na may T69S double insertion mutation o may Q151M substitution 
complex kasama ang K65R , ay nagpakita ng pinababang pagkamaramdamin sa TAF sa kultura ng cell.

13
13.1 Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility
Dolutegravir:Ang dalawang taong pag-aaral ng carcinogenicity sa mga daga at daga ay isinagawa gamit ang dolutegravir. Ang 

mga daga ay binigyan ng mga dosis na hanggang 500 mg bawat kg, at ang mga daga ay binigyan ng mga dosis na hanggang 50 

mg bawat kg. Sa mga daga, walang makabuluhang pagtaas sa saklaw ng mga neoplasma na nauugnay sa droga ang 

naobserbahan sa pinakamataas na dosis na nasubok, na nagreresulta sa dolutegravir AUC exposures na humigit-kumulang 14 na 

beses na mas mataas kaysa sa mga tao sa inirerekumendang dosis na 50 mg dalawang beses araw-araw. Sa mga daga, walang 

pagtaas sa saklaw ng mga neoplasma na nauugnay sa droga ang naobserbahan sa pinakamataas na dosis na nasubok, na 

nagreresulta sa dolutegravir AUC exposures 10 beses at 15 beses na mas mataas sa mga lalaki at babae, ayon sa pagkakabanggit, 

kaysa sa mga tao sa inirekumendang dosis na 50 mg. dalawang beses araw-araw.

NONCLINICAL TOXICOLOGY

Emtricitabine:Sa pangmatagalang pag-aaral ng carcinogenicity ng FTC, walang mga pagtaas na nauugnay sa droga sa 
insidente ng tumor ang natagpuan sa mga daga sa mga dosis na hanggang 750 mg bawat kg bawat araw (23 beses ang 
systemic exposure ng tao sa inirekumendang dosis na 200 mg bawat araw sa emtricitabine at tenofovir alafenamide) o sa 
mga daga sa mga dosis na hanggang 600 mg bawat kg bawat araw (28 beses ang systemic exposure ng tao sa 
inirerekomendang dosis sa emtricitabine at tenofovir alafenamide).

Ang FTC ay hindi genotoxic sa reverse mutation bacterial test (Ames test), mouse lymphoma o mouse 
micronucleus assays.

Hindi naapektuhan ng FTC ang pagkamayabong sa mga lalaking daga nang humigit-kumulang 140 beses o sa mga daga ng lalaki at 

babae sa humigit-kumulang 60 beses na mas mataas na exposure (AUC) kaysa sa mga tao na binigyan ng inirerekomendang 200 mg 

araw-araw na dosis sa emtricitabine at tenofovir alafenamide. Ang pagkamayabong ay normal sa mga supling ng mga daga na 

nakalantad araw-araw mula bago ipanganak (nasa utero) sa pamamagitan ng sexual maturity at daily exposures (AUC) na humigit-

kumulang 60 beses na mas mataas kaysa sa mga exposures ng tao sa inirerekomendang 200 mg araw-araw na dosis sa 

emtricitabine at tenofovir alafenamide.

Tenofovir Alafenamide:Dahil ang TAF ay mabilis na na-convert sa tenofovir at ang mas mababang pagkakalantad ng tenofovir sa 

mga daga at daga ay naobserbahan pagkatapos ng pangangasiwa ng TAF kumpara sa pangangasiwa ng TDF, ang mga pag-aaral sa 

carcinogenicity ay isinagawa lamang sa TDF. Ang mga pangmatagalang oral carcinogenicity na pag-aaral ng TDF sa mga daga at 

daga ay isinagawa sa mga pagkakalantad hanggang sa humigit-kumulang 10 beses (mga daga) at 4 na beses (mga daga) na 

naobserbahan sa mga tao sa inirerekomendang dosis ng TDF (300 mg) para sa impeksyon sa HIV-1. . Ang pagkakalantad ng 

tenofovir sa mga pag-aaral na ito ay humigit-kumulang 167 beses (mga daga) at 55 beses (daga) ang mga naobserbahan sa mga tao 

pagkatapos ng pangangasiwa ng pang-araw-araw na inirerekomendang dosis ng emtricitabine at tenofovir alafenamide. Sa mataas 

na dosis sa mga babaeng daga, ang mga adenoma sa atay ay nadagdagan sa pagkakalantad ng tenofovir nang humigit-kumulang 

10 beses (300
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mg TDF) at 167 beses (emtricitabine at tenofovir alafenamide) ang pagkakalantad na naobserbahan sa mga tao. Sa 
mga daga, ang pag-aaral ay negatibo para sa mga natuklasang carcinogenic.

Ang TAF ay hindi genotoxic sa reverse mutation bacterial test (Ames test), mouse lymphoma o rat 
micronucleus assays.

Walang mga epekto sa pagkamayabong, pagganap ng pagsasama o maagang pag-unlad ng embryonic kapag ang TAF ay 
ibinibigay sa mga lalaking daga sa isang dosis na katumbas ng 62 beses (25 mg TAF) ng dosis ng tao batay sa mga 
paghahambing sa ibabaw ng katawan para sa 28 araw bago ang pag-asawa at sa babae daga sa loob ng 14 na araw bago 
ang pag-asawa hanggang ika-7 Araw ng pagbubuntis.

13.2 Toxicology ng Hayop at/o Pharmacology
Tenofovir Alafenamide:Ang pinakamaliit hanggang bahagyang paglusot ng mga mononuclear cell sa posterior uvea ay 
naobserbahan sa mga aso na may katulad na kalubhaan pagkatapos ng 3 at 9 na buwang pangangasiwa ng TAF; ang 
reversibility ay nakita pagkatapos ng 3 buwang panahon ng pagbawi. Walang naobserbahang toxicity sa mata sa aso sa 
mga systemic exposure na 5 (TAF) at 15 (tenofovir) na beses sa pagkakalantad na nakikita sa mga tao na may 
inirerekomendang pang-araw-araw na dosis ng TAF sa emtricitabine at tenofovir alafenamide.

14
14.1 Mga Paksang Pang-adulto

Dolutegravir:Mga Paksa sa Paggamot:Sa SPRING-2, 822 na mga paksa ang na-randomize at nakatanggap ng hindi 
bababa sa 1 dosis ng alinman sa dolutegravir 50 mg isang beses araw-araw o raltegravir 400 mg dalawang beses 
araw-araw, parehong kasama ng fixed-dose dual NRTI na paggamot (alinman sa abacavir sulfate at lamivudine 
[EPZICOM] o emtricitabine /tenofovir DF [TRUVADA]). Mayroong 808 na paksa na kasama sa mga pagsusuri sa 
pagiging epektibo at kaligtasan. Sa baseline, ang median na edad ng mga paksa ay 36 taon, 13% babae, 15% hindi 
puti, 11% ay nagkaroon ng hepatitis B at/o C virus co-infection, 2% ay CDC Class C (AIDS), 28% ay may HIV -1 RNA na 
higit sa 100,000 kopya bawat mL, 48% ay may CD4+ cell count na mas mababa sa 350 cell bawat mm3, at 39% ang 
nakatanggap ng fixed-dose na abacavir sulfate at lamivudine (EPZICOM); ang mga katangiang ito ay magkatulad sa 
pagitan ng mga pangkat ng paggamot.

KLINIKAL NA PAG-AARAL

Ang mga resulta para sa SPRING-2 (Linggo 96 na pagsusuri) ay matatagpuan sa Talahanayan 12.

Talahanayan 12. Virologic Outcomes ng Randomized na Paggamot sa SPRING-2 sa Linggo 96
SPRING-2

Linggo 96
Raltegravir

400 mg Dalawang beses

Araw-araw + 2

mga NRTI

(n = 405)

Dolutegravir
50 mg Isang beses Araw-araw + 2

mga NRTI

(n = 403)
HIV-1 RNA < 50 kopya/mL 82% 78%

Pagkakaiba sa paggamota 4.9% (95% CI: -0.6%, 10.3%)d

Virologic na hindi pagtugon 5% 10%
Ang data sa window ay hindi <50 kopya/mL 1% 3%
Itinigil dahil sa kawalan ng bisa 2% 3%
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Ipinagpatuloy para sa iba pang mga 

kadahilanan habang hindi pinigilan
< 1% 3%

Pagbabago sa regimen ng ART < 1% < 1%
Walang virologic data

Mga dahilan

12% 12%

Itinigil ang pag-aaral/pag-aaral ng gamot dahil sa 

masamang pangyayari o kamatayanb

2% 2%

Itinigil ang pag-aaral/pag-aaral ng gamot para sa 

iba pang dahilanc

8% 9%

Nawawalang data sa panahon ng window ngunit sa 

pag-aaral

2% < 1%

Proporsyon (%) ng Mga Paksa na may HIV-1 RNA < 50 kopya/mL ayon sa Baseline na Kategorya
Plasma viral load (mga kopya/mL)

≤ 100,000 84% 83%
> 100,000 79% 63%

Kasarian
Lalaki 84% 79%
Babae 70% 68%

Lahi
Puti 83% 78%
African-American/African 
Heritage/Iba pa

77% 75%

a
b

Inayos para sa paunang tinukoy na mga salik ng pagsasapin.

Kasama ang mga paksang itinigil dahil sa isang masamang kaganapan o kamatayan sa anumang oras kung 
nagresulta ito sa walang virologic data sa paggamot sa panahon ng pagsusuri.
Kasama sa iba ang mga dahilan tulad ng pag-withdraw ng pahintulot, pagkawala sa follow-up, paglipat, at paglihis ng 

protocol.

Ang pangunahing endpoint ay nasuri sa Linggo 48 at ang virologic success rate ay 88% sa 
pangkat na tumatanggap ng dolutegravir at 86% sa raltegravir group, na may pagkakaiba sa 
paggamot na 2.6% at 95% CI ng (-1.9%, 7.2%).

c

d

SPRING-2: Ang mga resulta ng virologic ay maihahambing din sa mga katangian ng baseline kabilang ang bilang ng CD4+ 
cell, edad, at paggamit ng EPZICOM o TRUVADA bilang NRTI background regimen. Ang median na pagbabago sa mga 
bilang ng CD4+ cell mula sa baseline ay 276 na mga cell bawat mm3sa pangkat na tumatanggap ng dolutegravir at 264 na 
mga cell bawat mm3para sa grupong raltegravir sa 96 na linggo.

Walang paggamot-lumalabas na pagtutol sa dolutegravir o sa background ng NRTI.

Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide:Sa mga pagsubok ng FTC + TAF na may EVG + COBI sa mga may sapat na gulang 
na nahawaan ng HIV-1 bilang paunang therapy sa mga walang kasaysayan ng paggamot sa antiretroviral (N = 866) at 
upang palitan ang isang matatag na regimen ng antiretroviral sa mga napigilan ng virologically nang hindi bababa sa 6 
buwan na walang kilalang mga pamalit na panlaban (N = 799), 92% at 96% ng mga pasyente sa dalawang populasyon, ayon 
sa pagkakabanggit, ay mayroong HIV-1 RNA na mas mababa sa 50 kopya bawat mL sa Linggo 48.
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Sa isang pagsubok sa 248 na pasyenteng nasa hustong gulang na nahawaan ng HIV-1 na may tinantyang clearance ng 
creatinine na higit sa 30 mL kada minuto ngunit mas mababa sa 70 mL kada minuto, 95% (235/248) ng pinagsamang 
populasyon ng mga subject na walang paggamot (N = 6). ) ay nagsimula sa FTC + TAF na may EVG + COBI at ang mga dating 
virologically-suppressed sa iba pang mga regimen (N = 242) at lumipat sa FTC + TAF na may EVG + COBI na mayroong HIV-1 
RNA na mas mababa sa 50 kopya bawat mL noong Linggo 24.

14.2 Mga Paksang Pediatric
Dolutegravir:Ang Dolutegravir, kasama ng iba pang mga antiretroviral na gamot ay nasuri sa mga may karanasan sa paggamot, 

INSTI-naïve, HIV-1-infected na mga subject na may edad 6 hanggang mas mababa sa 18 taong gulang sa isang 48-linggong open-

label, multicenter, dose-finding clinical trial, IMPAACT P1093 . Ang mga paksang may edad na 12 hanggang mas mababa sa 18 taon 

ay nakatala sa Cohort I at ang mga paksang may edad 6 hanggang 12 taon ay naka-enrol sa Cohort IIA. Sa 48 na linggo, 61% (14/23) 

ng mga subject na may edad 12 hanggang mas mababa sa 18 taong ginagamot ng dolutegravir isang beses araw-araw kasama ang 

na-optimize na background therapy ay nakamit ang virologic response na tinukoy bilang HIV-1 RNA na mas mababa sa 50 kopya 

bawat mL. Sa kabuuan ng parehong cohorts, ang virologic suppression sa Linggo 48 ay nakamit sa 67% (16/24) ng mga paksa na 

tumitimbang ng hindi bababa sa 40 kg.

16
Ang 50 mg/200 mg/25 mg na tablet ay puti hanggang puti, pinahiran ng pelikula, hugis-itlog, walang marka na mga 
tablet na na-deboss ngMsa isang gilid ng tablet atTD1sa kabila. Available ang mga ito bilang mga sumusunod:

PAANO ISUPPLIED/STORAGE AT HANDLING

NDC 65015-293-14
mga bote ng 30 tablet na may desiccant, induction seal at takip na hindi lumalaban sa bata

NDC 65015-293-18
mga bote ng 90 na tablet na may desiccant, induction seal at takip na hindi lumalaban sa bata

Mag-imbak sa ibaba 30°C (86°F).

Protektahan mula sa kahalumigmigan.

Ibuhos lamang sa orihinal na lalagyan.

17
Payuhan ang pasyente na basahin ang pag-label ng pasyente na inaprubahan ng FDA (Impormasyon ng Pasyente).

IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE

Pagkatapos ng Paggamot Talamak na Exacerbation ng Hepatitis B sa mga Pasyenteng may HBV Coinfection: 
Ang matinding talamak na exacerbation ng hepatitis B ay naiulat sa mga pasyenteng nahawahan ng HBV at HIV-1 at 
hindi na ipinagpatuloy ang mga produktong naglalaman ng TDF, at maaaring mangyari din sa paghinto ng 
dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.4)]. Payuhan 
ang pasyente na huwag ihinto ang dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablet nang hindi muna 
nagpapaalam sa kanilang healthcare provider.

Interaksyon sa droga:Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay maaaring makipag-ugnayan sa ibang mga 

gamot; samakatuwid, payuhan ang mga pasyente na iulat sa kanilang healthcare provider ang paggamit ng anuman
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iba pang reseta o hindi iniresetang gamot o mga produktong herbal, kabilang ang St. John's wort [tingnan 
ang Contraindications (4), Drug Interactions (7)].

Mga Reaksyon ng Hypersensitivity:Payuhan ang mga pasyente na makipag-ugnayan kaagad sa kanilang healthcare 
provider kung magkaroon sila ng pantal. Atasan ang mga pasyente na agad na ihinto ang pag-inom ng dolutegravir, 
emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets at iba pang pinaghihinalaang ahente, at humingi ng medikal na atensyon 
kung sila ay magkaroon ng pantal na nauugnay sa alinman sa mga sumusunod na sintomas, dahil maaaring ito ay isang 
senyales ng isang mas seryosong reaksyon tulad ng matinding hypersensitivity : lagnat; karaniwang masamang 
pakiramdam; matinding pagkapagod; pananakit ng kalamnan o kasukasuan; paltos o pagbabalat ng balat; oral blisters o 
lesyon; pamamaga ng mata; pamamaga ng mukha; pamamaga ng mga mata, labi, dila, o bibig; kahirapan sa paghinga; at/
o mga senyales at sintomas ng mga problema sa atay (hal., paninilaw ng balat o mga puti ng mata, maitim o kulay tsaa na 
ihi, maputlang kulay ng dumi o dumi, pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng gana sa pagkain, o pananakit, pananakit,[
tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.2)].

Hepatotoxicity:Ipaalam sa mga pasyente na ang hepatotoxicity ay naiulat na may dolutegravir, isang bahagi ng 
dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.1)]. Payuhan 
ang mga pasyente na ang pagsubaybay sa laboratoryo para sa hepatoxicity sa panahon ng therapy na may 
dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay inirerekomenda, lalo na para sa mga pasyente na 
may sakit sa atay, tulad ng hepatitis B o C.

Immune Reconstitution Syndrome:Payuhan ang mga pasyente na ipaalam kaagad sa kanilang tagapagbigay ng 

pangangalagang pangkalusugan ang anumang mga palatandaan o sintomas ng impeksyon, tulad ng sa ilang mga pasyenteng 

may advanced HIV infection (AIDS), dahil ang pamamaga mula sa mga nakaraang impeksyon ay maaaring mangyari kaagad 

pagkatapos ng kumbinasyon ng antiretroviral therapy, kabilang ang kapag dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide 

tablets ay nagsimula[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.5)].

Bagong Simula o Lumalalang Pagkasira ng Bato:Payuhan ang mga pasyente na iwasan ang pag-inom ng dolutegravir, 
emtricitabine at tenofovir alafenamide tablet na may kasabay o kamakailang paggamit ng mga nephrotoxic agent. Ang 
kapansanan sa bato, kabilang ang mga kaso ng talamak na pagkabigo sa bato, ay naiulat na may kaugnayan sa paggamit 
ng mga prodrug ng tenofovir[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.6)].

Lactic Acidosis at Malubhang Hepatomegaly:Ipaalam sa mga pasyente na ang ilang mga gamot sa HIV, kabilang ang 
dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets, ay maaaring magdulot ng isang bihirang, ngunit 
malubhang kondisyon na tinatawag na lactic acidosis na may paglaki ng atay (hepatomegaly)[tingnan ang Mga Babala 
at Pag-iingat (5.7)].

Paggagatas:Turuan ang mga babaeng may HIV-1 na impeksyon na huwag magpasuso dahil ang HIV-1 ay maaaring maipasa sa 

sanggol sa gatas ng suso[tingnan ang Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.2)].

Napalampas na Dosis:Turuan ang mga pasyente na kung makaligtaan sila ng isang dosis ng dolutegravir, emtricitabine at 

tenofovir alafenamide tablets, inumin ito sa sandaling maalala nila. Payuhan ang mga pasyente na huwag doblehin ang kanilang 

susunod na dosis o uminom ng higit sa iniresetang dosis.

Ipaalam sa mga pasyente na mahalagang uminom ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets sa 
regular na iskedyul ng dosing na mayroon o walang pagkain at upang maiwasan ang mga nawawalang dosis dahil maaari 
itong magresulta sa pagbuo ng resistensya[tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.2)].
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Imbakan: Atasan ang mga pasyente na mag-imbak ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablet sa orihinal na 

pakete, protektahan mula sa kahalumigmigan, at panatilihing nakasara nang mahigpit ang bote. Huwag tanggalin ang desiccant.

Impormasyon ng Pasyente

Dolutegravir, Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide Tablets

(doe″ loo teg′ ra vir eḿ trye syé ta naging sampu ng oh vir alʹa fen a mide)
Mahalaga: Tanungin ang iyong healthcare provider o parmasyutiko tungkol sa mga gamot na hindi dapat 
inumin kasama ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets. Para sa karagdagang 
impormasyon, tingnan ang seksyon“Ano ang dapat kong sabihin sa aking healthcare provider bago kumuha 
ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets?
Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa dolutegravir, emtricitabine 
at tenofovir alafenamide tablets?
Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto, 
kabilang ang:

• Paglala ng impeksyon sa virus ng Hepatitis B. Ang Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets 
ay hindi para gamitin upang gamutin ang talamak na impeksyon sa hepatitis B virus (HBV). Kung mayroon 
kang impeksyon sa hepatitis B virus (HBV) at umiinom ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide 
tablets, ang iyong HBV ay maaaring lumala (flare-up) kung huminto ka sa pag-inom ng dolutegravir, 
emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets. Ang "flare-up" ay kapag ang iyong impeksyon sa HBV ay biglang 
bumalik sa mas masahol na paraan kaysa dati.

• Hindi alam kung ang dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay 
ligtas at epektibo sa mga taong may impeksyon sa HIV-1 at HBV.

• Huwag maubusan ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets. I-refill ang 
iyong reseta o makipag-usap sa iyong healthcare provider bago mawala ang iyong dolutegravir, 
emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets.

• Huwag huminto sa pag-inom ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets nang hindi muna 
nakikipag-usap sa iyong healthcare provider.

• Kung hihinto ka sa pag-inom ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets, kakailanganin ng iyong healthcare 

provider na suriin ang iyong kalusugan nang madalas at regular na magsagawa ng mga pagsusuri sa dugo sa loob ng ilang buwan 

upang suriin ang iyong impeksyon sa HBV. Sabihin sa iyong healthcare provider ang tungkol sa anumang bago o hindi 

pangkaraniwang mga sintomas na maaaring mayroon ka pagkatapos mong ihinto ang pag-inom ng dolutegravir, emtricitabine at 

tenofovir alafenamide tablets.

• Mga reaksiyong alerdyi. Tawagan kaagad ang iyong healthcare provider kung magkakaroon ka ng pantal na may 
dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets.Itigil ang pag-inom ng dolutegravir, emtricitabine at 
tenofovir alafenamide tablets at humingi kaagad ng medikal na tulong kung magkakaroon ka ng pantal na 
may alinman sa mga sumusunod na palatandaan o sintomas:
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olagnat
okaraniwang masamang 

pakiramdam opagkapagod

opananakit ng kalamnan o 
kasukasuan opaltos o sugat sa bibig

opaltos o pagbabalat ng balat o
pamumula o pamamaga ng mata o
pamamaga ng bibig, mukha, labi, o

dila
omga problema sa paghinga

• Mga problema sa atay.Ang mga taong may kasaysayan ng hepatitis B o C virus ay maaaring magkaroon ng mas mataas na panganib 

na magkaroon ng bago o lumalalang pagbabago sa ilang partikular na pagsusuri sa atay sa panahon ng paggamot na may dolutegravir, 

emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets. Ang mga problema sa atay, kabilang ang pagkabigo sa atay, ay nangyari rin sa mga taong 

walang kasaysayan ng sakit sa atay o iba pang mga panganib na kadahilanan. Ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang 

pangkalusugan ay maaaring magsagawa ng mga pagsusuri sa dugo upang suriin ang iyong atay. Gayundin, maaaring mangyari ang 

mga seryosong problema sa atay sa mga taong umiinom ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets. Sa ilang mga 

kaso, ang mga malubhang problema sa atay na ito ay maaaring humantong sa kamatayan. Ang iyong atay ay maaaring lumaki 

(hepatomegaly) at maaari kang magkaroon ng taba sa iyong atay (steatosis).Tawagan kaagad ang iyong healthcare provider kung 

magkakaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na palatandaan o sintomas ng mga problema sa atay:

oang iyong balat o ang puting bahagi ng iyong mga mata

nagiging dilaw (jaundice) o
maitim o "kulay ng tsaa" na ihi
omatingkad na dumi (dumi)

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga side effect, tingnan ang seksyong “Ano ang mga posibleng side 
effect ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alefenamide tablets?

opagduduwal o pagsusuka o

walang gana kumain

osakit, pananakit, o lambot sa kanan
gilid ng bahagi ng iyong tiyan

Ano ang dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets?
Ang Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay isang de-resetang gamot na ginagamit nang nag-iisa 
bilang kumpletong regimen upang gamutin ang impeksyon ng Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) sa mga matatanda 
at bata na tumitimbang ng hindi bababa sa 40 kg (88 pounds).

Ang HIV-1 ay ang virus na nagdudulot ng Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ayhindipara gamitin upang makatulong na mabawasan ang panganib na magkaroon ng impeksyon 

sa HIV-1 sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa mga nasa hustong gulang na may mataas na panganib.

Ang Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay naglalaman ng 3 de-resetang gamot, 
dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide.

Hindi alam kung ang dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay ligtas at epektibo sa 
mga bata na may timbang na mas mababa sa 40 kg (88 pounds) o sa mga bata na nakatanggap ng ilang 
uri ng gamot para sa impeksyon sa HIV-1.
Sino ang hindi dapat uminom ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets? 
Huwag uminom ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets kung ikaw ay:
• ay allergic sa dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets, o alinman sa mga sangkap sa 

dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets. Tingnan ang dulo nitong Impormasyon ng 
Pasyente para sa kumpletong listahan ng mga sangkap sa dolutegravir, emtricitabine at tenofovir 
alafenamide tablets.

• uminom ng dofetilide (TIKOSYN®). Ang pag-inom ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets at 
dofetilide (TIKOSYN) ay maaaring magdulot ng mga side effect na maaaring malubha o buhay-
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pagbabanta.
Ano ang dapat kong sabihin sa aking healthcare provider bago kumuha ng dolutegravir, emtricitabine at 
tenofovir alafenamide tablets?
Bago ka uminom ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets, sabihin sa iyong healthcare 
provider ang tungkol sa lahat ng iyong medikal na kondisyon, kabilang ang kung ikaw ay:

• nagkaroon ng allergic reaction sa dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide 
tablets.

• mayroon o nagkaroon ng mga problema sa atay, kabilang ang impeksyon sa hepatitis B o C virus.

• may mga problema sa bato

• ay buntis o planong magbuntis. Hindi alam kung ang dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay 
makakasama sa iyong hindi pa isinisilang na sanggol. Sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang 
pangkalusugan kung ikaw ay buntis sa panahon ng paggamot na may dolutegravir, emtricitabine at tenofovir 
alafenamide tablets.

• ay nagpapasuso o nagpaplanong magpasuso.Huwag magpasuso kung umiinom ka ng 
dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets.
• Hindi ka dapat magpasuso kung mayroon kang HIV-1 dahil sa panganib na maipasa ang HIV-1 sa 

iyong sanggol.
• Hindi bababa sa isa sa mga gamot sa dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablet ang 

maaaring maipasa sa iyong sanggol sa iyong gatas ng suso. Hindi alam kung ang ibang mga gamot sa 
dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay maaaring makapasok sa iyong gatas ng suso.

Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa pinakamahusay na paraan ng pagpapakain sa iyong 

sanggol sa panahon ng paggamot na may dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets.

Sabihin sa iyong healthcare provider ang tungkol sa mga gamot na iniinom mo,kabilang ang mga reseta at 
overthe-counter na gamot, bitamina, at herbal supplement.

Ang ilang mga gamot ay nakikipag-ugnayan sa dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets. Magtago ng 
listahan ng iyong mga gamot at ipakita ito sa iyong healthcare provider at parmasyutiko kapag kumuha ka ng bagong 
gamot.

• Maaari mong tanungin ang iyong healthcare provider o parmasyutiko para sa isang listahan ng mga gamot na nakikipag-

ugnayan sa dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets.

• Huwag magsimulang uminom ng bagong gamot nang hindi sinasabi sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Maaaring sabihin sa iyo ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung ligtas na uminom ng dolutegravir, emtricitabine at 

tenofovir alafenamide tablets kasama ng iba pang mga gamot.

Paano ako kukuha ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets?
• Uminom ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets nang eksakto tulad ng sinasabi sa iyo 

ng iyong healthcare provider na inumin ang mga ito.

• Huwag palampasin ang isang dosis ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets.

• Kung napalampas mo ang isang dosis ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets, inumin 
ito sa sandaling maalala mo. Huwag kumuha ng 2 dosis nang sabay o uminom ng higit sa iyong iniresetang 
dosis.

• Huwag palitan ang iyong dosis o ihinto ang pag-inom ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablet 
nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong healthcare provider. Manatili sa ilalim ng pangangalaga ng healthcare 
provider sa panahon ng paggamot na may dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets.
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• Uminom ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablet 1 beses bawat araw nang may 
pagkain o walang.

• Kung umiinom ka ng mga antacid, laxative, o iba pang mga gamot na naglalaman ng aluminum, magnesium, o 
buffered na mga gamot, ang dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablet ay dapat inumin nang hindi 
bababa sa 2 oras bago o 6 na oras pagkatapos mong inumin ang mga gamot na ito.

• Kung kailangan mong uminom ng iron o calcium supplements sa pamamagitan ng bibig sa panahon ng paggamot na may 

dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets:

o Kung umiinom ka ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablet na may pagkain, maaari 
mong inumin ang mga supplement na ito kasabay ng pag-inom mo ng dolutegravir, emtricitabine at 
tenofovir alafenamide tablets.
Kung hindi ka umiinom ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablet na may pagkain, uminom ng 
dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets nang hindi bababa sa 2 oras bago o 6 na oras 
pagkatapos mong inumin ang mga suplementong ito.

• Huwag maubusan ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets. Ang virus sa iyong dugo ay 
maaaring tumaas at ang virus ay maaaring maging mas mahirap gamutin. Kapag ang iyong supply ay nagsimulang 
maubos, makakuha ng higit pa mula sa iyong healthcare provider o parmasya.

• Kung umiinom ka ng masyadong maraming dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets, tawagan ang iyong 

healthcare provider o pumunta kaagad sa pinakamalapit na emergency room ng ospital.

o

Ano ang mga posibleng side effect ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide 
tablets?
Dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto 
kabilang ang:

• Tingnan ang "Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa 
dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets?"

• Mga pagbabago sa iyong immune system (Immune Reconstitution Syndrome)maaaring mangyari kapag nagsimula kang 

uminom ng mga gamot sa HIV-1. Ang iyong immune system ay maaaring lumakas at magsimulang labanan ang mga 

impeksyon na nakatago sa iyong katawan sa mahabang panahon. Sabihin kaagad sa iyong healthcare provider kung 

nagsimula kang magkaroon ng anumang mga bagong sintomas pagkatapos mong simulan ang pag-inom ng dolutegravir, 

emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets.

• Bago o mas malala pang problema sa bato, kabilang ang kidney failure.Ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay dapat 

gumawa ng mga pagsusuri sa dugo at ihi upang suriin ang iyong mga bato bago ka magsimula at sa panahon ng paggamot na may dolutegravir, 

emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na ihinto ang 

pag-inom ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets kung magkakaroon ka ng bago o mas malala pang mga problema sa 

bato.

• Masyadong maraming lactic acid sa iyong dugo (lactic acidosis).Ang sobrang lactic acid ay isang seryoso ngunit bihirang medikal 

na emergency na maaaring humantong sa kamatayan. Sabihin kaagad sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan 

kung nakakaranas ka ng mga sintomas na ito: panghihina o pagiging mas pagod kaysa karaniwan, hindi pangkaraniwang pananakit 

ng kalamnan, kakapusan ng hininga o mabilis na paghinga, pananakit ng tiyan na may pagduduwal at pagsusuka, malamig o asul na 

mga kamay at paa, nahihilo o nahihilo ang ulo , o mabilis o abnormal na tibok ng puso.

• Ang pinakakaraniwang side effect ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay 
kinabibilangan ng:
o
o

Ang mga ito ay hindi lahat ng posibleng side effect ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide 
tablets. Para sa karagdagang impormasyon, tanungin ang iyong healthcare provider o parmasyutiko.

problema sa pagtulog

pagduduwal

opagkapagod • sakit ng ulo
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Tawagan ang iyong doktor para sa medikal na payo tungkol sa mga side effect. Maaari kang mag-ulat ng mga side effect 

sa FDA sa 1-800-FDA-1088.

Paano ako dapat mag-imbak ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets?
• Mag-imbak ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablet sa ibaba ng 30°C (86°F).
• Panatilihin ang dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide na mga tablet sa kanilang orihinal na lalagyan.

• Panatilihing sarado nang mahigpit ang lalagyan.

• Ang bote ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets ay naglalaman ng desiccant packet upang 
makatulong na panatilihing tuyo ang iyong gamot (protektahan ito mula sa kahalumigmigan). Huwag tanggalin ang 
desiccant packet mula sa bote.

Panatilihin ang dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablet at lahat ng gamot sa hindi 
maaabot ng mga bata.
Pangkalahatang impormasyon tungkol sa ligtas at epektibong paggamit ng dolutegravir, emtricitabine 
at tenofovir alafenamide tablets.
Ang mga gamot ay minsan ay inireseta para sa mga layunin maliban sa mga nakalista sa isang leaflet ng Impormasyon ng 
Pasyente. Huwag gumamit ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets para sa isang kondisyon kung 
saan hindi sila inireseta. Huwag magbigay ng dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets sa ibang tao, 
kahit na mayroon silang parehong mga sintomas na mayroon sila. Baka mapahamak sila. Kung gusto mo ng karagdagang 
impormasyon makipag-usap sa iyong healthcare provider. Maaari mong tanungin ang iyong healthcare provider o 
parmasyutiko para sa impormasyon tungkol sa dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablet na isinulat para 
sa mga propesyonal sa kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa Mylan Pharmaceuticals Inc. sa 
1-877-446-3679 (1-877-4-INFO-RX).

Ano ang mga sangkap sa dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide tablets? 
Aktibong sangkap:dolutegravir, emtricitabine at tenofovir alafenamide.
Mga hindi aktibong sangkap:croscarmellose sodium, lactose monohydrate, magnesium stearate, 
mannitol, microcrystalline cellulose, polyethylene glycol, polyvinyl alcohol, povidone, sodium starch 
glycolate (patatas), talc at titanium dioxide.
Ginawa ni:Mylan Laboratories Limited, Hyderabad – 500 096, India
Ang mga tatak na nakalista ay mga trademark ng kani-kanilang mga may-ari.

Ang Impormasyon ng Pasyente na ito ay inaprubahan ng US Food and Drug Administration.

Ginawa ni:
Mylan Laboratories Limited

Hyderabad—500 096, India
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Ang bawat film-coated na tablet ay naglalaman ng: 

Dolutegravir Sodium 52.6 mg (katumbas ng Dolutegravir)

Emtricitabine
Tenofovir Alafenamide Fumarate 28.04 mg 
(katumbas ng Tenofovir Alafenamide) 25 mg

NDC 65015-293-14

50 mg
200 mg

Dolutegravir, Emtricitabine 
at Tenofovir Alafenamide

Mga tableta
Ibuhos lamang sa orihinal na lalagyan. Panatilihing 

nakasara nang mahigpit ang lalagyan.

Code No.: MP/DRUGS/25/1/2014

Karaniwang Dosis:Tingnan ang kasamang 

impormasyon sa pagrereseta.
50mg/200mg/25mg

Itago ito at ang lahat ng gamot sa hindi 

maaabot ng mga bata.

Paalala sa parmasyutiko: Huwag takpan ang kahon ng ALERT na may label ng parmasya.

ALERTO: Alamin ang tungkol sa mga gamot na HINDI dapat inumin kasama ng 

Dolutegravir, Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide Tablets LUGAR NA LIBRENG VARNISH
Mag-imbak sa ibaba 30°C (86°F).

30 tableta Rx langGinawa ni:
MylaRn LaebofreatorriesnLict

Hyderabad — 500 096, India

Ang prompt na "LOT" at 
"EXP" ay ipi-print kasama ng 

Variable Data Coading.
mieedID: 4219844
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Ang bawat film-coated na tablet ay naglalaman ng: 

Dolutegravir Sodium 52.6 mg (katumbas ng Dolutegravir)

Emtricitabine
Tenofovir Alafenamide Fumarate 28.04 mg 
(katumbas ng Tenofovir Alafenamide) 25 mg

NDC 65015-293-18

50 mg
200 mg

Dolutegravir, Emtricitabine 
at Tenofovir Alafenamide

Mga tableta
Ibuhos lamang sa orihinal na lalagyan. Panatilihing 

nakasara nang mahigpit ang lalagyan.

Code No.: MP/DRUGS/25/1/2014

Karaniwang Dosis:Tingnan ang kasamang 

impormasyon sa pagrereseta.
50mg/200mg/25mg

Itago ito at ang lahat ng gamot sa hindi 

maaabot ng mga bata.

Paalala sa parmasyutiko: Huwag takpan ang kahon ng ALERT na may label ng parmasya.

ALERTO: Alamin ang tungkol sa mga gamot na HINDI dapat inumin kasama ng 

Dolutegravir, Emtricitabine at Tenofovir Alafenamide Tablets LUGAR NA LIBRENG VARNISH
Mag-imbak sa ibaba 30°C (86°F).

90 na tableta Rx langManuRginawa ni:
a

Ang prompt na "LOT" at 
"EXP" ay ipi-print kasama ng 

Variable Data Coading.
Mylan LaebofresarriesnLict 

Hyderabad — 500 096, India

mieedID: 4219844
Mylan.com

75
06

04
69


