
Ang produktong panggamot na ito ay napapailalim sa karagdagang pagsubaybay. Ito ay magbibigay-daan sa mabilis na pagkilala sa bagong impormasyon sa 

kaligtasan. Hinihiling sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na mag-ulat ng anumang pinaghihinalaang masamang reaksyon. Tingnan ang seksyon 4.8 

para sa kung paano mag-ulat ng mga masamang reaksyon.

1. PANGALAN NG GAMOT NA PRODUKTO

Exviera 250 mg na tabletang pinahiran ng pelikula

2. KUALITATIBO AT DAMI COMPOSITION

Ang bawat film-coated na tablet ay naglalaman ng 250 mg ng dasabuvir (bilang sodium monohydrate).

Excipient na may alam na epekto

Ang bawat film-coated na tablet ay naglalaman ng 45 mg lactose (bilang monohydrate).

Para sa buong listahan ng mga excipient, tingnan ang seksyon 6.1.

3. PHARMACEUTICAL FORM

Tablet na pinahiran ng pelikula (tablet).

Beige, ovaloid, film-coated na mga tablet na may sukat na 14.0 mm x 8.0 mm at na-debos sa isang gilid na may 
'AV2'.

4. MGA KLINIKAL NA PARTIKULAR

4.1 Mga indikasyon sa paggamot

Ang Exviera ay ipinahiwatig kasama ng iba pang mga produktong panggamot para sa paggamot ng talamak na hepatitis C 

(CHC) sa mga matatanda (tingnan ang mga seksyon 4.2, 4.4 at 5.1).

Para sa partikular na aktibidad ng genotype ng hepatitis C virus (HCV), tingnan ang seksyon 4.4 at 5.1.

4.2 Posology at paraan ng pangangasiwa

Ang paggamot na may dasabuvir ay dapat na simulan at subaybayan ng isang manggagamot na may karanasan sa 
pamamahala ng talamak na hepatitis C.

Posology

Ang inirerekomendang dosis ay 250 mg ng dasabuvir (isang tableta) dalawang beses araw-araw (umaga at gabi).

Ang Dasabuvir ay hindi dapat ibigay bilang monotherapy. Ang Dasabuvir ay dapat gamitin kasama ng iba pang mga 
produktong panggamot para sa paggamot ng HCV (tingnan ang seksyon 5.1). Sumangguni sa Buod ng Mga Katangian 
ng Produkto ng mga produktong panggamot na ginagamit kasama ng dasabuvir.

Ang inirerekomendang co-administered medicinal product(s) at ang tagal ng paggamot para sa dasabuvir 
combination therapy ay ibinibigay sa Talahanayan 1.
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Talahanayan 1. Inirerekomenda ang (mga) produktong gamot na pinagsama-samang pinangangasiwaan at tagal ng paggamot para sa 

dasabuvir ayon sa populasyon ng pasyente

Populasyon ng pasyente Paggamot* Tagal
12 linggo

8 linggo ay maaaring isaalang-alang sa dati 

nang hindi ginagamot na genotype 1binfected na 

mga pasyente na may minimal hanggang 

katamtamang fibrosis** (tingnan ang seksyon 5.1,

pag-aaral ng GARNET)

Genotype 1b, walang cirrhosis o
na may bayad na cirrhosis

dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir +

ribavirin*

Genotype 1a,
walang cirrhosis 12 linggo

dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir +

ribavirin*

Genotype 1a,
na may bayad na cirrhosis 24 na linggo (tingnan ang seksyon 5.1.)

* Tandaan: Sundin ang mga rekomendasyon sa dosing ng genotype 1a sa mga pasyenteng may hindi kilalang genotype 1 na subtype o may 
mixed genotype 1 na impeksyon.
* * Kapag tinatasa ang kalubhaan ng sakit sa atay gamit ang mga non-invasive na pamamaraan, ang kumbinasyon ng mga biomarker ng dugo o 
ang kumbinasyon ng pagsukat ng paninigas ng atay at isang pagsusuri sa dugo ay nagpapabuti sa katumpakan at dapat isagawa bago ang 8 
linggong paggamot sa lahat ng mga pasyente na may katamtamang fibrosis.

Hindi nakuha ang mga dosis

Kung sakaling ang isang dosis ng dasabuvir ay napalampas, ang iniresetang dosis ay maaaring kunin sa loob ng 6 na oras. Kung higit sa 6 na oras 

ang lumipas mula noong karaniwang iniinom ang dasabuvir, HINDI dapat inumin ang napalampas na dosis at dapat inumin ng pasyente ang 

susunod na dosis ayon sa karaniwang iskedyul ng pagdodos. Dapat turuan ang mga pasyente na huwag kumuha ng dobleng dosis.

Mga espesyal na populasyon

HIV-1 Co-infection
Ang mga rekomendasyon sa dosing sa Talahanayan 1 ay dapat sundin. Para sa mga rekomendasyon sa dosing na may HIV antiviral 

medicinal products, sumangguni sa seksyon 4.4 at 4.5. Tingnan ang mga seksyon 4.8 at 5.1 para sa karagdagang impormasyon.

Mga tumatanggap ng liver transplant

Ang Dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir kasama ng ribavirin ay inirerekomenda sa loob ng 24 na linggo sa mga 

tatanggap ng liver transplant. Ang mas mababang dosis ng ribavirin sa pagsisimula ay maaaring angkop. Sa pag-aaral ng post-liver 

transplant, ang ribavirin dosing ay indibidwal at karamihan sa mga subject ay tumatanggap ng 600 hanggang 800 mg bawat araw 

(tingnan ang seksyon 5.1). Para sa mga rekomendasyon sa dosing na may calcineurin inhibitors sumangguni sa seksyon 4.5.

matatanda

Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis ng dasabuvir sa mga matatandang pasyente (tingnan ang seksyon 5.2).

Pagkasira ng bato

Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis ng dasabuvir para sa mga pasyente na may banayad, katamtaman, o malubhang kapansanan sa 

bato o end-stage-renal disease sa dialysis (tingnan ang seksyon 5.2). Para sa mga pasyenteng nangangailangan ng ribavirin, sumangguni sa 

ribavirin Buod ng Mga Katangian ng Produkto para sa impormasyon tungkol sa paggamit sa mga pasyenteng may kapansanan sa bato.
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Paghina ng hepatic

Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis ng dasabuvir sa mga pasyente na may banayad na kapansanan sa hepatic (Child-Pugh A). 

Ang Dasabuvir ay hindi dapat gamitin sa mga pasyente na may katamtaman hanggang malubhang pinsala sa atay (Child-Pugh B o C) 

(tingnan ang seksyon 5.2).

Populasyon ng bata
Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng dasabuvir sa mga batang wala pang 18 taong gulang ay hindi pa naitatag. Walang 
available na data.

Paraan ng pangangasiwa

Ang mga tabletang pinahiran ng pelikula ay para sa paggamit sa bibig. Dapat turuan ang mga pasyente na lunukin ang mga tablet nang buo (ibig sabihin, ang 

mga pasyente ay hindi dapat ngumunguya, basagin o matunaw ang tableta). Upang mapakinabangan ang pagsipsip, ang mga dasabuvir tablet ay dapat inumin 

kasama ng pagkain, nang walang pagsasaalang-alang sa taba at calorie na nilalaman (tingnan ang seksyon 5.2).

4.3 Contraindications

Ang pagiging hypersensitive sa aktibong sangkap o sa alinman sa mga excipient na nakalista sa seksyon 6.1.

Mga pasyente na may katamtaman hanggang sa malubhang kapansanan sa hepatic (Child-Pugh B o C) (tingnan ang seksyon 5.2).

Paggamit ng mga produktong panggamot na naglalaman ng ethinyloestradiol tulad ng mga nasa karamihan ng pinagsamang 
oral contraceptive o contraceptive vaginal rings (tingnan ang seksyon 4.4 at 4.5).

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng dasabuvir na may mga produktong panggamot na malakas o katamtamang enzyme inducers ay 

inaasahang magpapababa sa mga konsentrasyon ng dasabuvir sa plasma at mabawasan ang therapeutic effect nito (tingnan ang seksyon 4.5. 

Ang mga halimbawa ng mga contraindicated inducers ay ibinigay sa ibaba.

Mga inducers ng enzyme:

-carbamazepine, phenytoin, phenobarbital
-efavirenz, nevirapine, etravirine
-apalutamide, enzalutamide
-mitotane
-rifampicin
-St. John's Wort (Hypericum perforatum)

Ang mga produktong panggamot na malakas na CYP2C8 inhibitors ay maaaring magpapataas ng mga konsentrasyon ng dasabuvir sa plasma at 

hindi dapat sabay na pangasiwaan kasama ng dasabuvir (tingnan ang seksyon 4.5). Ang mga halimbawa ng mga kontraindikadong CYP2C8 

inhibitor ay ibinigay sa ibaba.

CYP2C8 inhibitor:

-gemfibrozil

Ang Dasabuvir ay pinangangasiwaan ng ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Para sa mga kontra-indikasyon na 
may ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sumangguni sa Buod ng Mga Katangian ng Produkto.

4.4 Mga espesyal na babala at pag-iingat para sa paggamit

Heneral

Ang Dasabuvir ay hindi inirerekomenda para sa pangangasiwa bilang monotherapy at dapat gamitin kasama ng iba pang 
mga produktong panggamot para sa paggamot ng impeksyon sa hepatitis C (tingnan ang seksyon 4.2 at 5.1).

4



Panganib ng hepatic decompensation at hepatic failure sa mga pasyenteng may cirrhosis

Ang hepatic decompensation at hepatic failure, kabilang ang liver transplantation o nakamamatay na resulta, ay naiulat na 
post-marketing sa mga pasyenteng ginagamot sa dasabuvir na may ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may at walang 
ribavirin. Karamihan sa mga pasyente na may mga malubhang kinalabasan ay may ebidensya ng advanced o decompensated 
cirrhosis bago simulan ang therapy. Bagama't mahirap tukuyin ang sanhi dahil sa advanced na sakit sa atay sa background, 
hindi maibubukod ang isang potensyal na panganib.

Ang Dasabuvir ay hindi dapat gamitin sa mga pasyente na may katamtaman hanggang sa matinding pinsala sa atay (Child-Pugh B o C) 

(tingnan ang mga seksyon 4.2, 4.3, 4.8 at 5.2).

Para sa mga pasyente na may cirrhosis:

- Ang pagsubaybay ay dapat gawin para sa mga klinikal na palatandaan at sintomas ng hepatic 
decompensation (tulad ng ascites, hepatic encephalopathy, variceal hemorrhage).
Ang pagsusuri sa laboratoryo ng hepatic kabilang ang mga direktang antas ng bilirubin ay dapat isagawa sa baseline, sa 

unang 4 na linggo ng pagsisimula ng paggamot at bilang klinikal na ipinahiwatig pagkatapos noon. Ang paggamot ay 

dapat na ihinto sa mga pasyente na nagkakaroon ng katibayan ng hepatic decompensation.

-

-

Mga taas ng ALT

Sa mga klinikal na pagsubok na may dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na mayroon o walang ribavirin, ang 
lumilipas na pagtaas ng ALT sa higit sa 5 beses sa itaas na limitasyon ng normal ay naganap sa humigit-kumulang 1% ng 
mga paksa (35 sa 3,039). Ang mga pagtaas ng ALT ay asymptomatic at sa pangkalahatan ay nangyayari sa unang 4 na linggo 
ng paggamot, nang walang kasabay na pagtaas ng bilirubin, at bumaba sa loob ng humigit-kumulang dalawang linggo ng 
pagsisimula na may patuloy na dosis ng dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na mayroon o walang ribavirin.

Ang mga pagtaas ng ALT na ito ay mas madalas sa subgroup ng mga paksa na gumagamit ng ethinyloestradiol na naglalaman 
ng mga produktong panggamot tulad ng pinagsamang oral contraceptive o contraceptive vaginal rings (6 sa 25 na paksa); 
(tingnan ang seksyon 4.3). Sa kaibahan, ang rate ng pagtaas ng ALT sa mga paksang gumagamit ng iba pang uri ng estrogen 
gaya ng karaniwang ginagamit sa hormonal replacement therapy (ibig sabihin, oral at topical estradiol at conjugated estrogens) 
ay katulad ng rate na naobserbahan sa mga subject na hindi gumagamit ng mga produktong naglalaman ng estrogen ( humigit-
kumulang 1% sa bawat pangkat).

Ang mga pasyente na umiinom ng ethinyloestradiol -naglalaman ng mga produktong panggamot (ibig sabihin, karamihan sa 

pinagsamang oral contraceptive o contraceptive vaginal rings) ay dapat lumipat sa isang alternatibong paraan ng pagpipigil sa 

pagbubuntis (hal., progestin lamang na contraception o non-hormonal na pamamaraan) bago simulan ang dasabuvir na may 

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir therapy (tingnan ang mga seksyon 4.3 at 4.5).

Bagama't asymptomatic ang mga pagtaas ng ALT na nauugnay sa dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dapat turuan ang mga pasyente 

na bantayan ang mga maagang babala ng pamamaga ng atay, tulad ng pagkapagod, panghihina, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at 

pagsusuka, gayundin ang mga susunod na palatandaan tulad ng bilang paninilaw ng balat at pagkawala ng kulay ng dumi, at kumunsulta sa 

doktor nang walang pagkaantala kung mangyari ang mga ganitong sintomas. Ang regular na pagsubaybay sa mga enzyme sa atay ay hindi 

kinakailangan sa mga pasyente na walang cirrhosis (para sa cirrhotics, tingnan sa itaas). Ang maagang paghinto ay maaaring magresulta sa 

paglaban sa gamot, ngunit ang mga implikasyon para sa hinaharap na therapy ay hindi alam.

Pagbubuntis at kasabay na paggamit sa ribavirin

Tingnan din ang seksyon 4.6.

Ang matinding pag-iingat ay dapat gawin upang maiwasan ang pagbubuntis sa mga babaeng pasyente at babaeng kasosyo ng 

mga lalaki na pasyente kapag ang dasabuvir ay kinuha kasama ng ribavirin (tingnan ang seksyon 4.6 at sumangguni sa Buod ng 

Mga Katangian ng Produkto para sa ribavirin para sa karagdagang impormasyon).
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Gamitin kasama ng tacrolimus, sirolimus at everolimus

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may systemic tacrolimus, sirolimus o 
everolimus ay nagpapataas ng mga konsentrasyon ng immunosuppressant dahil sa pagsugpo ng CYP3A ng ritonavir (tingnan 
ang seksyon 4.5). Ang mga seryoso at/o nagbabanta sa buhay na mga kaganapan ay naobserbahan sa co-administrasyon ng 
dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may systemic tacrolimus, at ang isang katulad na panganib ay maaaring asahan 
sa sirolimus at everolimus.

Iwasan ang sabay-sabay na paggamit ng tacrolimus o sirolimus na may dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir maliban kung ang 

mga benepisyo ay mas malaki kaysa sa mga panganib. Kung ang tacrolimus o sirolimus ay ginagamit kasama ng dasabuvir at ombitasvir/

paritaprevir/ritonavir, pinapayuhan ang pag-iingat, at ang mga inirerekomendang dosis at mga diskarte sa pagsubaybay ay makikita sa 

seksyon 4.5. Hindi maaaring gamitin ang Everolimus dahil sa kakulangan ng angkop na lakas ng dosis para sa mga pagsasaayos ng dosis.

Ang mga konsentrasyon ng buong dugo ng Tacrolimus o sirolimus ay dapat na subaybayan sa pagsisimula at sa buong sabay 
na pangangasiwa sa dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir at ang dosis at/o dalas ng pagdodos ay dapat ayusin kung 
kinakailangan. Ang mga pasyente ay dapat na subaybayan nang madalas para sa anumang mga pagbabago sa pag-andar ng 
bato o tacrolimus o sirolimus na nauugnay na mga salungat na reaksyon. Sumangguni sa tacrolimus o sirolimus Buod ng Mga 
Katangian ng Produkto para sa karagdagang mga tagubilin sa dosing at pagsubaybay.

Depresyon o sakit sa isip

Ang mga kaso ng depresyon at mas madalang ng pagpapakamatay at pagtatangkang magpakamatay ay naiulat na may 
dasabuvir na may o walang paggamot sa ombitasvir/paritaprevir/ritonavir kasama ng ribavirin sa karamihan ng mga 
kaso. Bagama't ang ilang mga kaso ay nagkaroon ng nakaraang kasaysayan ng depresyon, sakit sa isip at/o pag-abuso 
sa sangkap, hindi maibubukod ang isang sanhi na kaugnayan sa dasabuvir na mayroon o walang paggamot sa 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Dapat gamitin ang pag-iingat sa mga pasyenteng may dati nang kasaysayan ng 
depresyon o sakit sa isip. Dapat turuan ang mga pasyente at tagapag-alaga na ipaalam sa tagapagreseta ang anumang 
mga pagbabago sa pag-uugali o mood at ng anumang ideya ng pagpapakamatay.

Aktibidad na partikular sa genotype

Tungkol sa mga inirerekomendang regimen na may iba't ibang genotype ng HCV, tingnan ang seksyon 4.2. Tungkol sa aktibidad 

na virological at klinikal na partikular sa genotype, tingnan ang seksyon 5.1.

Ang bisa ng dasabuvir ay hindi naitatag sa mga pasyenteng may HCV genotypes maliban sa genotype 1; Ang 
dasabuvir ay hindi dapat gamitin para sa paggamot ng mga pasyente na nahawaan ng iba pang genotype kaysa sa 1.

Co-administration kasama ng iba pang direktang kumikilos na antiviral laban sa HCV

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng Dasabuvir ay naitatag kasama ng ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na mayroon o 
walang ribavirin. Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng dasabuvir sa iba pang mga antiviral ay hindi pa napag-aralan at, 
samakatuwid, ay hindi maaaring irekomenda.

Retreatment

Ang bisa ng dasabuvir sa mga pasyenteng dating nalantad sa dasabuvir, o sa mga produktong 
panggamot na inaasahang cross-resistant, ay hindi naipakita.

Gamitin kasama ng mga statin

Rosuvastatin
Ang Dasabuvir na may ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ay inaasahang tataas ang pagkakalantad sa rosuvastatin nang higit sa 3 beses. 

Kung kinakailangan ang paggamot sa rosuvastatin sa panahon ng paggamot, ang maximum na pang-araw-araw na dosis ng 

rosuvastatin ay dapat na 5 mg (tingnan ang seksyon 4.5, Talahanayan 2).
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Pitavastatin at fluvastatin
Ang mga pakikipag-ugnayan sa pitavastatin at fluvastatin ay hindi pa sinisiyasat. Sa teorya, ang dasabuvir na may ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir ay inaasahang tataas ang pagkakalantad sa pitavastatin at fluvastatin. Ang pansamantalang 
pagsususpinde ng pitavastatin/fluvastatin ay inirerekomenda para sa tagal ng paggamot na may ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir. Kung ang paggamot sa statin ay kinakailangan sa panahon ng paggamot, ang paglipat sa isang pinababang dosis ng 
pravastatin/rosuvastatin ay posible (tingnan ang seksyon 4.5, Talahanayan 2).

Paggamot sa mga pasyenteng may HIV co-infection

Inirerekomenda ang Dasabuvir kasabay ng paritaprevir/ombitasvir/ritonavir, at maaaring pumili ang ritonavir para sa PI 
resistance sa mga pasyenteng co-infected ng HIV nang walang patuloy na antiretroviral therapy. Ang mga pasyenteng may HIV 
coinfected na walang suppressive antiretroviral therapy ay hindi dapat gamutin ng dasabuvir. Ang mga pakikipag-ugnayan sa 
droga ay kailangang maingat na isaalang-alang sa setting ng HIV co-infection (para sa mga detalye tingnan ang seksyon 4.5, 
Talahanayan 2).

Maaaring gamitin ang Atazanavir kasabay ng dasabuvir na may ombitasvir/paritaprevir/ritonavir kung ibibigay sa 
parehong oras. Dapat pansinin, ang atazanavir ay dapat inumin nang walang ritonavir, dahil ang ritonavir 100 mg isang 
beses araw-araw ay ibinibigay bilang bahagi ng kumbinasyon ng nakapirming dosis ng ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. 
Ang kumbinasyon ay nagdadala ng mas mataas na panganib para sa hyperbilirubinemia (kabilang ang ocular icterus), 
lalo na kapag ang ribavirin ay bahagi ng hepatitis C regimen.

Ang Darunavir, na may dosis na 800 mg isang beses araw-araw, kung ibinibigay kasabay ng ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, ay 

maaaring gamitin sa kawalan ng malawak na resistensya sa PI (binabaan ang pagkakalantad sa darunavir). Dapat pansinin, ang 

darunavir ay dapat inumin nang walang ritonavir, dahil ang ritonavir 100 mg isang beses araw-araw ay ibinibigay bilang bahagi ng 

kumbinasyon ng nakapirming dosis ng ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

Para sa paggamit ng HIV protease inhibitors maliban sa atazanavir at darunavir sumangguni sa Buod ng 
Mga Katangian ng Produkto ng ombitasvir/ paritaprevir /ritonavir.

Ang pagkakalantad sa Raltegravir ay tumaas nang malaki (2 beses). Ang kumbinasyon ay hindi nauugnay sa anumang partikular na isyu 

sa kaligtasan sa isang limitadong hanay ng mga pasyente na ginagamot sa loob ng 12-24 na linggo.

Ang pagkakalantad sa rilpivirine ay malaki ang nadaragdagan (3-tiklop) kapag ang rilpivirine ay ibinigay kasama ng dasabuvir 
na may ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, na may kahihinatnang potensyal para sa pagpapahaba ng QT. Kung ang isang HIV 
protease inhibitor ay idinagdag (atazanavir, darunavir), ang rilpivirine exposure ay maaaring tumaas pa at, samakatuwid, ay 
hindi inirerekomenda. Ang Rilpivirine ay dapat gamitin nang maingat, sa setting ng paulit-ulit na pagsubaybay sa ECG.

Ang mga NNRTI maliban sa rilpivirine (efavirenz, etravirine, at nevirapine) ay kontraindikado (tingnan ang seksyon 
4.3).

Pag-reactivate ng virus ng Hepatitis B

Ang mga kaso ng reactivation ng hepatitis B virus (HBV), ang ilan sa mga ito ay nakamamatay, ay naiulat sa panahon o pagkatapos ng 

paggamot na may mga direktang kumikilos na antiviral agent. Ang HBV screening ay dapat gawin sa lahat ng mga pasyente bago simulan 

ang paggamot. Ang HBV/HCV co-infected na mga pasyente ay nasa panganib ng HBV reactivation, at dapat, samakatuwid, ay subaybayan 

at pamahalaan ayon sa kasalukuyang mga klinikal na alituntunin.

Gamitin sa mga pasyenteng may diabetes

Maaaring makaranas ang mga diabetic ng pinahusay na kontrol sa glucose, na posibleng magresulta sa sintomas na hypoglycaemia, 

pagkatapos simulan ang HCV direct acting antiviral na paggamot. Ang mga antas ng glucose ng mga pasyenteng may diyabetis na 

nagpapasimula ng direktang kumikilos na antiviral therapy ay dapat na masusing subaybayan, lalo na sa loob ng unang 3 buwan, at ang 

kanilang mga produktong panggamot na may diabetes ay binago kung kinakailangan. Ang manggagamot na namamahala sa pangangalaga sa 

diabetes ng pasyente ay dapat ipaalam kapag ang direktang kumikilos na antiviral therapy ay sinimulan.
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Lactose

Ang Exviera ay naglalaman ng lactose. Ang mga pasyente na may mga bihirang namamana na problema ng galactose intolerance, 

kabuuang lactase deficiency o glucose-galactose malabsorption ay hindi dapat uminom ng gamot na ito.

4.5 Pakikipag-ugnayan sa ibang mga produktong panggamot at iba pang paraan ng pakikipag-ugnayan

Dapat palaging ibigay ang Dasabuvir kasama ng ombitasvir/paritaprevir/ritonavir . Kapag pinagsama-samang pangangasiwa, 

nagkakaroon sila ng magkaparehong epekto sa isa't isa (tingnan ang seksyon 5.2). Samakatuwid, ang profile ng pakikipag-ugnayan 

ng mga compound ay dapat isaalang-alang bilang isang kumbinasyon.

Mga pakikipag-ugnayan sa pharmacodynamic

Ang sabay-sabay na pangangasiwa sa mga enzyme inducers ay maaaring humantong sa isang pagtaas ng panganib ng mga salungat na reaksyon at pagtaas ng ALT 

(tingnan ang Talahanayan 2).

Ang sabay-sabay na pangangasiwa sa ethinyloestradiol ay maaaring humantong sa pagtaas ng panganib ng pagtaas ng ALT (tingnan ang seksyon 

4.3 at 4.4). Ang mga contraindicated na enzyme inducers ay ibinibigay sa seksyon 4.3.

Mga pakikipag-ugnayan sa pharmacokinetic

Potensyal para sa dasabuvir na makaapekto sa mga pharmacokinetics ng iba pang mga produktong panggamot

Sa vivoSinuri ng mga pag-aaral sa pakikipag-ugnayan ng droga ang netong epekto ng kumbinasyong paggamot, kabilang ang 
ritonavir. Inilalarawan ng sumusunod na seksyon ang mga partikular na transporter at metabolizing enzyme na apektado ng 
dasabuvir kapag pinagsama sa ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Tingnan ang Talahanayan 2 para sa gabay tungkol sa mga 
potensyal na pakikipag-ugnayan sa gamot at mga rekomendasyon sa dosis para sa dasabuvir na pinangangasiwaan ng 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

Mga produktong panggamot na na-metabolize ng CYP3A4
Sumangguni sa ombitasvir/paritaprevir/ritonavir Buod ng Mga Katangian ng Produkto para sa mga detalye. (tingnan din ang 

Talahanayan 2).

Mga produktong panggamot na dinadala ng pamilyang OATP
Sumangguni sa ombitasvir/paritaprevir/ritonavir Buod ng Mga Katangian ng Produkto para sa mga detalye sa mga 
substrate ng OATP1B1, OATP1B3 at OATP2B1 (tingnan din ang Talahanayan 2).

Mga produktong panggamot na dinadala ng BCRP
Ang Dasabuvir ay isang inhibitor ng BCRPsa vivo. Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng dasabuvir na may ombitasvir/paritaprevir/

ritonavir kasama ng mga produktong panggamot na mga substrate ng BCRP ay maaaring magpataas ng mga konsentrasyon sa plasma 

ng mga substrate ng transporter na ito, na posibleng mangailangan ng pagsasaayos ng dosis/pagsubaybay sa klinika. Kasama sa mga 

naturang gamot ang sulfasalazine, imatinib at ilan sa mga statins (tingnan ang Talahanayan 2). Tingnan din ang Talahanayan 2 para sa 

partikular na payo sa rosuvastatin na nasuri sa isang pag-aaral sa pakikipag-ugnayan sa droga.

Mga produktong panggamot na dinadala ng Pgp sa bituka
Habang ang dasabuvir ay isangsa vitroinhibitor ng P-gp, walang makabuluhang pagbabago ang naobserbahan sa 
pagkakalantad ng substrate ng P-gp, digoxin, kapag pinangangasiwaan ng dasabuvir na may ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir. Maaaring hindi ibinukod na ang systemic exposure ng dabigatran etexilate ay nadagdagan ng dasabuvir dahil 
sa pagsugpo ng P-gp sa bituka.

Mga produktong panggamot na na-metabolize ng glucuronidation
Ang Dasabuvir ay isang inhibitor ng UGT1A1sa vivo. Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng dasabuvir sa mga produktong panggamot na 

pangunahing na-metabolize ng UGT1A1 ay nagreresulta sa pagtaas ng mga konsentrasyon sa plasma ng naturang mga produktong 

panggamot; ang regular na klinikal na pagsubaybay ay inirerekomenda para sa makitid na therapeutic index na mga produktong 

panggamot (ie levothyroxine). Tingnan din ang Talahanayan 2 para sa partikular na payo sa raltegravir at
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buprenorphine na nasuri sa mga pag-aaral sa pakikipag-ugnayan ng droga. Natagpuan din ang Dasabuvir na 
pumipigil sa UGT1A4, 1A6 at bituka UGT2B7sa vitrosasa vivokaugnay na mga konsentrasyon.

Mga produktong panggamot na na-metabolize ng CYP2C19
Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng dasabuvir na may ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ay maaaring mabawasan ang 

pagkakalantad ng mga produktong panggamot na na-metabolize ng CYP2C19 (hal. lansoprazole, esomeprazole,

s-mephenytoin), na maaaring mangailangan ng pagsasaayos ng dosis/pagsubaybay sa klinika. Ang mga substrate ng CYP2C19 na 

sinusuri sa mga pag-aaral sa pakikipag-ugnayan ng droga ay kinabibilangan ng omeprazole at escitalopram (Talahanayan 2).

Mga produktong panggamot na na-metabolize ng CYP2C9
Ang Dasabuvir na pinangangasiwaan ng ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ay hindi nakaapekto sa pagkakalantad ng CYP2C9 
substrate warfarin. Ang iba pang mga substrate ng CYP2C9 (NSAIDs (hal. ibuprofen), antidiabetics (hal. glimepiride, glipizide) 
ay hindi inaasahang nangangailangan ng mga pagsasaayos ng dosis.

Mga produktong panggamot na na-metabolize ng CYP2D6 o CYP1A2
Ang Dasabuvir na pinangangasiwaan ng ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ay hindi nakaapekto sa pagkakalantad ng CYP2D6 /
CYP1A2 substrate duloxetine. Ang mga pagkakalantad ng cyclobenzaprine, isang substrate ng CYP1A2, ay nabawasan. 
Maaaring kailanganin ang klinikal na pagsubaybay at pagsasaayos ng dosis para sa iba pang mga substrate ng CYP1A2 (hal. 
ciprofloxacin, cyclobenzaprine, theophylline at caffeine). Ang mga substrate ng CYP2D6 (hal. desipramine, metoprolol at 
dextromethorphan) ay hindi inaasahang nangangailangan ng mga pagsasaayos ng dosis.

Ang mga produktong panggamot ay pinalabas sa pamamagitan ng mga protina ng transportasyon

Hindi pinipigilan ng Dasabuvir ang organic anion transporter (OAT1)sa vivotulad ng ipinapakita ng kakulangan ng pakikipag-
ugnayan sa tenofovir (OAT1 substrate).Sa vitroIpinapakita ng mga pag-aaral na ang dasabuvir ay hindi isang inhibitor ng mga 
organic cation transporter (OCT2), organic anion transporter (OAT3), o multidrug at toxin extrusion proteins (MATE1 at 
MATE2K) sa mga klinikal na nauugnay na konsentrasyon.

Samakatuwid, ang dasabuvir ay hindi inaasahang makakaapekto sa mga produktong panggamot na pangunahing inilalabas sa pamamagitan ng ruta ng bato 

sa pamamagitan ng mga transporter na ito (tingnan ang seksyon 5.2).

Potensyal para sa iba pang mga produktong panggamot na makaapekto sa mga pharmacokinetics ng dasabuvir

Mga produktong panggamot na pumipigil sa CYP2C8
Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng dasabuvir sa mga produktong panggamot na pumipigil sa CYP2C8 (hal. teriflunomide, deferasirox) ay 

maaaring magpataas ng mga konsentrasyon ng dasabuvir sa plasma. Ang mga malakas na inhibitor ng CYP2C8 ay kontraindikado sa 

dasabuvir (tingnan ang seksyon 4.3 at Talahanayan 2).

Mga inducers ng enzyme

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng dasabuvir sa mga produktong panggamot na katamtaman o malakas na enzyme inducers ay 

inaasahang magpapababa sa mga konsentrasyon ng dasabuvir sa plasma at mabawasan ang therapeutic effect nito. Ang mga 

contraindicated na enzyme inducers ay ibinibigay sa seksyon 4.3 at Talahanayan 2.

Ang Dasabuvir ay isang substrate ng P-gp at BCRP at ang pangunahing metabolite nito na M1 ay isang substrate ng OCT1sa vitro. Ang 

pagsugpo sa P-gp at BCRP ay hindi inaasahan na magpakita ng mga klinikal na nauugnay na pagtaas sa mga exposures ng dasabuvir 

(Talahanayan 2).

Ang metabolite ng Dasabuvir M1 ay sinukat sa lahat ng pag-aaral ng pakikipag-ugnayan ng gamot. Ang mga pagbabago sa 
pagkakalantad ng metabolite sa pangkalahatan ay pare-pareho sa naobserbahan sa dasabuvir maliban sa mga pag-aaral na 
may CYP2C8 inhibitor, gemfibrozil, kung saan ang mga metabolite exposure ay bumaba ng hanggang 95% at CYP3A inducer, 
carbamazepine, kung saan ang metabolite exposures ay nabawasan lamang ng hanggang 39% .

Mga pasyente na ginagamot ng mga antagonist ng bitamina K

Dahil maaaring magbago ang function ng atay sa panahon ng paggamot na may dasabuvir na pinangangasiwaan ng ombitasvir/

paritaprevir/ritonavir, inirerekomenda ang isang malapit na pagsubaybay sa mga halaga ng International Normalized Ratio (INR).

9



Pag-aaral ng pakikipag-ugnayan sa droga

Ang mga rekomendasyon para sa magkakasamang pangangasiwa ng dasabuvir na may ombitasvir/paritaprevir/ritonavir para sa 

ilang mga produktong panggamot ay ibinibigay sa Talahanayan 2.

Kung ang isang pasyente ay umiinom na ng (mga) gamot o nagpapasimula ng isang produktong panggamot habang tumatanggap ng 

dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir kung saan inaasahan ang potensyal para sa pakikipag-ugnayan ng gamot, ang 

pagsasaayos ng dosis ng (mga) kasabay na gamot o naaangkop na klinikal na pagsubaybay ay dapat isinasaalang-alang (Talahanayan 2).

Kung ang mga pagsasaayos ng dosis ng magkakasabay na mga produktong panggamot ay ginawa dahil sa paggamot na may 

dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, ang mga dosis ay dapat muling ayusin pagkatapos makumpleto ang pagbibigay ng 

dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

Ang Talahanayan 2 ay nagbibigay ng Least Squares Means Ratio (90% Confidence Interval) na epekto sa konsentrasyon ng 
dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir at magkakasabay na mga produktong panggamot.
Ang direksyon ng arrow ay nagpapahiwatig ng direksyon ng pagbabago sa mga exposure (Cmax, at AUC) sa 
paritaprevir, ombitasvir, dasabuvir at ang co-administered medicinal product (↑= tumaas ng higit sa 20%,↓=
bumaba ng higit sa 20%,↔=walang pagbabago o pagbabago mas mababa sa 20%).

Ito ay hindi isang eksklusibong listahan. Ang Dasabuvir ay pinangangasiwaan ng ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Para sa 
mga pakikipag-ugnayan sa ombitasvir/ paritaprevir/ritonavir sumangguni sa Buod ng Mga Katangian ng Produkto.

Talahanayan 2. Mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dasabuvir sa ombitasvir/paritaprevir/ritonavir at iba pang mga 

produktong panggamot

Panggamot
produkto/
Maaari

Mekanismo
ng

Pakikipag-ugnayan

MAGBIGAY

N
SA

EPEKTO Cmax AUC Clabangan Mga Klinikal na Komento

AMINOSALICYLATE
Sulfasalazine dasabu

vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Hindi Nag-aral. Inaasahan: Dapat gamitin ang pag-iingat 
kapag ang sulfasalazine ay
kapwa pinangangasiwaan kasama ng

dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

Mekanismo:
BCRP
pagsugpo ng
paritaprevir,
ritonavir at
dasabuvir.

↑ sulfasalazine

ANTIARRYTHMICS
Digoxin
0.5 mg solong
dosis

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔ digoxin 1.15
(1.04-1.27)

1.16
(1.09-1.23)

1.01
(0.97-1.05)

Habang walang dosis

Ang pagsasaayos ay kinakailangan 

para sa digoxin, naaangkop na 

pagsubaybay sa suwero

Ang mga antas ng digoxin ay

inirerekomenda.

↔
dasabuvir

0.99
(0.92-1.07)

0.97
(0.91-1.02)

0.99
(0.92-1.07)

Mekanismo:
P-gp
pagsugpo ng
dasabuvir,
paritaprevir,
at ritonavir.

↔
ombitasvir

1.03
(0.97-1.10)

1.00
(0.98-1.03)

0.99
(0.96-1.02)

↔
paritaprevir

0.92
(0.80-1.06)

0.94
(0.81-1.08)

0.92
(0.82-1.02)

ANTIBIOTICS (SYSTEMIC ADMINISTRATION)
dasabu
vir +

↑ Sulfameth-
oxazole,

1.21
(1.15-1.28)

1.17
(1.14-1.20)

1.15
(1.10-1.20)

Walang pagsasaayos ng dosis

kailangan para sa dasabuvir +
ombitas
vir/parit

↑
trimethopri
m

1.17
(1.12-1.22)

1.22
(1.18-1.26)

1.25
(1.19-1.31)
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Panggamot
produkto/
Maaari

Mekanismo
ng

Pakikipag-ugnayan

MAGBIGAY

N
SA

EPEKTO Cmax AUC Clabangan Mga Klinikal na Komento

Sulfameth-
oxazole,
trimethoprim

aprevir/r
itonavir

↑ dasabuvir 1.15
(1.02-1.31)

1.33
(1.23-1.44)

NA ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

↔
ombitasvir

0.88
(0.83-0.94)

0.85
(0.80-0.90) NA

800/160 mg
dalawang beses araw-araw

↓
paritaprevir

0.78
(0.61-1.01)

0.87
(0.72-1.06)

NA

Mekanismo:
pagtaas sa
dasabuvir
posibleng dapat bayaran

sa CYP2C8
pagsugpo ng
trimethoprim
ANTICANCER AGENT
Apalutamide dasabu

vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Hindi pinag-aralan. Inaasahan: Ang kasabay na paggamit ay

kontraindikado (tingnan
seksyon 4.3).Enzalutamid

e
↓ dasabuvir
↓ombitasvir
↓ paritaprevir

Mitotane

Mekanismo:
CYP3A4
induction ni
apalutamide,
enzalutamide
o mitotane.

Imatinib dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Hindi Nag-aral. Inaasahan: Inirerekomenda ang klinikal na 
pagsubaybay at mas 
mababang dosis ng imatinib.Mekanismo:

BCRP
pagsugpo ng
paritaprevir,
ritonavir at
dasabuvir.

↑ imatinib

ANTICOAGULANTS
Warfarin
5 mg solong
dosis at
ibang bitamina
K
mga antagonist

dasabu
vir +

↔
R-warfarin

1.05
(0.95-1.17)

0.88
(0.81-0.95)

0.94
(0.84-1.05)

Habang walang pagbabago sa 

mga pharmacokinetics ng

Inaasahan ang warfarin,
ang malapit na pagsubaybay sa 
INR ay inirerekomenda sa
lahat ng bitamina K

mga antagonist. Ito ay dahil sa 
paggana ng atay
pagbabago sa panahon

paggamot na may
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
S-warfarin

0.96
(0.85-1.08)

0.88
(0.81-0.96)

0.95
(0.88-1.02)

↔
dasabuvir

0.97
(0.89-1.06)

0.98
(0.91-1.06)

1.03
(0.94-1.13)

↔
ombitasvir

0.94
(0.89-1.00)

0.96
(0.93-1.00)

0.98
(0.95-1.02)

↔
paritaprevir

0.98
(0.82-1.18)

1.07
(0.89-1.27)

0.96
(0.85-1.09)
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Panggamot
produkto/
Maaari

Mekanismo
ng

Pakikipag-ugnayan

MAGBIGAY

N
SA

EPEKTO Cmax AUC Clabangan Mga Klinikal na Komento

Dabigatran
mag-eexilate

Mekanismo:
Intestinal P-
pagsugpo sa gp
sa pamamagitan ng

paritaprevir
at ritonavir.

dasabu
vir +

Hindi Nag-aral. Inaasahan: dasabuvir +
Maaaring tumaas ang ombitasvir/

paritaprevir/ ritonavir

ang plasma
mga konsentrasyon ng

dabigatran etexilate.
Gamitin nang may pag-iingat.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ dabigatran etexilate

ANTICONVULSANTS
carbamaze-
pine
200 mg isang beses

araw-araw

sinundan ng
200 mg dalawang beses

araw-araw

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔ carba-
mazepine

1.10
(1.07-1.14)

1.17
(1.13-1.22)

1.35
(1.27-1.45)

Ang kasabay na paggamit ay

kontraindikado (tingnan
seksyon 4.3).↓

carbamaze
pine 10, 11-

epoxide

0.84
(0.82-0.87)

0.75
(0.73-0.77)

0.57
(0.54-0.61)

↓
dasabuvir

0.45
(0.41-0.50)

0.30
(0.27-
0.33)

NA

Mekanismo:
CYP3A4
induction ni
carbamazepi
hindi.

↓
ombitasvir

0.69
(0.61-0.78)

0.69
(0.64-0.74)

NA

↓
paritaprevir

0.34
(0.25-0.48)

0.30
(0.23-0.38)

NA

Phenobarbita
l

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Hindi pinag-aralan. Inaasahan: Ang kasabay na paggamit ay

kontraindikado (tingnan
seksyon 4.3).↓ dasabuvir

↓ paritaprevir
↓ ombitasvir

Mekanismo:
CYP3A4
induction ni
phenobarbita
l.
Phenytoin dasabu

vir +
Hindi pinag-aralan. Inaasahan: Ang kasabay na paggamit ay

kontraindikado (tingnan
seksyon 4.3).Mekanismo:

CYP3A4
induction ni
phenytoin.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↓ dasabuvir
↓ paritaprevir
↓ ombitasvir

S-
mephenytoin
Mekanismo:
CYP2C19
induction ni
ritonavir.

dasabu
vir +

Hindi pinag-aralan. Inaasahan: Clinical monitoring at 
dose adjustment siguro
kailangan para s-

mephenytoin.
ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↓ S-mephenytoin

ANTIDEPRESSANTS
Escitalopram
10 mg solong
dosis

dasabu
vir +

↔ es-
citalopram

1.00
(0.96-1.05)

0.87
(0.80-0.95)

NA Walang kinakailangang 

pagsasaayos ng dosis para sa

escitalopram.ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ S-
Desmethyl
citalopram

1.15
(1.10-1.21)

1.36
(1.03-1.80)

NA

↔ 1.10 1.01 0.89
dasabuvir (0.95-1.27) (0.93-1.10) (0.79-1.00)

↔
ombitasvir

1.09
(1.01-1.18)

1.02
(1.00-1.05)

0.97
(0.92-1.02)

↔
paritaprevir

1.12
(0.88-1.43)

0.98
(0.85-1.14)

0.71
(0.56-0.89)

Duloxetine dasabu
vir +

↓
duloxetine

0.79
(0.67-0.94)

0.75
(0.67-0.83)

NA
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Panggamot
produkto/
Maaari

Mekanismo
ng

Pakikipag-ugnayan

MAGBIGAY

N
SA

EPEKTO Cmax AUC Clabangan Mga Klinikal na Komento

60 mg solong
dosis

ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔
dasabuvir

0.94
(0.81-1.09)

0.92
(0.81-1.04)

0.88
(0.76-1.01)

Walang kinakailangang 

pagsasaayos ng dosis para sa

duloxetine.↔
ombitasvir

0.98
(0.88-1.08)

1.00
(0.95-1.06)

1.01
(0.96-1.06)

↓
paritaprevir

0.79
(0.53-1.16)

0.83
(0.62-1.10)

0.77
(0.65-0.91)

Walang pagsasaayos ng dosis

kailangan para sa dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir /
ritonavir.

ANTIFUNGAL
Ketoconazole
e
400 mg isang beses

araw-araw

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑ keto-
conazole

1.15
(1.09-1.21)

2.17
(2.05-2.29)

NA Ang kasabay na paggamit ay

kontraindikado (tingnan 
ang Buod ng Produkto
Mga katangian para sa
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir).

↑ dasabuvir 1.16
(1.03-1.32)

1.42
(1.26-1.59)

NA

↔ 0.98 1.17 NA
Mekanismo:
CYP3A4/P-
pagsugpo sa gp
sa pamamagitan ng

ketoconazole
at
paritaprevir/
ritonavir/
ombitasvir

ombitasvir (0.90-1.06) (1.11-1.24)
↑
paritaprevir

1.37
(1.11-1.69)

1.98
(1.63-2.42)

NA

ANTIHYPERLIPIDAEMICS
Gemfibrozil
600 mg dalawang beses

araw-araw

dasabu
vir +
paritapr
evir/
ritonavi
r

↑ dasabuvir 2.01
(1.71-2.38)

11.25
(9.05-
13.99)

NA Ang kasabay na paggamit ay

kontraindikado (tingnan
seksyon 4.3).

↑
paritaprevir

1.21
(0.94-1.57)

1.38
(1.18-1.61)

NA
Mekanismo:
Pagtaas sa
dasabuvir
exposure ay
dahil sa
CYP2C8
pagsugpo
at pagtaas
sa
paritaprevir
ay posibleng
dahil sa
OATP1B1
pagsugpo ng
gemfibrozil.

ANTIMYCOBACTERIALS
Rifampicin dasabu

vir +
Ombita
svir/par
itaprevi
r
/ritonav
ir

Hindi Nag-aral. Inaasahan: Ang kasabay na paggamit ay

kontra-indikasyon (tingnan
seksyon 4.3).Mekanismo:

CYP3A4/CY
P2C8
induction ni
rifampicin.

↓ dasabuvir
↓ ombitasvir
↓ paritaprevir

BIGUANIDE ORAL ANTIHYPERGLYCEMICS
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Panggamot
produkto/
Maaari

Mekanismo
ng

Pakikipag-ugnayan

MAGBIGAY

N
SA

EPEKTO Cmax AUC Clabangan Mga Klinikal na Komento

Metformin dasabu
vir +

↓
metformin

0.77
(0.71-0.83)

0.90
(0.84-0.97)

NA Walang pagsasaayos ng dosis

kailangan para sa metformin

500 mg
solong dosis

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

0.83
(0.74-0.93)

0.86
(0.78-0.94)

0.95
(0.84-1.07)

kapag co-administered
na may dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

↔
ombitasvir

0.92
(0.87-0.98)

1.01
(0.97-1.05)

1.01
(0.98-1.04)

↓
paritaprevir

0.63
(0.44-0.91)

0.80
(0.61-1.03)

1.22
(1.13-1.31)

CALCIUM CHANNEL BLOCKERS
Amlodipine
5 mg solong
dosis

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
amlodipine

1.26
(1.11-1.44)

2.57
(2.31-2.86)

NA Pagbawas sa amlodipine
dosis ng 50% at
subaybayan ang mga pasyente para sa

mga klinikal na epekto.

↔
dasabuvir

1.05
(0.97-1.14)

1.01
(0.96-1.06)

0.95
(0.89-1.01)

Mekanismo:
CYP3A4
pagsugpo ng
ritonavir.

↔
ombitasvir

1.00
(0.95-1.06)

1.00
(0.97-1.04)

1.00
(0.97-1.04)

↓
paritaprevir

0.77
(0.64-0.94)

0.78
(0.68-0.88)

0.88
(0.80-0.95)

MGA CONTRACEPTIVE
ethinyloestra
diol/
norgestimate
0.035/0.25 m
g isang beses araw-araw

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔ ethinyl
oestradiol

1.16
(0.90-1.50)

1.06
(0.96-1.17)

1.12
(0.94-1.33)

Ethinyloestradiol
naglalaman ng bibig

ang mga contraceptive ay

kontraindikado
(tingnan ang seksyon 4.3).

Norgestimate metabolites:
↑ norgestrel 2.26

(1.91-2.67)
2.54

(2.09-3.09)
2.93

(2.39-3.57)
↑ ni-

elgestromin
e

2.01
(1.77-2.29)

2.60
(2.30-2.95)

3.11
(2.51-3.85)Mekanismo:

posibleng dapat bayaran

sa UGT
pagsugpo ng
paritaprevir,
ombitasvir
at
dasabuvir.

↓ dasabuvir 0.51
(0.22-1.18)

0.48
(0.23-1.02)

0.53
(0.30- 0.95)

↔
ombitasvir

1.05
(0.81-1.35)

0.97
(0.81-1.15)

1.00
(0.88- 1.12)

↓
paritaprevir

0.70
(0.40-1.21)

0.66
(0.42-1.04)

0.87
(0.67-1.14)

ni-
ethindrone
(progestin
pill lang)
0.35 mg isang beses

araw-araw

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔ ni-
ethindrone

0.83
(0.69-1.01)

0.91
(0.76-1.09)

0.85
(0.64-1.13)

Walang kinakailangang 

pagsasaayos ng dosis para sa

norethindrone o
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

↔
dasabuvir

1.01
(0.90-1.14)

0.96
(0.85-1.09)

0.95
(0.80-1.13)

↔
ombitasvir

1.00
(0.93-1.08)

0.99
(0.94-1.04)

0.97
(0.90-1.03)

↑
paritaprevir

1.24
(0.95-1.62)

1.23
(0.96-1.57)

1.43
(1.13-1.80)

DIURETICS
Furosemide
20 mg solong
dosis

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
furosemide

1.42
(1.17-1.72)

1.08
(1.00-1.17)

NA Subaybayan ang mga pasyente para sa

mga klinikal na epekto; a

pagbaba sa furosemide
maaaring kailanganin ang dosis na 

hanggang 50%.

↔
dasabuvir

1.12
(0.96-1.31)

1.09
(0.96-1.23)

1.06
(0.98-1.14)

Mekanismo:
posibleng dapat bayaran

sa UGT1A1
pagsugpo ng
paritaprevir,
ombitasvir
at
dasabuvir.

↔
ombitasvir

1.14
(1.03-1.26)

1.07
(1.01-1.12)

1.12
(1.08-1.16)

↔
paritaprevir

0.93
(0.63-1.36)

0.92
(0.70-1.21)

1.26
(1.16-1.38)

Walang pagsasaayos ng dosis

kailangan para sa dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.
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HCV ANTIVIRAL
Sofosbuvir dasabu

vir +
↑ sofosbuvir 1.61

(1.38-1.88)
2.12

(1.91-2.37)
NA Walang pagsasaayos ng dosis

kailangan para sa sofosbuvir

kapag pinangangasiwaan

na may dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir /
ritonavir.

400 mg isang beses

araw-araw

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ GS-
331007

1.02
(0.90-1.16)

1.27
(1.14-1.42)

NA

↔ dasabuvir 1.09
(0.98-1.22)

1.02
(0.95-1.10)

0.85
(0.76-0.95)Mekanismo:

BCRP at P-
pagsugpo sa gp
sa pamamagitan ng

paritaprevir,
ritonavir at
dasabuvir

↔
ombitasvir

0.93
(0.84-1.03)

0.93
(0.87-0.99)

0.92
(0.88-0.96)

↔
paritaprevir

0.81
(0.65-1.01)

0.85
(0.71-1.01)

0.82
(0.67-1.01)

HERBAL PRODUCTS
St. John's
Wort
(hypericum
perforatum)
Mekanismo:
CYP3A4
induction ni
St. John's
Wort.

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Hindi Nag-aral. Inaasahan: Ang kasabay na paggamit ay

kontraindikado (tingnan
seksyon 4.3).↓ dasabuvir

↓ ombitasvir
↓ paritaprevir

HIV ANTIVIRALS: PROTEASE INHIBITORS
Para sa pangkalahatang komento sa paggamot sa mga pasyenteng may kasamang HIV, kabilang ang isang talakayan sa iba't ibang 
antiretroviral regimen na maaaring gamitin, pakitingnan ang seksyon 4.4 (Paggamot sa mga pasyenteng may HIV co-infected) at ang 
Buod ng Mga Katangian ng Produkto ng ombitasvir/paritaprevir/ritonavir .
Atazanavir dasabu

vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔
atazanavir

0.91
(0.84-0.99)

1.01
(0.93-1.10)

0.90
(0.81-1.01)

Ang inirerekomendang dosis
ng atazanavir ay 300 mg, 
walang ritonavir, in
kumbinasyon sa
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir. Atazanavir
dapat ibigay sa

300 mg isang beses

araw-araw (ibinigay

sabay
oras)

↔
dasabuvir

0.83
(0.71-0.96)

0.82
(0.71-0.94)

0.79
(0.66-0.94)

↓
ombitasvir

0.77
(0.70-0.85)

0.83
(0.74-
0.94)

0.89
(0.78-1.02)
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Mekanismo:
Pagtaas sa
paritaprevir
mga exposure

maaaring dapat bayaran

sa pagsugpo
ng mga OATP ni
atazanavir.

↑
paritaprevir

1.46
(1.06-1.99)

1.94
(1.34-2.81)

3.26
(2.06-5.16)

kasabay ng 
dasabuvir
+ ombitasvir/paritaprevi 
r/ritonavir. Ritonavir
dosis sa
ibibigay ng ombitasvir/
paritaprevir/ ritonavir
atazanavir
pharmacokinetic
pagpapahusay.

Walang pagsasaayos ng dosis

kailangan para sa dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

Ang kumbinasyon ng
atazanavir at
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir + dasabuvir
dagdagan ang bilirubin

mga antas, sa partikular
kapag ang ribavirin ay 
bahagi ng hepatitis C
regimen, tingnan ang mga seksyon

4.4 at 4.8.
Atazanavir/
ritonavir
300/100 mg
isang beses araw-araw

dasabu
vir +

↔
atazanavir

1.02
(0.92-1.13)

1.19
(1.11-1.28)

1.68
(1.44-1.95)

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

0.81
(0.73-0.91)

0.81
(0.71-0.92)

0.80
(0.65-0.98)

↔
ombitasvir

0.83
(0.72-0.96)

0.90
(0.78-1.02)

1.00
(0.89-1.13)(pangasiwaan

d sa
gabi)

↑
paritaprevir

2.19
(1.61-2.98)

3.16
(2.40-4.17)

11.95
(8.94-15.98)

Mekanismo:
Pagtaas sa
paritaprevir
mga exposure

maaaring dapat bayaran

sa pagsugpo
ng
OATP1B1/B
3 at
CYP3A ni
atazanavir
at CYP3A
pagsugpo ng
ang
karagdagang

dosis ng
ritonavir.
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Darunavir dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↓ darunavir 0.92
(0.87-0.98)

0.76
(0.71-0.82)

0.52
(0.47-0.58)

Ang inirerekomendang dosis
ng darunavir ay 800 mg isang 

beses araw-araw, nang walang

ritonavir, kailan
pinangangasiwaan sa
parehong oras bilang

ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir + dasabuvir
(ritonavir dosis sa
ibibigay ng ombitasvir/
paritaprevir/ ritonavir
darunavir
pharmacokinetic
pagpapahusay). Ito
regimen ay maaaring 
gamitin sa kawalan ng
malawak na pagtutol sa PI (ibig 

sabihin, kakulangan ng mga RAM 

na nauugnay sa darunavir), tingnan

gayundin ang seksyon 4.4.

800 mg isang beses

araw-araw (ibinigay

sabay
oras)

↔
dasabuvir

1.10
(0.88-1.37

0.94
(0.78-1.14)

0.90
(0.76-1.06)

↔
ombitasvir

0.86
(0.77-0.95)

0.86
(0.79-0.94)

0.87
(0.82-0.92)

↑
paritaprevir

1.54
(1.14-2.09)

1.29
(1.04-1.61)

1.30
(1.09-1.54)Mekanismo:

Hindi alam

pinagsama ang Darunavir
kasama

Ang ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir + dasabuvir ay hindi 
inirerekomenda sa
mga pasyente na may malawak na 

resistensya sa PI.

Walang pagsasaayos ng dosis

kailangan para sa dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

Darunavir/
ritonavir
600/100 mg
dalawang beses araw-araw

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔
darunavir

0.87
(0.79-0.96)

0.80
(0.74-0.86)

0.57
(0.48-0.67)

↓ dasabuvir 0.84
(0.67-1.05)

0.73
(0.62-0.86)

0.54
(0.49-0.61)

↓
ombitasvir

0.76
(0.65-0.88)

0.73
(0.66-0.80)

0.73
(0.64-0.83)Mekanismo:

Hindi alam ↓
paritaprevir

0.70
(0.43-1.12)

0.59
(0.44-0.79)

0.83
(0.69-1.01)

Darunavir/
ritonavir
800/100 mg
isang beses araw-araw

(pangasiwaan
d sa
gabi)

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑ darunavir 0.79
(0.70-0.90)

1.34
(1.25-1.43)

0.54
(0.48-0.62)

↓ dasabuvir 0.75
(0.64-0.88)

0.72
(0.64-0.82)

0.65
(0.58-0.72)

↔
ombitasvir

0.87
(0.82-0.93)

0.87
(0.81-0.93)

0.87
(0.80-0.95)

↓
paritaprevir

0.70
(0.50-0.99)

0.81
(0.60-1.09)

1.59
(1.23-2.05)

Mekanismo:
Hindi alam

lopinavir /
ritonavir

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit

↔
lopinavir

0.87
(0.76-0.99)

0.94
(0.81-1.10)

1.15
(0.93-1.42)

Lopinavir/ritonavir
Ang 400/100 mg dalawang beses 

araw-araw o 800/200 mg isang beses 

araw-araw ay kontraindikado

↔
dasabuvir

0.99
(0.75-1.31)

0.93
(0.75-1.15)

0.68
(0.57-0.80)
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400/100 mg
dalawang beses araw-araw1

aprevir/
ritonavi
r

↔
ombitasvir

1.14
(1.01-1.28)

1.17
(1.07-1.28)

1.24
(1.14-1.34)

may dasabuvir at
ombitasvir/paritaprevir/r 
itonavir dahil sa pagtaas ng 
paritaprevir exposures 
(tingnan ang Buod ng
Mga Katangian ng Produkto 
ng
ombitasvir/paritaprevir/r 
itonavir).

↑
paritaprevir

2.04
(1.30-3.20)

2.17
(1.63-2.89)

2.36
(1.00-5.55)Mekanismo:

Pagtaas sa
paritaprevir
mga exposure

maaaring dapat bayaran

sa pagsugpo
ng
CYP3A/efflu
x
mga transporter

sa pamamagitan ng lopinavir

at mas mataas

dosis ng
ritonavir.
HIV ANTIVIRALS: NON-NUCLEOSIDE REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITORS
Rilpivirine2

25 mg isang beses

araw-araw

pinangangasiwaan

nasa
umaga,
kasama ang pagkain

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑ rilpivirine 2.55
(2.08-3.12)

3.25
(2.80-3.77)

3.62
(3.12-4.21)

Co-administration ng
dasabuvir at
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir na may
rilpivirine isang beses araw-araw

dapat lang
isinasaalang-alang sa mga pasyente

walang kilalang QT-
pagpapahaba, at
walang ibang QT-
pagpapahaba co-
binibigyang gamot
mga produkto. Kung ang

kumbinasyon ang ginagamit,

paulit-ulit na ECG-
ang pagsubaybay ay dapat
tapos na, tingnan ang seksyon 4.4.

↔
dasabuvir

1.18
(1.02-1.37)

1.17
(0.99-1.38)

1.10
(0.89-1.37)

↔
ombitasvir

1.11
(1.02-1.20)

1.09
(1.04-1.14)

1.05
(1.01-1.08)

↑
paritaprevir

1.30
(0.94-1.81)

1.23
(0.93-1.64)

0.95
(0.84-1.07)

Mekanismo:
CYP3A
pagsugpo ng
ritonavir.

Walang pagsasaayos ng dosis

kailangan para sa dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

Efavirenz/
emtricitabine
/ tenofovir
disoproxil
fumarate
600/300/200
mg isang beses

araw-araw

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng efavirenz (enzyme inducer) na 
nakabatay sa regimen na may paritaprevir /ritonavir + dasabuvir ay 
nagresulta sa pagtaas ng ALT at samakatuwid, maagang paghinto ng

ang pag-aaral.

Kasabay na paggamit sa
efavirenz na naglalaman ng

regimens ay
kontraindikado (tingnan
seksyon 4.3).

Mekanismo:
maaari
enzyme
induction ni
efavirenz.
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Nevirapine
etravirine

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Hindi Nag-aral. Inaasahan: Ang kasabay na paggamit ay

kontraindikado (tingnan
seksyon 4.3).↓ dasabuvir

↓ ombitasvir
↓ paritaprevir

HIV ANTIVIRALS: INTEGRASE STRAND TRANSFER INHIBITOR
Dolutegravir dasabuvi

r +
ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ 1.22
(1.15-1.29)

1.38
(1.30-1.47)

1.36
(1.19-1.55)

Walang pagsasaayos ng dosis

kailangan para sa dolutegravir 

kapag pinangangasiwaan

na may dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

dolutegravir

50 mg isang beses

araw-araw
↔
dasabuvir

1.01
(0.92-1.11)

0.98
(0.92-1.05)

0.92
(0.85-0.99)

Mekanismo:
posibleng dapat bayaran

sa UGT1A1
pagsugpo ng
paritaprevir,
dasabuvir
at
ombitasvir
at CYP3A4
pagsugpo ng
ritonavir

↔
ombitasvir

0.96
(0.89-1.03)

0.95
(0.90-1.00)

0.92
(0.87-0.98)

↔ 0.89 0.84 0.66
paritaprevir (0.69-1.14) (0.67-1.04) (0.59-0.75)

Raltegravir dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
raltegravir

2.33
(1.66-3.27)

2.34
(1.70-3.24)

2.00
(1.17-3.42)

Walang kinakailangang 

pagsasaayos ng dosis para sa

raltegravir o dasabuvir
+
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

400 mg dalawang beses

araw-araw Walang mga pagbabago sa klinikal na nauugnay sa dasabuvir, paritaprevir,

at ombitasvir exposures (batay sa paghahambing sa
makasaysayang data) ay naobserbahan sa panahon ng co-

pangangasiwa.
Mekanismo:
UGT1A1
pagsugpo ng
paritaprevir,
ombitasvir
at
dasabuvir.
HIV ANTIVIRALS: NUCLEOSIDE INHIBITORS
Abacavir/
lamivudine

dasabu
vir +

↔ abacavir 0.87
(0.78-0.98)

0.94
(0.90-0.99)

NA Walang pagsasaayos ng dosis

kailangan para sa abacavir 
o lamivudine kapag
pinangangasiwaan ng
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↓
lamivudine

0.78
(0.72-0.84)

0.88
(0.82-0.93)

1.29
(1.05-1.58)600/300 mg

isang beses araw-araw ↔
dasabuvir

0.94
(0.86-1.03)

0.91
(0.86-0.96)

0.95
(0.88-1.02)

↔
ombitasvir

0.82
(0.76-0.89)

0.91
(0.87-0.95)

0.92
(0.88-0.96)

↔
paritaprevir

0.84
(0.69-1.02)

0.82
(0.70-0.97)

0.73
(0.63-0.85)
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em-
tricitabine/
tenofovir
200 mg isang beses

araw-araw/300 mg

isang beses araw-araw

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔ em-
tricitabine

1.05
(1.00-1.12)

1.07
(1.00-1.14)

1.09
(1.01-1.17)

Walang kinakailangang 

pagsasaayos ng dosis para sa

↔
tenofovir

1.07
(0.93-1.24)

1.13
(1.07-1.20)

1.24
(1.13-1.36)

emtricitabine/tenofovir 
at dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

↔
dasabuvir

0.85
(0.74-0.98)

0.85
(0.75-0.96)

0.85
(0.73-0.98)

↔
ombitasvir

0.89
(0.81-0.97)

0.99
(0.93-1.05)

0.97
(0.90-1.04)

↓
paritaprevir

0.68
(0.42-1.11)

0.84
(0.59-1.17)

1.06
(0.83-1.35)

HMG CoA REDUCTASE INHIBITOR
Rosuvastatin
5 mg isang beses

araw-araw

dasabu
vir +

↑
rosuvastatin

7.13
(5.11-9.96)

2.59
(2.09-3.21)

0.59
(0.51-0.69)

Ang maximum araw-araw
dosis ng rosuvastatin
dapat na 5 mg (tingnan 
ang seksyon 4.4).

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

1.07
(0.92-1.24)

1.08
(0.92-1.26)

1.15
(1.05-1.25)

Mekanismo:
OATP1B
pagsugpo ng
paritaprevir
at BCRP
pagsugpo ng
dasabuvir
paritaprevir,
at ritonavir.

↔
ombitasvir

0.92
(0.82-1.04)

0.89
(0.83-0.95)

0.88
(0.83-0.94)

Walang pagsasaayos ng dosis

kailangan para sa dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

↑
paritaprevir

1.59
(1.13-2.23)

1.52
(1.23-1.90)

1.43
(1.22-1.68)

Pravastatin
10 mg isang beses

araw-araw

dasabu
vir +

↑
pravastatin

1.37
(1.11-1.69)

1.82
(1.60-2.08)

Bawasan ang pravastatin

dosis ng 50%.
ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

1.00
(0.87-1.14)

0.96
(0.85-1.09)

1.03
(0.91-1.15) Walang pagsasaayos ng dosis

kailangan para sa dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir /
ritonavir.

Mekanismo:
OATP1B1
pagsugpo ng
paritaprevir.

↔
ombitasvir

0.95
(0.89-1.02)

0.94
(0.89-0.99)

0.94
(0.89-0.99)

↔
paritaprevi
r

0.96
(0.69-1.32)

1.13
(0.92-1.38)

1.39
(1.21-1.59)

Fluvastatin dasabu
vir +

Hindi pinag-aralan. Inaasahan: Kasabay na paggamit sa
fluvastatin at
ang pitavastatin ay hindi

inirerekomenda (tingnan

seksyon 4.4).
Isang pansamantalang

pagsususpinde ng

fluvastatin at
ang pitavastatin ay

inirerekomenda para sa
tagal ng paggamot. Kung ang 
paggamot sa statin ay
kinakailangan sa panahon ng

panahon ng paggamot, a

lumipat sa pinababang dosis 
ng pravastatin o
Posible ang rosuvastatin.

Mekanismo:
OATP1B/BC
Pagpigil sa RP
sa pamamagitan ng

paritaprevir.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑
↑
↔ dasabuvir
↔ ombitasvir
↔ paritaprevir

fluvastatin
pitavastatin

Pitavastatin

Mekanismo:
OATP1B
pagsugpo ng
paritaprevir.

Walang pagsasaayos ng dosis

kailangan para sa dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.
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MGA IMMUNOSUPPRESSANT
cyclosporin
30 mg isang beses

pang-araw-araw na walang asawa

dosis3

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
cyclosporin

1.01
(0.85-1.20)

5.82
(4.73-7.14)

15.8
(13.8-18.09)

Sa pagsisimula ng co-
pangangasiwa na may
dasabuvir at
ombitasvir/paritaprevir/ ritonavir, 

magbigay ng isang ikalimang bahagi ng 

kabuuang pang-araw-araw na dosis ng 

cyclosporin nang isang beses

araw-araw na may ombitasvir/

paritaprevir /ritonavir. 
Subaybayan ang cyclosporin
mga antas at ayusin ang 
dosis at/o dosing
dalas kung kinakailangan.

↓ dasabuvir 0.66
(0.58-0.75)

0.70
(0.65-0.76)

0.76
(0.71-0.82)

↔
ombitasvir

0.99
(0.92-1.07)

1.08
(1.05-1.11)

1.15
(1.08-1.23)Mekanismo:

Epekto sa
cyclosporin ay
dahil sa
CYP3A4
pagsugpo ng
ritonavir at
pagtaas sa
paritaprevir
mga exposure

maaaring dapat bayaran

sa
OATP/BCRP
/P-gp
pagsugpo ng
cyclosporin.

↑
paritaprevir

1.44
(1.16-1.78)

1.72
(1.49-1.99)

1.85
(1.58-2.18)

Walang pagsasaayos ng dosis

kailangan para sa dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

Everolimus dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
everolimus

4.74
(4.29-5.25)

27.1
(24.5-30.1)

16.1
(14.5-17.9)4

Co-administration ng
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir na may
ang everolimus ay hindi

inirerekomenda dahil
ng isang makabuluhang 
pagtaas sa everolimus
mga exposure na hindi maaaring

tamang dosis
nababagay sa magagamit 
na lakas ng dosis.

0.75 mg
solong dosis ↔

dasabuvir
1.03

(0.90-1.18)
1.08

(0.98-1.20)
1.14

(1.05-1.23)
↔

ombitasvir
0.99

(0.95-1.03)
1.02

(0.99-1.05)
1.02

(0.99-1.06)Mekanismo:
Epekto sa
everolimus ay
dahil sa
CYP3A4
pagsugpo ng
ritonavir.

↔
paritaprevir

1.22
(1.03-1.43)

1.26
(1.07-1.49)

1.06
(0.97-1.16)

Sirolimus dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑ Sirolimus 6.40
(5.34-7.68)

38.0
(31.5-45.8)

19.6
(16.7-22.9)6

Kasabay na paggamit ng
sirolimus na may
dasabuvir +
Ang ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir ay hindi
inirerekomenda maliban kung

mas malaki ang mga benepisyo

ang mga panganib (tingnan ang 

seksyon 4.4). Kung ang sirolimus ay

0.5 mg solong
dosis5

↔
dasabuvir

1.04
(0.89-1.22)

1.07
(0.95-1.22)

1.13
(1.01-1.25)

Mekanismo:
Epekto sa
si sirolimus ay

↔
ombitasvir

1.03
(0.93-1.15)

1.02
(0.96-1.09)

1.05
(0.98-1.12)
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dahil sa
CYP3A4
pagsugpo ng
ritonavir.

↔
paritaprevir

1.18
(0.91-1.54)

1.19
(0.97-1.46)

1.16
(1.00-1.34)

ginamit kasama ng
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir, ibigay
sirolimus 0.2 mg dalawang 

beses sa isang linggo (bawat 3 o 

4 na araw sa parehong 

dalawang araw bawat linggo).

Dugo ng Sirolimus
dapat na mga konsentrasyon

susubaybayan tuwing 4 hanggang 7 

araw hanggang 3

magkasunod na labangan

ipinakita ang mga antas

matatag na konsentrasyon 
ng sirolimus. Sirolimus
dosis at/o dosing
frequency dapat
inaayos kung kinakailangan.

5 araw pagkatapos 
makumpleto ang dasabuvir +
paggamot sa ombitasvir/
paritaprevir/ ritonavir, ang 
dosis ng sirolimus at
dalas ng dosing bago
sa pagtanggap ng dasabuvir
+
Ang ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir ay dapat
ipinagpatuloy, kasama ng
nakagawiang pagsubaybay sa

dugo ng sirolimus
mga konsentrasyon.

Tacrolimus
2 mg solong
dosis7

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
tacrolimus

3.99
(3.21-4.97)

57.1
(45.5-
71.7)

16.6
(13.0-21.2)

Kasabay na paggamit ng
tacrolimus na may
dasabuvir at
Ang ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir ay hindi
inirerekomenda maliban kung

mas malaki ang mga benepisyo

↔
dasabuvir

0.85
(0.73-0.98)

0.90
(0.80-1.02)

1.01
(0.91-1.11)Mekanismo:

Epekto sa ↔
ombitasvir

0.93
(0.88-0.99)

0.94
(0.89-0.98)

0.94
(0.91-0.96)
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ang tacrolimus ay

dahil sa
CYP3A4
pagsugpo ng
ritonavir.

↓
paritaprevir

0.57
(0.42-0.78)

0.66
(0.54-0.81)

0.73
(0.66-0.80)

ang mga panganib (tingnan ang 

seksyon 4.4).

Kung tacrolimus na may

dasabuvir at
Ang ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir ay ginagamit
kasabay,
hindi dapat ang tacrolimus
ibibigay sa araw ng 
dasabuvir at
Ang ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir ay sinimulan. 
Simula sa araw pagkatapos 
ng dasabuvir at
ang ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir ay sinimulan; muling 
simulan ang tacrolimus sa 
isang pinababang dosis batay 
sa dugo ng tacrolimus
mga konsentrasyon. Ang
inirerekomenda
tacrolimus dosing ay
0.5 mg bawat 7 araw.

Buong Tacrolimus
mga konsentrasyon sa dugo

dapat subaybayan
sa pagsisimula at
sa buong co-
pangangasiwa na may
dasabuvir at
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir at ang dosis 
at/o dosing
frequency dapat
inayos bilang
kailangan. sa
pagkumpleto ng
dasabuvir at
paggamot sa ombitasvir/
paritaprevir/ ritonavir, ang 
naaangkop na dosis at
dalas ng dosing ng
tacrolimus dapat
ginagabayan ng pagtatasa
ng dugo ng tacrolimus
mga konsentrasyon.

IRON CHELATORS
Deferasirox dasabu

vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Hindi pinag-aralan. Inaasahan: Maaaring ang Deferasirox

dagdagan ang dasabuvir

mga exposure at dapat gamitin 
nang may pag-iingat.↑ dasabuvir

23



Panggamot
produkto/
Maaari

Mekanismo
ng

Pakikipag-ugnayan

MAGBIGAY

N
SA

EPEKTO Cmax AUC Clabangan Mga Klinikal na Komento

MGA PRODUKTO NG PANGGAMOT NA GINAGAMIT SA MULTIPLE SCLEROSIS
Teriflunomid
e

dasabu
vir +

Hindi pinag-aralan. Inaasahan: Maaaring ang Teriflunomide

dagdagan ang dasabuvir

mga exposure at dapat gamitin 
nang may pag-iingat.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ dasabuvir

OPIOIDS
Methadone dasabu

vir +
↔ R-

Methadone
1.04

(0.98-1.11)
1.05

(0.98-1.11)
0.94

(0.87-1.01)
Walang kinakailangang 

pagsasaayos ng dosis para sa

methadone at
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

20-120 mg
isang beses araw-araw8

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔ S-
Methadone

0.99
(0.91-1.08)

0.99
(0.89-1.09)

0.86
(0.76-0.96)

↔ ombitasvir/paritaprevir at dasabuvir (batay sa
paghahambing ng cross-study)

buprenorphin
e/ naloxone
4-24 mg/1-
6 mg isang beses

araw-araw8

dasabu
vir +

↑ bu-
prenorphine

2.18
(1.78-2.68)

2.07
(1.78-2.40)

3.12
(2.29-4.27)

Walang kinakailangang 

pagsasaayos ng dosis para sa

buprenorphine/naloxon
e at dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ norbu-
prenorphine

2.07
(1.42-3.01)

1.84
(1.30-2.60)

2.10
(1.49- 2.97)

↑ naloxone 1.18
(0.81-1.73)

1.28
(0.92-1.79)

NA

Mekanismo:
CYP3A4
pagsugpo ng
ritonavir at
UGT
pagsugpo ng
paritaprevir,
ombitasvir
at
dasabuvir.

↔ ombitasvir /paritaprevir at dasabuvir (batay sa
paghahambing ng cross-study)

MUSCLE RELAXANTS
Carisoprodol
250 mg
solong dosis

dasabu
vir +

↓
Carisoprodol

0.54
(0.47-0.63)

0.62
(0.55-0.70)

NA Walang pagsasaayos ng dosis

kinakailangan para sa

carisoprodol; pagtaas
dosis kung clinically
ipinahiwatig.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔ dasabuvir 0.96
(0.91-1.01)

1.02
(0.97-1.07)

1.00
(0.92-1.10)

Mekanismo:
CYP2C19
induction ni
ritonavir

↔
ombitasvir

0.98
(0.92-1.04)

0.95
(0.92-0.97)

0.96
(0.92-0.99)

↔
paritaprevir

0.88
(0.75-1.03)

0.96
(0.85-1.08)

1.14
(1.02-1.27)

Cyclobenzap
rine 5 mg
solong dosis

dasabu
vir +

↓
cyclobenzap
rine

0.68
(0.61-0.75)

0.60
(0.53-0.68)

NA Walang pagsasaayos ng dosis 

para sa cyclobenzaprine

kailangan; dagdagan ang dosis 

kung ipinahiwatig sa klinika.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔ dasabuvir 0.98
(0.90-1.07)

1.01
(0.96-1.06)

1.13
(1.07-1.18)Mekanismo:

bumaba
posibleng dapat bayaran

sa CYP1A2
induction ni
ritonavir

↔
ombitasvir

0.98
(0.92-1.04)

1.00
(0.97-1.03)

1.01
(0.98-1.04)

↔
paritaprevir

1.14
(0.99-1.32)

1.13
(1.00-1.28)

1.13
(1.01-1.25)

NARCOTIC ANALGESICS
Paracetamol
(ibinigay bilang

nakapirming dosis

dasabu
vir +

↔
Paracetamo
l

1.02
(0.89-1.18)

1.17
(1.09-1.26)

NA Walang kinakailangang 

pagsasaayos ng dosis para sa

paracetamol kapagombitas
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hydrocodone
/paracetamol
)

vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

1.13
(1.01-1.26)

1.12
(1.05-
1.19)

1.16
(1.08-1.25)

pinangangasiwaan ng
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/

↔ 1.01 0.97 0.93 ritonavir.
300 mg
solong dosis

ombitasvir (0.93-1.10) (0.93-1.02) (0.90-0.97)
↔ 1.01 1.03

(0.89-1.18)
1.10

(0.97-1.26)paritaprevir (0.80-1.27)
Hydrocodone
(tulad ng ibinigay sa a

fixed-dose
hydrocodone
/paracetamol
)

dasabu
vir +

↑ hydrocod
isa

1.27
(1.14-
1.40)

1.90
(1.72-
2.10)

NA Isang pagbabawas ng

dosis ng hydrocodone sa pamamagitan ng

50% at/o klinikal
ang pagsubaybay ay dapat
isinasaalang-alang kung kailan

pinangangasiwaan ng

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

Mga pagbabago para sa dasabuvir at ombitasvir, paritaprevir dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir5 mg solong

dosis
ay pareho sa ipinapakita para sa paracetamol sa itaas

/ritonavir.

Mekanismo:
CYP3A4
pagsugpo ng
ritonavir
PROTON PUMP INHIBITORS
Omeprazole
40 mg isang beses

araw-araw

dasabu
vir +

↓
omeprazole

0.62
(0.48-0.80)

0.62
(0.51-0.75)

NA Kung klinikal na ipinahiwatig, mas 

mataas na dosis ng

omeprazole dapat
ginamit.

Walang pagsasaayos ng dosis

kailangan para sa dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

1.13
(1.03-1.25)

1.08
(0.98-1.20)

1.05
(0.93-1.19)

Mekanismo:
CYP2C19
induction ni
ritonavir.

↔
ombitasvir

1.02
(0.95-1.09)

1.05
(0.98-1.12)

1.04
(0.98-1.11)

↔
paritaprevir

1.19
(1.04-1.36)

1.18
(1.03-1.37)

0.92
(0.76-1.12)

Esomeprazole
e
Lansoprazole
Mekanismo:
CYP2C19
induction ni
ritonavir.

Hindi pinag-aralan. Inaasahan:

↓ esomeprazole, lansoprazole
Kung klinikal na ipinahiwatig, mas 

mataas na dosis ng

esomeprazole/lansopraz
maaaring kailanganin.

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

MGA SEDATIVE / HYPNOTICS
Zolpidem
5 mg solong
dosis

dasabu
vir +

↔
zolpidem

0.94
(0.76-1.16)

0.95
(0.74-1.23)

NA Walang kinakailangang pagsasaayos 

ng dosis para sa zolpidem.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

0.93
(0.84-1.03)

0.95
(0.84-1.08)

0.92
(0.83-1.01)

Walang pagsasaayos ng dosis

kailangan para sa dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

↔
ombitasvir

1.07
(1.00-1.15)

1.03
(1.00-1.07)

1.04
(1.00-1.08)

↓
paritaprevir

0.63
(0.46-0.86)

0.68
(0.55-0.85)

1.23
(1.10-1.38)

Diazepam dasabu
vir +

↓diazepam 1.18
(1.07-1.30)

0.78
(0.73-0.82)

Walang pagsasaayos ng dosis

kinakailangan para sa diazepam;

dagdagan ang dosis kung

klinikal na ipinahiwatig.

NA

2 mg solong
dosis

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↓ 1.10
(1.03-1.19)

0.56
(0.45-0.70)

NA
nordiazepam

↔
dasabuvir

1.05
(0.98-1.13)

1.01
(0.94-1.08)

1.05
(0.98-1.12)Mekanismo:

CYP2C19 ↔
ombitasvir

1.00
(0.93-1.08)

0.98
(0.93-1.03)

0.93
(0.88-0.98)
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induction ni
ritonavir

↔
paritaprevir

0.95
(0.77-1.18)

0.91
(0.78-1.07)

0.92
(0.82-1.03)

Alprazolam
0.5 mg solong
dosis

dasabu
vir +

↑
alprazolam

1.09
(1.03-1.15)

1.34
(1.15-1.55)

NA Pagsubaybay sa klinika ng
ang mga pasyente ay

inirerekomenda. A
pagbaba sa alprazolam
Ang dosis ay maaaring isaalang-

alang batay sa klinikal

tugon.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

0.93
(0.83-1.04)

0.98
(0.87-1.11)

1.00
(0.87-1.15)

Mekanismo:
CYP3A4
pagsugpo ng
ritonavir.

↔
ombitasvir

0.98
(0.93-1.04)

1.00
(0.96-1.04)

0.98
(0.93-1.04)

↔
paritaprevir

0.91
(0.64-1.31)

0.96
(0.73-1.27)

1.12
(1.02-1.23)

Walang pagsasaayos ng dosis

kailangan para sa dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

THYROID HORMONES
Levothyroxin
e

dasabu
vir +

Hindi pinag-aralan. Inaasahan: Maaaring kailanganin ang klinikal 

na pagsubaybay at pagsasaayos 

ng dosis para sa

levothyroxine.
ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ levothyroxine
Mekanismo:
UGT1A1
pagsugpo ng
paritaprevir,
ombitasvir
at
dasabuvir.
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1. Ang Lopinavir/ritonavir 800/200 mg isang beses araw-araw (ibinibigay sa gabi) ay ibinibigay din kasama ng dasabuvir 
na may ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Ang epekto sa Cmaxat AUC ng DAA at lopinavir ay katulad ng 
naobserbahan kapag ang lopinavir/ritonavir 400/100 mg dalawang beses araw-araw ay pinangangasiwaan ng 
dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

2. Ang Rilpivirine ay binibigyan din ng pagkain sa gabi at 4 na oras pagkatapos ng hapunan na may dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sa pag-aaral. Ang epekto sa mga pagkakalantad sa rilpivirine ay katulad ng 
naobserbahan noong ang rilpivirine ay ibinibigay sa umaga kasama ng pagkain na may dasabuvir + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir.

3. Ciclosporin 100 mg dosed alone at 30 mg na ibinibigay kasama ng dasabuvir + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Ang mga 
dosis na na-normalize na cyclosporine ratio ay ipinapakita para sa pakikipag-ugnayan sa dasabuvir + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir.

4. C12:= konsentrasyon sa 12 oras kasunod ng solong dosis ng everolimus.

5. Ang Sirolimus 2 mg ay dosed lamang, 0.5 mg na ibinibigay kasama ng dasabuvir + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Ang 
mga dosis na na-normalize na sirolimus ratio ay ipinapakita para sa pakikipag-ugnayan sa ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir + dasabuvir.

6. C24:= konsentrasyon sa 24 na oras kasunod ng isang dosis ng cyclosporine, tacrolimus o sirolimus.

7. Ang Tacrolimus 2 mg ay dosed lamang at 2 mg ay ibinibigay kasama ng dasabuvir + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Ang 
mga dosis na na-normalize na tacrolimus ratio ay ipinapakita para sa pakikipag-ugnayan sa dasabuvir + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir.

8. Dose normalized parameters na iniulat para sa methadone, buprenorphine at naloxone.

Tandaan: Ang mga dosis na ginamit para sa dasabuvir + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ay: ombitasvir 25 mg paritaprevir 150 mg, ritonavir 100 
mg, isang beses araw-araw at dasabuvir 400 mg dalawang beses araw-araw o 250 mg dalawang beses araw-araw. Ang dasabuvir exposures na 
nakuha gamit ang 400 mg formulation at ang 250 mg tablet ay magkatulad. dasabuvir +
Ang ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ay pinangangasiwaan bilang maramihang dosis sa lahat ng pag-aaral ng pakikipag-ugnayan ng gamot maliban sa 

mga pag-aaral ng pakikipag-ugnayan ng gamot na may carbamazepine, gemfibrozil, ketoconazole, at

sulfamethoxazole/trimethoprim.

Populasyon ng bata

Ang mga pag-aaral sa pakikipag-ugnayan ng droga ay isinagawa lamang sa mga matatanda.

4.6 Fertility, pagbubuntis at paggagatas

Babaeng may potensyal na manganak/contraception sa mga lalaki at babae

Ang matinding pag-iingat ay dapat gawin upang maiwasan ang pagbubuntis sa mga babaeng pasyente at babaeng kasosyo ng 
mga lalaking pasyente kapag ginamit ang dasabuvir kasama ng ribavirin. Ang mga makabuluhang teratogenic at/o embryocidal 
effect ay ipinakita sa lahat ng mga species ng hayop na nakalantad sa ribavirin; samakatuwid, ang ribavirin ay kontraindikado sa 
mga babaeng buntis at sa mga lalaking kasosyo ng mga babaeng buntis. Sumangguni sa Buod ng Mga Katangian ng Produkto 
para sa ribavirin para sa karagdagang impormasyon.

Mga babaeng pasyente:Ang mga babaeng may potensyal na manganak ay hindi dapat tumanggap ng ribavirin maliban kung gumagamit sila ng isang 

epektibong paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis sa panahon ng paggamot na may ribavirin at para sa 4 na buwan pagkatapos ng paggamot.

Mga pasyenteng lalaki at mga kapareha nilang babae:Alinman sa mga pasyenteng lalaki o sa kanilang mga babaeng kasosyo ng potensyal na magkaroon ng 

anak ay dapat gumamit ng isang paraan ng epektibong pagpipigil sa pagbubuntis sa panahon ng paggamot na may ribavirin at sa loob ng 7 buwan 

pagkatapos ng paggamot.
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Ang ethinyloestradiol ay kontraindikado sa kumbinasyon ng dasabuvir (tingnan ang seksyon 4.3). Tingnan ang karagdagang 

impormasyon sa mga partikular na hormonal contraceptive sa mga seksyon 4.3 at 4.4.

Pagbubuntis

Napakalimitado ng data mula sa paggamit ng dasabuvir sa mga buntis na kababaihan. Ang mga pag-aaral sa hayop ay hindi 

nagpapahiwatig ng direkta o hindi direktang nakakapinsalang epekto na may kinalaman sa reproductive toxicity (tingnan ang seksyon 

5.3). Bilang pag-iingat, mas mainam na iwasan ang paggamit ng dasabuvir sa panahon ng pagbubuntis.

Kung ang ribavirin ay sabay na pinangangasiwaan ng dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, ang mga kontraindikasyon 
sa paggamit ng ribavirin sa panahon ng pagbubuntis ay nalalapat (tingnan din ang Buod ng Mga Katangian ng Produkto ng 
ribavirin).

pagpapasuso

Hindi alam kung ang dasabuvir at metabolites ay pinalabas sa gatas ng suso ng tao. Ang magagamit na data ng 
pharmacokinetic sa mga hayop ay nagpakita ng paglabas ng dasabuvir at mga metabolite sa gatas (tingnan ang 
seksyon 5.3). Dahil sa potensyal para sa mga salungat na reaksyon mula sa produktong panggamot sa mga sanggol na 
pinasuso, kailangang gumawa ng desisyon kung ihinto ang pagpapasuso o ihinto ang paggamot sa dasabuvir, na 
isinasaalang-alang ang kahalagahan ng therapy sa ina. Ang mga pasyenteng tumatanggap ng ribavirin ay dapat ding 
sumangguni sa Buod ng Mga Katangian ng Produkto ng ribavirin.

Pagkayabong

Walang data ng tao sa epekto ng dasabuvir sa fertility na makukuha. Ang mga pag-aaral sa hayop ay hindi nagpapahiwatig ng mga 

nakakapinsalang epekto sa fertility (tingnan ang seksyon 5.3).

4.7 Mga epekto sa kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina

Ang Dasabuvir ay walang o hindi gaanong impluwensya sa kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina. Dapat 
ipaalam sa mga pasyente na ang pagkapagod ay naiulat sa panahon ng paggamot sa dasabuvir kasama ng ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir at ribavirin (tingnan ang seksyon 4.8).

4.8 Hindi kanais-nais na mga epekto

Buod ng profile ng kaligtasan

Sa mga subject na tumatanggap ng dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may ribavirin, ang pinakakaraniwang 
naiulat na masamang reaksyon (higit sa 20% ng mga subject) ay pagkapagod at pagduduwal. Ang proporsyon ng mga 
paksa na permanenteng tumigil sa paggamot dahil sa masamang reaksyon ay 0.2% (5/2,044) at 4.8% (99/2,044) ng mga 
paksa ay nagkaroon ng mga pagbawas sa dosis ng ribavirin dahil sa masamang reaksyon.

Tabulated na listahan ng mga salungat na reaksyon

Ang buod ng kaligtasan ay batay sa pinagsama-samang data mula sa phase 2 at 3 na mga klinikal na pagsubok sa mga paksang 

nakatanggap ng dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na mayroon o walang ribavirin. Ang karamihan ng mga salungat na 

reaksyon na ipinakita sa Talahanayan 3 ay nasa grade 1 na kalubhaan sa dasabuvir- at

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir-containing regimens.

Ang mga salungat na reaksyon ay nakalista sa ibaba ayon sa klase at dalas ng organ ng system. Ang mga frequency ay tinukoy bilang 

mga sumusunod: napakakaraniwan (≥1/10), karaniwan (≥1/100 hanggang <1/10), hindi karaniwan (≥1/1,000 hanggang <1/100), bihira (

≥1/10,000 hanggang <1 /1,000) o napakabihirang (<1/10,000).
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Talahanayan 3. Mga masamang reaksyon na natukoy sa dasabuvir kasama ng 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir o ombitasvir/paritaprevir/ritonavir at ribavirin

dasabuvir at
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

+ ribavirin*
N = 2,044

dasabuvir at
ombitasvir/paritaprevir/ritonavirDalas

N = 588
Mga karamdaman sa dugo at lymphatic system

Karaniwan Anemia
Mga karamdaman sa immune system

Dalas
hindi kilala

Mga reaksiyong anaphylactic Mga reaksiyong anaphylactic

Mga karamdaman sa metabolismo at nutrisyon

Hindi karaniwan Dehydration
Mga sakit sa saykayatriko

Very common Hindi pagkakatulog

Gastrointestinal disorder
Very common Pagduduwal, Pagtatae

Karaniwan Pagsusuka

Mga karamdaman sa hepatobiliary

Dalas
hindi kilala

Hepatic decompensation at 
hepatic failure

Hepatic decompensation at 
hepatic failure

Mga sakit sa balat at subcutaneous tissue
Very common Pruritus
Karaniwan Pruritus
Bihira Angioedema Angioedema
Pangkalahatang mga karamdaman at mga kondisyon sa lugar ng pangangasiwa at pangangasiwa

Asthenia
Very common

Pagkapagod

* Kasama sa set ng data ang lahat ng subject na nahawaan ng genotype 1 sa Phase 2 at 3 na pagsubok kabilang ang mga subject na may cirrhosis. Tandaan: Para sa mga 

abnormalidad sa laboratoryo ay sumangguni sa Talahanayan 4.

Paglalarawan ng mga napiling masamang reaksyon

Kung ikukumpara sa mga subject na walang cirrhosis, sa mga subject na may compensated cirrhosis mayroong isang pagtaas 
ng rate ng hindi direktang hyperbilirubinemia kapag ang ribavirin ay bahagi ng regimen.

Mga abnormalidad sa laboratoryo
Ang mga pagbabago sa mga napiling parameter ng laboratoryo ay inilarawan sa Talahanayan 4. Isang side-by-side na tabulasyon ay ibinigay 

upang pasimplehin ang presentasyon; Ang mga direktang paghahambing ay hindi dapat gawin sa mga pagsubok na naiiba sa mga disenyo ng 

pagsubok.
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Talahanayan 4. Napiling paggamot na lumilitaw na mga abnormalidad sa laboratoryo

SAPPHIRE I at II PERLAS II, III, at IV TURQUOISE II
(mga paksang may cirrhosis)

dasabuvir at
ombitasvir/paritaprevir

/ritonavir + ribavirin

dasabuvir at
ombitasvir/paritaprevir

/ritonavir

dasabuvir at
ombitasvir/paritaprevir

/ritonavir + ribavirinMga parameter ng laboratoryo

12 linggo
N = 770
n (%)

12 linggo
N=509
n (%)

12 o 24 na linggo
N=380
n (%)

ALT
> 5-20 × ULN* (Grade 3) 6/765 (0.8%) 1/509 (0.2%) 4/380 (1.1%)
> 20 × ULN (Grade 4) 3/765 (0.4%) 0 2/380 (0.5%)

Hemoglobin
<100-80 g/L (grade 2) 41/765 (5.4%) 0 30/380 (7.9%)
<80-65 g/L (grade 3) 1/765 (0.1%) 0 3/380 (0.8%)
<65 g/L (Grade 4) 0 0 1/380 (0.3%)
Kabuuang bilirubin

> 3-10 × ULN (grade 3) 19/765 (2.5%) 2/509 (0.4%) 37/380 (9.7%)
> 10 × ULN (grade 4) 1/765 (0.1%) 0 0

* ULN: Upper Limit ng Normal

Serum ALT elevation

Sa pinagsama-samang pagsusuri ng mga klinikal na pagsubok na may dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may at walang ribavirin, 1% ng mga paksa ay 

nakaranas ng mga antas ng serum ALT na higit sa 5 beses sa itaas na limitasyon ng normal (ULN) pagkatapos simulan ang paggamot. Dahil ang insidente ng mga naturang 

elevation ay 26% sa mga babaeng umiinom ng kasabay na gamot na naglalaman ng ethinyloestradiol, ang mga naturang gamot ay kontraindikado sa dasabuvir at ombitasvir/

paritaprevir/ritonavir. Walang pagtaas sa saklaw ng mga pagtaas ng ALT na naobserbahan sa iba pang mga uri ng systemic estrogens na karaniwang ginagamit para sa 

hormone replacement therapy (hal., estradiol at conjugated estrogens). Ang mga pagtaas ng ALT ay karaniwang asymptomatic, karaniwang nangyayari sa unang 4 na linggo 

ng paggamot (mean time na 20 araw, saklaw na 8-57 araw) at karamihan ay nalutas sa patuloy na therapy. Dalawang pasyente ang hindi nagpatuloy ng dasabuvir at 

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir dahil sa mataas na ALT, kabilang ang isa sa ethinyloestradiol. Tatlong naantala na dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sa loob ng isa 

hanggang pitong araw, kabilang ang isa sa ethinyloestradiol. Ang karamihan sa mga pagtaas ng ALT na ito ay lumilipas at tinasa bilang nauugnay sa dasabuvir at ombitasvir/

paritaprevir/ritonavir. Ang mga pagtaas sa ALT ay karaniwang hindi nauugnay sa mga pagtaas ng bilirubin. Ang Cirrhosis ay hindi isang panganib na kadahilanan para sa 

mataas na ALT (tingnan ang seksyon 4.4). Ang karamihan sa mga pagtaas ng ALT na ito ay lumilipas at tinasa bilang nauugnay sa dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. 

Ang mga pagtaas sa ALT ay karaniwang hindi nauugnay sa mga pagtaas ng bilirubin. Ang Cirrhosis ay hindi isang panganib na kadahilanan para sa mataas na ALT (tingnan 

ang seksyon 4.4). Ang karamihan sa mga pagtaas ng ALT na ito ay lumilipas at tinasa bilang nauugnay sa dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Ang mga pagtaas sa 

ALT ay karaniwang hindi nauugnay sa mga pagtaas ng bilirubin. Ang Cirrhosis ay hindi isang panganib na kadahilanan para sa mataas na ALT (tingnan ang seksyon 4.4).

Pagtaas ng serum bilirubin

Ang mga lumilipas na pagtaas sa serum bilirubin (nakararami ay hindi direktang) ay naobserbahan sa mga paksang tumatanggap ng 

dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may ribavirin, na nauugnay sa pagsugpo sa mga transporter ng bilirubin na 

OATP1B1/1B3 ng paritaprevir at ribavirin-induced hemolysis. Ang mga pagtaas ng bilirubin ay naganap pagkatapos ng pagsisimula ng 

paggamot, na pinakamataas sa pamamagitan ng pag-aaral ng Linggo 1, at sa pangkalahatan ay nalutas sa patuloy na therapy. Ang mga 

pagtaas ng bilirubin ay hindi nauugnay sa mga pagtaas ng aminotransferase. Ang dalas ng hindi direktang pagtaas ng bilirubin ay mas 

mababa sa mga paksang hindi nakatanggap ng ribavirin.

Mga tumatanggap ng liver transplant

Ang pangkalahatang profile ng kaligtasan sa mga recipient ng transplant na nahawaan ng HCV na binigyan ng 
dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir at ribavirin (bilang karagdagan sa kanilang mga immunosuppressant na 
gamot) ay katulad ng mga paksang ginagamot sa dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir at ribavirin sa phase 3 
clinical. pagsubok, kahit na ang ilang mga salungat na reaksyon ay nadagdagan sa dalas. 10 paksa (29.4%) ay may hindi 
bababa sa isang post baseline hemoglobin value na mas mababa sa 10 g/dL. 10 sa 34 na paksa (29.4%) ang binagong 
dosis ng ribavirin dahil sa pagbaba ng hemoglobin at 2.9% (1/34) ay nagkaroon ng
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pagkagambala ng ribavirin. Ang pagbabago sa dosis ng Ribavirin ay hindi nakaapekto sa mga rate ng SVR. 5 paksa ang nangangailangan ng 

erythropoietin, na lahat ay nagpasimula ng ribavirin sa panimulang dosis na 1000 hanggang 1200 mg araw-araw. Walang paksang nakatanggap ng 

pagsasalin ng dugo.

Mga pasyenteng co-infected ng HIV/HCV

Ang pangkalahatang profile ng kaligtasan sa HCV/HIV-1 na co-infected na paksa ay katulad ng naobserbahan sa HCV mono-
infected na paksa. Ang mga lumilipas na pagtaas sa kabuuang bilirubin >3 x ULN (karamihan ay hindi direktang) ay naganap sa 
17 (27.0%) na mga paksa; 15 sa mga paksang ito ay tumatanggap ng atazanavir. Wala sa mga paksang may hyperbilirubinemia 
ang may kasabay na pagtaas ng aminotransferases.

Mga paksang nahawaan ng GT1 na may o walang cirrhosis na may malubhang kapansanan sa bato o end-stage renal 
disease (ESRD)
Ang Dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may ribavirin o walang ribavirin ay tinasa sa 68 na paksa na may impeksyon sa 

genotype 1 na mayroon o walang cirrhosis na may malubhang kapansanan sa bato o ESRD (tingnan ang Seksyon 5.1). Ang 

pangkalahatang profile ng kaligtasan sa mga paksa na may malubhang kapansanan sa bato ay katulad ng nakita sa mga naunang Phase 

3 na pag-aaral sa mga paksa na walang malubhang kapansanan sa bato, maliban na ang isang mas malaking proporsyon ng mga paksa 

ay nangangailangan ng interbensyon dahil sa pagbaba ng serum hemoglobin na nauugnay sa ribavirin. Ang ibig sabihin ng baseline na 

antas ng hemoglobin ay 12.1 g/dL at ang ibig sabihin ng pagbaba ng hemoglobin sa pagtatapos ng paggamot para sa mga paksang 

kumukuha ng RBV ay 1.2 g/dL. Tatlumpu't siyam sa 50 paksa na nakatanggap ng ribavirin ay nangangailangan ng pagkagambala ng 

ribavirin, at 11 sa mga paksang ito ay ginagamot din ng erythropoietin. Apat na paksa ang nakaranas ng antas ng hemoglobin < 8 g/dL. 

Dalawang paksa ang tumanggap ng pagsasalin ng dugo. Ang mga masamang kaganapan ng anemia ay hindi nakita sa 18 GT1b-infected 

na mga paksa na hindi nakatanggap ng ribavirin. Ang Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na mayroon o walang dasabuvir ay nasuri din 

nang walang ribavirin sa 18 GT1a- at GT4-infected na mga pasyente; walang masamang kaganapan ng anemia ang nakita sa mga 

paksang ito.

Populasyon ng bata

Ang kaligtasan ng dasabuvir sa mga bata at kabataan na may edad <18 taon ay hindi pa naitatag. Walang 
available na data.

Pag-uulat ng mga pinaghihinalaang masamang reaksyon

Ang pag-uulat ng mga pinaghihinalaang masamang reaksyon pagkatapos ng pahintulot ng produktong panggamot ay mahalaga. 

Pinapayagan nito ang patuloy na pagsubaybay sa balanse ng benepisyo/panganib ng produktong panggamot. Pangangalaga sa kalusugan

hinihiling sa mga propesyonal na iulat ang anumang pinaghihinalaang masamang reaksyon sa pamamagitan ng ang pambansang sistema ng pag-uulat

nakalista saAppendix V.

4.9 Labis na dosis

Ang pinakamataas na dokumentadong solong dosis ng dasabuvir na ibinibigay sa mga malulusog na boluntaryo ay 2 g. Walang mga 

pag-aaral na may kaugnayan sa mga salungat na reaksyon o klinikal na makabuluhang mga abnormalidad sa laboratoryo ang 

naobserbahan. Sa kaso ng labis na dosis, inirerekumenda na ang pasyente ay subaybayan para sa anumang mga palatandaan o 

sintomas ng masamang reaksyon o epekto at naaangkop na symptomatic na paggamot na sinimulan kaagad.

5. PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1 Mga katangian ng pharmacodynamic

Pharmacotherapeutic group: Antivirals para sa sistematikong paggamit; direktang kumikilos na mga antiviral, ATC code: J05AP09

Mekanismo ng pagkilos
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Ang Dasabuvir ay isang non-nucleoside inhibitor ng HCV RNA-dependent RNA polymerase na naka-encode ng 
NS5B gene, na mahalaga para sa pagtitiklop ng viral genome.

Ang co-administration ng dasabuvir na may ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ay pinagsasama ang tatlong direktang kumikilos na 

antiviral medicinal na produkto na may natatanging mekanismo ng pagkilos at hindi nagsasapawan na mga profile ng paglaban 

upang i-target ang HCV sa maraming hakbang sa viral lifecycle. Sumangguni sa Buod ng Mga Katangian ng Produkto ng ombitasvir/

paritaprevir/ritonavir para sa mga pharmacological na katangian nito.

Aktibidad sa cell culture at biochemical studies

Ang EC50ng dasabuvir laban sa genotype 1a-H77 at 1b-Con1 na mga strain sa HCV replicon cell culture assays ay 7.7 at 
1.8 nM, ayon sa pagkakabanggit. Ang aktibidad ng replicon ng dasabuvir ay pinahina ng 12- hanggang 13-tiklop sa 
pagkakaroon ng 40% na plasma ng tao. Ang ibig sabihin ng EC50ng dasabuvir laban sa mga replicon na naglalaman ng 
NS5B mula sa isang panel ng treatment-naïve genotype 1a at 1b isolates sa HCV replicon cell culture assay ay 0.77 nM 
(range 0.4 hanggang 2.1 nM; n=11) at 0.46 nM (range 0.2 n to 2 nM; =10), ayon sa pagkakabanggit. Sa biochemical 
assays, inhibited ng dasabuvir ang isang panel ng genotype 1a at 1b polymerases na may mean IC.50halaga ng 4.2 nM 
(saklaw ng 2.2 hanggang 10.7 nM; n=7).

Ang M1 metabolite ng dasabuvir ay may EC50mga halaga ng 39 at 8 nM laban sa genotype 1a-H77 at 1b-Con1 na mga 
strain sa HCV replicon cell culture assays, ayon sa pagkakabanggit, at ang aktibidad ng M1 metabolite ay pinahina ng 
3- hanggang 4 na beses sa pagkakaroon ng 40% na plasma ng tao. Ang Dasabuvir ay nagbawas ng aktibidad sa 
biochemical assays laban sa NS5B polymerases mula sa HCV genotypes 2a, 2b, 3a at 4a (IC50mga halaga mula 900 nM 
hanggang >20 μM).

Paglaban

Sa kultura ng cell
Ang paglaban sa dasabuvir na ipinagkaloob ng mga variant sa NS5B na napili sa cell culture o natukoy sa Phase 2b at 3 
na mga klinikal na pagsubok ay phenotypically na nailalarawan sa naaangkop na genotype 1a o 1b replicon.

Sa genotype 1a, binawasan ng mga pagpapalit na C316Y, M414T, Y448H, A553T, G554S, S556G/R, at Y561H sa HCV NS5B 
ang pagkamaramdamin sa dasabuvir. Sa genotype 1a replicon, ang aktibidad ng dasabuvir ay nabawasan ng 21- 
hanggang 32-fold ng mga pamalit na M414T, S556G o Y561H; 152- hanggang 261-fold ng mga pamalit na A553T, G554S 
o S556R; at 1472- at 975-fold ng mga pagpapalit ng C316Y at Y448H, ayon sa pagkakabanggit. Ang G558R at D559G/N ay 
naobserbahan bilang mga pagpapalit na lumilitaw sa paggamot ngunit ang aktibidad ng dasabuvir laban sa mga variant 
na ito ay hindi masuri dahil sa mahinang kapasidad ng pagtitiklop. Sa genotype 1b, binawasan ng mga pagpapalit na 
C316N, C316Y, M414T, Y448H, at S556G sa HCV NS5B ang pagkamaramdamin sa dasabuvir. Ang aktibidad ng dasabuvir 
ay nabawasan ng 5- at 11-tiklop ng C316N at S556G, ayon sa pagkakabanggit; 46-fold ng M414T o Y448H; at 1569-tiklop 
sa pamamagitan ng mga pagpapalit ng C316Y sa genotype 1b replicon. Napanatili ng Dasabuvir ang buong aktibidad 
laban sa mga replicon na naglalaman ng mga pamalit na S282T sa nucleoside binding site, M423T sa lower thumb site, at 
P495A/S, P496S o V499A sa upper thumb site.

Epekto ng baseline HCV substitutions/polymorphism sa tugon sa paggamot
Ang pinagsama-samang pagsusuri ng mga paksang may impeksyon sa genotype 1 HCV, na ginagamot ng dasabuvir, ombitasvir 
at paritaprevir na mayroon o walang ribavirin sa Phase 2b at 3 na mga klinikal na pagsubok, ay isinagawa upang tuklasin ang 
kaugnayan sa pagitan ng baseline na NS3/4A, NS5A o NS5B na mga pagpapalit/polymorphism at resulta ng paggamot sa mga 
inirerekomendang regimen na ito.

Sa higit sa 500 genotype 1a baseline sample sa pagsusuring ito, ang pinakamadalas na sinusunod na mga variant na 
nauugnay sa paglaban ay M28V (7.4%) sa NS5A at S556G (2.9%) sa NS5B. Ang Q80K, kahit na isang mataas na laganap na 
polymorphism sa NS3 (41.2% ng mga sample), ay nagbibigay ng minimal na pagtutol sa paritaprevir. Ang mga variant na 
nauugnay sa paglaban sa mga posisyon ng amino acid na R155 at D168 sa NS3 ay bihirang naobserbahan (mas mababa 
sa 1%) sa baseline. Sa higit sa 200 genotype 1b baseline sample sa pagsusuring ito, ang pinakamadalas na sinusunod na 
mga variant na nauugnay sa paglaban na naobserbahan ay ang Y93H (7.5%) sa NS5A, at C316N (17.0%) at S556G (15%) sa 
NS5B. Dahil sa mababang virologic failure rate na naobserbahan
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na may mga inirerekomendang regimen sa paggamot para sa HCV genotype 1a- at 1b-infected na mga paksa, ang pagkakaroon ng 

mga variant ng baseline ay lumilitaw na may maliit na epekto sa posibilidad na makamit ang SVR.

Sa mga klinikal na pag-aaral

Sa 2,510 HCV genotype 1 infected na paksa na ginagamot ng mga regimen na naglalaman ng dasabuvir, 
ombitasvir at paritaprevir na mayroon o walang ribavirin (sa loob ng 8, 12 o 24 na linggo) sa Phase 2b at 3 na 
klinikal na pagsubok, kabuuang 74 na paksa (3%) ang nakaranas. virologic failure (pangunahin ang pagbabalik sa 
post-treatment). Ang mga variant ng treatment-emergent at ang kanilang pagkalat sa mga populasyon ng 
virologic failure na ito ay ipinapakita sa Talahanayan 5. Sa 67 genotype 1a infected na paksa, ang mga variant ng 
NS3 ay na-obserbahan sa 50 paksa, ang mga variant ng NS5A ay na-obserbahan sa 46 na paksa, ang mga variant 
ng NS5B ay na-obserbahan sa 37 na paksa, at ang mga variant ng lumilitaw na paggamot ay nakita sa lahat ng 3 
target na gamot sa 30 paksa. Sa 7 genotype 1b na nahawaang paksa, ang mga variant ng treatment-emergent ay 
na-obserbahan sa NS3 sa 4 na paksa, sa NS5A sa 2 paksa, at sa parehong NS3 at NS5A sa 1 paksa.

Talahanayan 5. Paggamot-emergent na mga pagpapalit ng amino acid sa pinagsama-samang pagsusuri ng dasabuvir at 

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, na mayroon at walang mga regimen ng RBV sa Phase 2b at Phase 3 na mga klinikal na 

pagsubok (N=2510)

Genotype 1a
N=67b

% (n)

Genotype 1b
N=7
% (n)Target Lumilitaw na mga pagpapalit ng amino acida

NS3 V55Ic

Y56Hc

I132Vc

R155K
D168A
D168V
D168Y
V36Ac, V36Mc, F43Lc, D168H, E357Kc

6 (4)
9 (6)
6 (4)
13.4 (9)
6 (4)
50.7 (34)
7.5 (5)
< 5%

- -
42.9 (3)d

- -
- -
- -
42.9 (3)d

- -
- -

NS5A M28T
M28Ve

Q30Re

Y93H
H58D, H58P, Y93N

20.9 (14)
9 (6)
40.3 (27)

- -
- -
- -
28.6 (2)
- -< 5%

NS5B A553T
S556G
C316Y, M414T, G554S, S556R, G558R, 
D559G, D559N, Y561H

6.1 (4)
33.3 (22)
< 5%

- -
- -
- -

a. Na-obserbahan sa hindi bababa sa 2 paksa ng parehong subtype.
b. N=66 para sa target na NS5B.
c. Ang mga pagpapalit ay sinusunod kasama ng iba pang lumilitaw na mga pagpapalit sa posisyon ng NS3 R155 o D168.

d. Naobserbahan sa kumbinasyon sa mga paksang nahawaan ng genotype 1b.
e. Naobserbahan sa kumbinasyon sa 6% (4/67) ng mga paksa.
Tandaan: Ang mga sumusunod na variant ay pinili sa kultura ng cell ngunit hindi lumilitaw sa paggamot: Mga 
variant ng NS3 na A156T sa genotype 1a, at R155Q at D168H sa genotype 1b; Mga variant ng NS5A na Y93C/H sa 
genotype 1a, at L31F/V o Y93H kasama ng L28M, L31F/V o P58S sa genotype 1b; at mga variant ng NS5B na Y448H 
sa genotype 1a, at M414T at Y448H sa genotype 1b.

Pagtitiyaga ng mga pamalit na nauugnay sa paglaban

Ang pagtitiyaga ng dasabuvir, ombitasvir at paritaprevir resistance-associated amino acid substitutions sa NS5B, 
NS5A at NS3, ayon sa pagkakabanggit, ay nasuri sa genotype 1a-infected na mga paksa sa Phase 2b na mga 
pagsubok. Ang mga variant ng Dasabuvir treatment-emergent na M414T, G554S, S556G, G558R o D559G/N sa 
NS5B ay na-obserbahan sa 34 na paksa. Ombitasvir treatment-emergent variant M28T, M28V o Q30R sa NS5A ay 
na-obserbahan sa 32 na paksa. Paritaprevir treatment-emergent variant V36A/M, R155K o D168V ay na-
obserbahan sa NS3 sa 47 na paksa.
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Ang mga variant ng NS3 na V36A/M at R155K at mga variant ng NS5B na M414T at S556G ay nanatiling 
detectable sa posttreatment Week 48, samantalang ang NS3 variant na D168V at lahat ng iba pang variant 
ng NS5B ay hindi naobserbahan sa post-treatment Week 48. Linggo 48. Dahil sa mataas na mga rate ng 
SVR sa genotype 1b, ang mga trend sa pagpapatuloy ng mga variant na lumilitaw sa paggamot sa 
genotype na ito ay hindi maitatag.

Ang kakulangan ng pagtuklas ng virus na naglalaman ng isang pagpapalit na nauugnay sa paglaban ay hindi nagpapahiwatig 
na ang lumalaban na virus ay wala na sa mga klinikal na makabuluhang antas. Ang pangmatagalang klinikal na epekto ng 
paglitaw o pagtitiyaga ng virus na naglalaman ng dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir - mga pagpapalit na nauugnay 
sa paglaban sa paggamot sa hinaharap ay hindi alam.

Cross-resistance

Inaasahan ang cross-resistance sa mga NS5A inhibitors, NS3/4A protease inhibitors, at non-nucleoside NS5B 
inhibitors ayon sa klase. Ang epekto ng dating karanasan sa paggamot ng dasabuvir, ombitasvir, o paritaprevir 
sa bisa ng iba pang NS5A inhibitors, NS3/4A protease inhibitors, o NS5B inhibitors ay hindi pa napag-aralan.

Klinikal na pagiging epektibo at kaligtasan

Ang bisa at kaligtasan ng dasabuvir kasama ng ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may at walang ribavirin ay nasuri 
sa walong Phase 3 na klinikal na pagsubok, kabilang ang dalawang pagsubok na eksklusibo sa mga paksang may 
compensated cirrhosis (Child-Pugh A), sa mahigit 2,360 subject na may genotype 1 talamak na impeksyon sa hepatitis 
C gaya ng buod sa Talahanayan 6.

Talahanayan 6. Phase 3 na pandaigdigang multicentre na pagsubok na isinagawa gamit ang 

dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na mayroon o walang ribavirin (RBV).

Bilang ng
mga paksang ginagamot

genotype ng HCV
(GT)Pagsubok Buod ng disenyo ng pag-aaral

Paggamot-naive, walang cirrhosis
Arm A: dasabuvir at ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Arm B: 
Placebo

SAPPHIRE I 631 GT1

Arm A: dasabuvir at ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Arm B: 
dasabuvir at
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

PERLAS III 419 GT1b

Arm A: dasabuvir at ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Arm B: 
dasabuvir at
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

PERLAS IV 305 GT1a

GARNET
(open-label)

dasabuvir at
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (8 linggo)

166 GT1b

Peginteferon+ribavirin-experienced, walang cirrhosis
Arm A: dasabuvir at ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Arm B: 
Placebo

SAPPHIRE II 394 GT1

Arm A: dasabuvir at ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Arm B: 
dasabuvir at
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

PERLAS II
(open-label) 179 GT1b

Gamot-naïve at peginterferon+ribavirin-experienced, na may compensated cirrhosis
Arm A: dasabuvir at ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV (12 linggo)

Arm B: dasabuvir at ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV (24 na linggo)

TURQUOISE II
(open-label) 380 GT1
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dasabuvir at
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (12 
linggo)

TURQUOISE III
(open-label) 60 GT1b

Sa lahat ng walong pagsubok, ang dosis ng dasabuvir ay 250 mg dalawang beses araw-araw at ang dosis ng ombitasvir/paritaprevir/

ritonavir ay 25 mg/150 mg/100 mg isang beses araw-araw. Para sa mga paksang tumanggap ng ribavirin, ang dosis ng ribavirin ay 1000 

mg bawat araw para sa mga paksang tumitimbang ng mas mababa sa 75 kg o 1200 mg bawat araw para sa mga paksang tumitimbang 

ng higit sa o katumbas ng 75 kg.

Ang sustained virologic response (SVR) ay ang pangunahing endpoint upang matukoy ang rate ng paggaling ng HCV sa Phase 
3 na pag-aaral at tinukoy bilang hindi masusukat o hindi matukoy na HCV RNA 12 linggo pagkatapos ng pagtatapos ng 
paggamot (SVR12). Ang tagal ng paggamot ay naayos sa bawat pagsubok at hindi ginagabayan ng mga antas ng HCV RNA ng 
mga paksa (walang response guided algorithm). Ang mga halaga ng Plasma HCV RNA ay sinusukat sa panahon ng mga 
klinikal na pagsubok gamit ang COBAS TaqMan HCV test (bersyon 2.0), para gamitin sa High Pure System (maliban sa GARNET 
na gumamit ng COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Test v2.0). Ang High Pure system assay ay may mas mababang 
limitasyon ng quantification (LLOQ) na 25 IU bawat mL at ang AmpliPrep assay ay may LLOQ na 15 IU bawat mL.

Mga klinikal na pagsubok sa mga taong walang muwang sa paggamot

SAPPHIRE-I – genotype 1, walang kabuluhan sa paggamot, walang cirrhosis

Disenyo:
Paggamot:

randomized, global multicentre, double-blind, kontrolado ng placebo
dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may weight-based ribavirin sa loob ng 12 
linggo

Ang mga ginagamot na paksa (N=631) ay may median na edad na 52 taon (saklaw: 18 hanggang 70); 54.5% ay lalaki; 5.4% ay Itim; 

15.2% ay nagkaroon ng kasaysayan ng depresyon o bipolar disorder; 79.1% ay may baseline na antas ng HCV RNA na hindi bababa sa 

800,000 IU/mL; 15.4% ay nagkaroon ng portal fibrosis (F2) at 8.7% ay nagkaroon ng bridging fibrosis (F3); 67.7% ay nagkaroon ng 

impeksyon sa HCV genotype 1a; 32.3% ay nagkaroon ng impeksyon sa HCV genotype 1b.

Talahanayan 7. SVR12 para sa genotype 1-infected treatment-naïve subjects sa SAPPHIRE-I

dasabuvir at
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may RBV

sa loob ng 12 linggo
Kinalabasan ng paggamot

n/N
456/473
308/322
148/151

%
96.4
95.7
98.0

95% CI
94.7, 98.1
93.4, 97.9

95.8, 100.0

Pangkalahatang SVR12

HCV genotype 1a
HCV genotype 1b

Kinalabasan para sa mga paksang walang SVR12

On-treatment na VFa

Relapse
Iba pab

a. Nakumpirmang HCV ≥ 25 IU/mL pagkatapos ng HCV RNA < 25 IU/mL habang ginagamot, nakumpirma na 1 log10Ang pagtaas ng IU/mL sa HCV 
RNA mula sa nadir, o ang HCV RNA ay patuloy na ≥ 25 IU/mL na may hindi bababa sa 6 na linggo ng paggamot.

b. Kasama sa iba ang maagang paghinto ng gamot hindi dahil sa pagkabigo ng virologic at nawawalang mga halaga ng HCV RNA sa 
window ng SVR12.

1/473
7/463
9/473

0.2
1.5
1.9

Walang subject na may HCV genotype 1b infection ang nakaranas ng on-treatment virologic failure at isang 
subject na may HCV genotype 1b infection ang nakaranas ng relapse.

PEARL-III – genotype 1b, walang kabuluhan sa paggamot, walang cirrhosis

Disenyo:
Paggamot:

randomized, global multicentre, double-blind, kontrolado ng regimen
dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na walang ribavirin o may weight-based ribavirin 
sa loob ng 12 linggo
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Ang mga ginagamot na paksa (N=419) ay may median na edad na 50 taon (saklaw: 19 hanggang 70); 45.8% ay lalaki; 4.8% ay Itim; 9.3% ay 

nagkaroon ng kasaysayan ng depresyon o bipolar disorder; 73.3% ay mayroong baseline na HCV RNA na hindi bababa sa 800,000 IU/mL; 

20.3% ay nagkaroon ng portal fibrosis (F2) at 10.0% ay nagkaroon ng bridging fibrosis (F3).

Talahanayan 8. SVR12 para sa genotype 1b-infected treatment-naïve subjects sa PEARL III

dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sa loob ng 12 linggo

Kinalabasan ng paggamot Sa RBV
%

Nang walang RBV

% 95% CIn/N

209/210

95% CI n/N
Pangkalahatang SVR12 99.5 98.6, 100.0 209/209 100 98.2, 100.0

Kinalabasan para sa mga paksang walang SVR12

On-treatment na VF
Relapse
Iba pa

1/210
0/210
0/210

0.5
0
0

0/209
0/209
0/209

0
0
0

PERLAS-IV–genotype 1a, walang muwang sa paggamot, walang cirrhosis

Disenyo:
Paggamot:

randomized, global multicentre, double-blind, kontrolado ng regimen
dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na walang ribavirin o may weight-based ribavirin 
sa loob ng 12 linggo

Ang mga ginagamot na paksa (N=305) ay may median na edad na 54 taon (saklaw: 19 hanggang 70); 65.2% ay lalaki; 11.8% ay Itim; 20.7% 

ay nagkaroon ng kasaysayan ng depresyon o bipolar disorder; 86.6% ay may baseline na antas ng HCV RNA na hindi bababa sa 800,000 

IU/mL; 18.4% ay nagkaroon ng portal fibrosis (F2) at 17.7% ay nagkaroon ng bridging fibrosis (F3).

Talahanayan 9. SVR12 para sa genotype 1a-infected treatment-naïve subjects sa PEARL IV

dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sa loob ng 12 linggo
Sa RBV Nang walang RBV

% 95% CI
Kinalabasan ng paggamot

n/N % 95% CI n/N

Pangkalahatang SVR12

Kinalabasan para sa mga paksang walang SVR12

On-treatment na VF
Relapse
Iba pa

97/100 97.0 93.7, 100.0 185/205 90.2 86.2, 94.3

1/100
1/98
1/100

1.0
1.0
1.0

6/205
10/194
4/205

2.9
5.2
2.0

GARNET – Genotype 1b, Paggamot-Naive nang walang cirrhosis.

Disenyo:
Paggamot:

open-label, single-arm, global multicentre
dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sa loob ng 8 linggo

Ang mga ginagamot na paksa (N=166) ay may median na edad na 53 taon (saklaw: 22 hanggang 82); 56.6% ay babae; 3.0% ay 
Asyano; 0.6% ay Itim; 7.2% ay may baseline na antas ng HCV RNA na hindi bababa sa 6,000,000 IU bawat mL; 9% ay may 
advanced fibrosis (F3) at 98.2% ay nagkaroon ng HCV genotype 1b na impeksyon (isang paksa bawat isa ay may genotype 1a, 
1d, at 6 na impeksyon).

Talahanayan 10. SVR12 para sa Genotype 1b-infected treatment-naïve subjects na walang cirrhosis
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dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sa loob ng 8 linggo
n/N (%)

SVR12 160/163 (98.2)

95% CIa 96.1, 100.0

F0-F1 138/139 (99.3)b

F2 9/9 (100)

F3 13/15 (86.7)c

a. Kinakalkula gamit ang normal na approximation sa binomial distribution
b. Nahinto ang 1 pasyente dahil sa hindi pagsunod
c. Relapse sa 2/15 na pasyente (nakumpirma na HCV RNA ≥ 15 IU/mL post-treatment bago o sa panahon ng SVR12 window sa mga 
subject na may HCV RNA <15 IU/mL sa huling obserbasyon na may hindi bababa sa 51 araw ng paggamot).

Mga klinikal na pagsubok sa peginterferon+ribavirin-experienced adults

SAPPHIRE-II – genotype 1, pegIFN+RBV-experienced, walang cirrhosis

Disenyo:
Paggamot:

randomized, global multicentre, double-blind, kontrolado ng placebo
dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may weight-based ribavirin sa loob ng 12 
linggo

Ang mga ginagamot na paksa (N=394) ay may median na edad na 54 taon (saklaw: 19 hanggang 71); 49.0% ang mga naunang 
tumugon sa pegIFN/RBV; 21.8/% ang mga naunang tumugon sa pegIFN/RBV; at 29.2% ay mga naunang pegIFN/RBV relapsers; 
57.6% ay lalaki; 8.1% ay Itim; 20.6% ay nagkaroon ng kasaysayan ng depresyon o bipolar disorder; 87.1% ay may baseline na 
antas ng HCV RNA na hindi bababa sa 800,000 IU bawat mL; 17.8% ay nagkaroon ng portal fibrosis (F2) at 14.5% ay nagkaroon 
ng bridging fibrosis (F3); 58.4% ay nagkaroon ng impeksyon sa HCV genotype 1a; 41.4% ay nagkaroon ng impeksyon ng HCV 
genotype 1b.

Talahanayan 11. SVR12 para sa genotype 1-infected peginterferon+ribavirin-experienced subjects sa 
SAPPHIRE-II

dasabuvir at
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may RBV para sa

12 linggo
Kinalabasan ng paggamot

Pangkalahatang SVR12

HCV genotype 1a
Naunang pegIFN/RBV null responder 
Naunang pegIFN/RBV na bahagyang 
tumutugon Naunang pegIFN/RBV relapser

HCV genotype 1b
Naunang pegIFN/RBV null responder 
Naunang pegIFN/RBV na bahagyang 
tumutugon Naunang pegIFN/RBV relapser

Kinalabasan para sa mga paksang walang SVR12

On-treatment na VF
Relapse
Iba pa

n/N
286/297
166/173

83/87
36/36
47/50

119/123
56/59
28/28
35/36

%
96.3
96.0
95.4
100
94.0
96.7
94.9
100
97.2

95% CI
94.1, 98.4
93.0, 98.9
91.0, 99.8

100.0, 100.0
87.4, 100.0
93.6, 99.9

89.3, 100.0
100.0, 100.0
91.9, 100.0

0/297
7/293
4/297

0
2.4
1.3

Walang subject na may HCV genotype 1b infection ang nakaranas ng on-treatment virologic failure at 2 subject na may 
HCV genotype 1b infection ang nakaranas ng relapse.

PEARL-II – genotype 1b, pegIFN+RBV-experienced, walang cirrhosis

Disenyo:
Paggamot:

randomized, global multicentre, open-label, kontrolado ng regimen
dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na walang ribavirin o may weight-based ribavirin 
sa loob ng 12 linggo
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Ang mga ginagamot na paksa (N=179) ay may median na edad na 57 taon (saklaw: 26 hanggang 70); 35.2% ang mga naunang 
tumugon sa pegIFN/RBV; 28.5% ang mga naunang tumugon sa pegIFN/RBV; at 36.3% ay mga naunang pegIFN/RBV relapsers; 
54.2% ay lalaki; 3.9% ay Itim; ; 12.8% ay nagkaroon ng kasaysayan ng depresyon o bipolar disorder; 87.7% ay may baseline na 
antas ng HCV RNA na hindi bababa sa 800,000 IU/mL; 17.9% ay nagkaroon ng portal fibrosis (F2) at 14.0% ay nagkaroon ng 
bridging fibrosis (F3).

Talahanayan 12. SVR12 para sa genotype 1b-infected peginterferon+ribavirin-experienced subjects sa 
PEARL II

dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir para sa 12
linggo

Kinalabasan ng paggamot Sa RBV Nang walang RBV

n/N
86/88

% 95% CI
97.7 94.6, 100.0

n/N
91/91

%
100

95% CI
95.9, 100.0Pangkalahatang SVR12

Naunang pegIFN/RBV null responder 
Naunang pegIFN/RBV bahagyang
tagatugon
Naunang pegIFN/RBV relapser
Kinalabasan para sa mga paksang walang SVR12

On-treatment na VF
Relapse

30/31
24/25

96.8 90.6, 100.0
96.0

32/32
26/26

100
100

89.3, 100.0
87.1, 100.088.3,   100.0

32/32 100 89.3, 100.0 33/33 100 89.6, 100.0

0/88
0/88

0
0

0/91
0/91

0
0

Iba pa 2/88 2.3 0/91 0

Klinikal na pagsubok sa mga paksa na may bayad na cirrhosis

TURQUOISE-II – treatment-naïve o pegIFN + RBV-nakaranas ng compensated cirrhosis

Disenyo:
Paggamot:

randomized, global multicentre, open-label
dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may weight-based ribavirin sa loob ng 12 o 24 na 
linggo

Ang mga ginagamot na paksa (N=380) ay may median na edad na 58 taon (saklaw: 21 hanggang 71); 42.1% ay 
treatment-naïve, 36.1% ang mga naunang pegIFN/RBV null responders; 8.2% ay mga naunang tumugon sa pegIFN/RBV,
13.7% ay mga naunang pegIFN/RBV relapsers; 70.3% ay lalaki; 3.2% ay Itim; 14.7% ang may platelet count na mas mababa sa 
90 x 109/L; 49.7% ay may albumin na mas mababa sa 40 g/L; 86.1% ay may baseline na antas ng HCV RNA na hindi bababa sa 
800,000 IU/mL; 24.7% ay nagkaroon ng kasaysayan ng depresyon o bipolar disorder; 68.7% ay nagkaroon ng HCV genotype 
1a impeksyon, 31.3% ay nagkaroon ng HCV genotype 1b impeksyon.
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Talahanayan 13. SVR12 para sa genotype 1-infected na mga subject na may compensated cirrhosis na 
walang treatment o dating ginagamot ng pegIFN/RBV

Kinalabasan ng paggamot dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may RBV
12 linggo

%
91.8 87.6, 96.1
88.6 83.3, 93.8
92.2
80.0

24 na linggo

%
96.5 93.4, 99.6
95.0
94.6
92.9

n/N
191/208
124/140

59/64
40/50

CIa n/N
166/172
115/121

53/56
39/42

CIa

Pangkalahatang SVR12

HCV genotype 1a
Walang muwang sa paggamot

Naunang pegIFN/RBV null
mga tagatugon

Mga naunang pegIFN/RBV na 

bahagyang tumugon

91.2, 98.9

11/11 100 10/10 100

Naunang pegIFN/RBV Bago
mga relapser

14/15 93.3 13/13 100

HCV genotype 1b
Walang muwang sa paggamot

Naunang pegIFN/RBV null
mga tagatugon

Mga naunang pegIFN/RBV na 

bahagyang tumugon

Naunang pegIFN/RBV Bago
mga relapser

Kinalabasan para sa mga paksa

walang SVR12
On-treatment na VF
Relapse
Iba pa

67/68
22/22
25/25

98.5 95.7, 100
100
100

51/51
18/18
20/20

100
100
100

93.0, 100

6/7 85.7 3/3 100

14/14 100 10/10 100

1/208
12/203
4/208

0.5
5.9
1.9

3/172
1/164
2/172

1.7
0.6
1.21

a. Ang 97.5% na agwat ng kumpiyansa ay ginagamit para sa mga pangunahing endpoint ng efficacy (kabuuang rate ng SVR12); Ginagamit ang 95% na 

agwat ng kumpiyansa para sa mga karagdagang endpoint ng efficacy (mga rate ng SVR12 sa mga paksang nahawaan ng HCV genotype 1a at 

1b).

Ang mga rate ng relapse sa GT1a cirrhotic na mga paksa ayon sa mga baseline na halaga ng laboratoryo ay ipinakita sa Talahanayan 14.

Talahanayan 14. TURQUOISE-II: mga rate ng relapse ayon sa mga baseline na halaga ng laboratoryo pagkatapos ng 12 at 24 na 

linggo ng paggamot sa mga paksang may impeksyon sa genotype 1a at compensated cirrhosis

dasabuvir at
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

may RBV
12-linggong braso

dasabuvir at
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

may RBV
24-linggong braso

Bilang ng mga Tumugon sa 
Pagtatapos ng Paggamot

135 113

AFP* < 20 ng/mL, mga platelet ≥ 90 x 109/L, AT albumin ≥ 35 g/L bago ang paggamot
Oo (para sa lahat ng tatlong 

parameter na nakalista sa itaas)

1/87 (1%) 0/68 (0%)

Hindi (para sa anumang parameter na 

nakalista sa itaas)

10/48 (21%) 1/45 (2%)

* AFP= serum alpha fetoprotein

Sa mga paksang may lahat ng tatlong paborableng baseline na mga halaga ng laboratoryo (AFP <20 ng/mL, platelets ≥ 90 x 109/L, 

at albumin ≥ 35 g/L), ang mga rate ng relapse ay pareho sa mga paksang ginagamot sa loob ng 12 o 24 na linggo.

TURQUOISE-III: treatment-naïve o pegIFN + RBV-nakaranas ng compensated cirrhosis

Disenyo:
Paggamot:

global multicentre, open-label
dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na walang ribavirin sa loob ng 12 linggo
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60 mga pasyente ay randomized at ginagamot, at 60/60 (100%) nakamit SVR12. Ang mga pangunahing katangian ay ipinapakita 
sa ibaba.

Talahanayan 15. Pangunahing demograpiko sa TURQUOISE-III

Mga katangian N = 60
Edad, median (saklaw) taon 60.5 (26-78)
kasarian ng lalaki, n (%) 37 (61)

Naunang Paggamot sa HCV:

walang muwang, n (%) 27 (45)
Peg-IFN + RBV, n (%) 33 (55)

Baseline albumin, median g/L 40.0
< 35, n (%) 10 (17)
≥ 35, n (%) 50 (83)

Baseline platelet count, median (- 109/L) 132.0
< 90, n (%) 13 (22)
-90, n (%) 47 (78)

Pinagsama-samang pagsusuri ng mga klinikal na pagsubok

Ang tibay ng tugon
Sa pangkalahatan, 660 na paksa sa Phase 2 at 3 na klinikal na pagsubok ang nagkaroon ng mga resulta ng HCV RNA para sa 

parehong mga time point ng SVR12 at SVR24. Sa mga paksang ito, ang positibong predictive na halaga ng SVR12 sa SVR24 ay 99.8%.

Pinagsama-samang pagsusuri sa kahusayan

Sa Phase 3 na mga klinikal na pagsubok, 1075 na paksa (kabilang ang 181 na may bayad na cirrhosis) ang nakatanggap ng 

inirekumendang regimen (tingnan ang seksyon 4.2). Ipinapakita sa talahanayan 16 ang mga rate ng SVR para sa mga paksang ito.

Sa mga subject na nakatanggap ng inirekumendang regimen, 97% ang nakamit ang SVR sa pangkalahatan (kabilang sa kung saan 

181 na subject na may compensated cirrhosis ay nakamit ang 97% SVR), habang 0.5% ang nakaranas ng virologic breakthrough at 

1.2% ang nakaranas ng post-treatment relapse.
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Talahanayan 16. Mga rate ng SVR12 para sa mga inirerekomendang regimen ng paggamot ayon sa populasyon ng pasyente

HCV Genotype 1b
dasabuvir at

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

HCV Genotype 1a
dasabuvir at

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir
may RBV

Kung wala
cirrhosis

Sa
binayaran

cirrhosis

Kung wala
cirrhosis

Sa
binayaran

cirrhosis

Tagal ng paggamot
Paggamot-walang muwang

12 linggo 12 linggo 12 linggo 24 na linggo

100% (210/210) 100% (27/27) 96% (403/420) 95% (53/56)
pegIFN + RBV-
naranasan

100% (91/91) 100% (33/33) 96% (166/173) 95% (62/65)

Paunang pagbabalik 100% (33/33) 100% (3/3) 94% (47/50) 100% (13/13)
Bago bahagyang

tugon
100% (26/26) 100% (5/5) 100% (36/36) 100% (10/10)

Naunang null na tugon 100% (32/32) 100% (7/7) 95% (83/87) 93% (39/42)
Iba pang pegIFN/RBV
mga kabiguan

0 100% (18/18)+ 0 0

KABUUAN 100% (301/301) 100% (60/60) 96% (569/593) 95% (115/121)
+ Kasama sa iba pang mga uri ng pagkabigo ng pegIFN/RBV ang hindi gaanong dokumentado na hindi pagtugon, pagbabalik/breakthrough o iba pang 

pagkabigo ng pegIFN.

Epekto ng pagsasaayos ng dosis ng ribavirin sa posibilidad ng SVR
Sa Phase 3 na mga klinikal na pagsubok, 91.5% ng mga paksa ay hindi nangangailangan ng mga pagsasaayos ng dosis ng ribavirin sa panahon ng 

therapy. Sa 8.5% ng mga paksa na nagkaroon ng mga pagsasaayos ng dosis ng ribavirin sa panahon ng therapy, ang rate ng SVR (98.5%) ay 

maihahambing sa mga paksa na nagpapanatili ng kanilang panimulang dosis ng ribavirin sa buong paggamot.

TURQUOISE-I: treatment-naïve o pegIFN + RBV-experienced na may HCV GT1 o GT4/HIV-1 
coinfection, walang cirrhosis o may compensated cirrhosis

Disenyo:
Paggamot:

randomized, global multicentre, open-label
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na mayroon o walang dasabuvir na pinagsama-samang may o 
walang weight-based na ribavirin sa loob ng 12 o 24 na linggo

Tingnan ang seksyon 4.2 para sa mga rekomendasyon sa dosis sa mga pasyenteng co-infected ng HCV/HIV-1. Ang mga paksa 
ay nasa isang stable na HIV-1 na antiretroviral therapy (ART) na regimen na kinabibilangan ng ritonavir-boosted atazanavir o 
raltegravir, dolutegravir (Bahagi 2 lamang), o darunavir (Bahagi 1b at Bahagi 2 GT4 lamang)-, na pinangangasiwaan na may 
gulugod ng tenofovir plus emtricitabine o lamivudine. Ang Bahagi 1 ng pag-aaral ay isang Phase 2 pilot cohort na binubuo ng 2 
bahagi, Bahagi 1a (63 paksa) at Bahagi 1b (22 paksa). Ang Bahagi 2 ay isang Phase 3 cohort na binubuo ng 233 na paksa.

Sa Part 1a, lahat ng subject ay nakatanggap ng dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may ribavirin sa loob ng 12 o 24 na 

linggo. Ang mga ginagamot na paksa (N = 63) ay may median na edad na 51 taon (saklaw: 31 hanggang 69); 24% ay Itim; 19% ay 

nagkaroon ng compensated cirrhosis; 67% ay walang muwang sa paggamot; 33% ay nabigo sa naunang paggamot sa pegIFN/RBV; 89% 

ay nagkaroon ng impeksyon ng HCV genotype 1a.

Sa Part 1b, lahat ng subject ay nakatanggap ng dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may ribavirin sa loob ng 12 
linggo. Ang mga ginagamot na paksa (N = 22) ay may median na edad na 54 taon (saklaw: 34 hanggang 68); 41% ay Itim; 14% ay 
nagkaroon ng compensated cirrhosis; 86% ay HCV treatment-naïve; 14% ay nabigo sa naunang paggamot sa pegIFN/RBV; 68% 
ay nagkaroon ng impeksyon ng HCV genotype 1a.

Sa Part 2, ang mga subject na may HCV GT1 ay nakatanggap ng dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na mayroon o walang 

ribavirin sa loob ng 12 o 24 na linggo. Natanggap ang mga paksang may HCV GT4

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may ribavirin sa loob ng 12 o 24 na Linggo. Ang mga ginagamot na paksa (N = 233) ay may 
median na edad na 49 taon (saklaw: 26 hanggang 69); 10% ay Itim; 12% ay nagkaroon ng compensated cirrhosis; 66% ay
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walang muwang sa paggamot; 32% ay nabigo sa naunang paggamot sa pegIFN/RBV; 2% ay nabigo sa naunang paggamot sa 
sofosbuvir.

Ipinapakita sa talahanayan 17 ang pangunahing pagsusuri ng pagiging epektibo ng SVR12 na isinagawa sa mga paksang may co-

infection ng HCV GT1/HIV-1 na nakatanggap ng inirerekomendang regimen sa Bahagi 2 ng pag-aaral ng TURQUOISE-I.

Talahanayan 17. Pangunahing Pagsusuri sa SVR12 para sa Bahagi 2, Mga Paksa na may co-infection ng HCV GT1/HIV-1 sa 
TURQUOISE-I

dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may o
walang ribavirin para sa

12 o 24 na Linggo
N = 200aEndpoint

SVR12, n/N (%) [95% CI]

Kinalabasan para sa mga paksang hindi nakakamit ang SVR12

On-treatment virologic failure Muling 

pagbabalik pagkatapos ng paggamot

194/200 (97.0) [93.6, 98.6]

1
1
4Iba pab

a. Kasama ang lahat ng paksa ng HCV GT1 sa Bahagi 2 hindi kasama ang mga paksa ng Arm G na hindi nakatanggap ng inirerekomendang regimen.

b. Kasama ang mga paksang tumigil dahil sa masamang kaganapan, nawala sa follow-up o pag-withdraw ng paksa, at mga 
paksang may reinfection

Ang mga pagsusuri sa kahusayan na isinagawa sa ibang bahagi ng pag-aaral ay nagpakita ng parehong mataas na 
mga rate ng SVR12. Sa Bahagi 1a, ang SVR12 ay nakamit ng 29/31 (93.5%) na mga paksa sa 12-linggo na braso (95% CI: 
79.3% - 98.2%) at ng 29/32 (90.6%) na mga paksa sa 24 na linggong braso ( 95% CI: 75.8% – 96.8%). Nagkaroon ng 1 
relapse sa 12-linggo na braso at 1 on-treatment na virologic failure sa 24 na linggong braso. Sa Bahagi 1b, ang SVR12 
ay nakamit ng 22/22 (100%) na paksa (95% CI: 85.1%, 100%). Sa Part 2, ang SVR12 ay nakamit ng 27/28 (96.4%) na mga 
subject na may HCV GT4/HIV-1 coinfection (95% CI: 82.3%, 99.4%) na walang virologic failures.

Ang mga rate ng SVR12 sa mga co-infected na paksa ng HCV/HIV-1 ay pare-pareho sa mga rate ng SVR12 sa mga yugto 3 na 
pagsubok ng mga paksang mono-infected ng HCV.
CORAL-I: treatment-naïve o pegIFN + RBV-experienced, GT 1 o GT4 infected, hindi bababa sa 3 buwan pagkatapos ng 
liver transplant o 12 buwan pagkatapos ng renal transplant

Disenyo:
Paggamot:
ribavirin (napiling dosis ng imbestigador) para sa impeksyon sa GT1 at GT4

randomized, global multicentre, open-label
dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sa loob ng 12 o 24 na linggo na mayroon o wala

Sa mga subject na may liver transplant, walang cirrhosis at GT1 infection, ang mga pasyente ay nainom ng dasabuvir at 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sa loob ng 12-24 na linggo, na may at walang RBV. Ang mga asignatura ng transplant 
ng atay na may cirrhosis ay binigyan ng dosis ng dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may RBV (GT1a sa loob 
ng 24 na linggo [n=4], GT1b sa loob ng 12 linggo [n=2]). Ang mga paksa na may renal transplant at walang cirrhosis ay 
na-dose sa loob ng 12 linggo (na may RBV para sa GT1a [n=9], nang walang RBV para sa GT1b [n=3]). Ang mga subject na 
may liver transplant at GT4 infection ay nilagyan ng ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may RBV (noncirrhotic sa loob ng 
12 linggo [n=2] at cirrhotic sa loob ng 24 na linggo [n=1]. Ang dosis ng ribavirin ay naisa-isa ayon sa pagpapasya ng 
investigator. , na karamihan sa mga paksa ay tumatanggap ng 600 hanggang 800 mg bilang panimulang dosis,

Isang kabuuan ng 129 na paksa ang ginagamot, 84 na may GT1a, 41 na may GT1b, 1 kasama ang GT1 iba pa, 3 na may impeksyon sa GT4. 

Sa pangkalahatan, 61% ang nagkaroon ng fibrosis stage F0-F1, 26% F2, 9% F3, at 4% F4. 61% ay nagkaroon ng naunang karanasan sa 

paggamot sa HCV bago ang transplant. Para sa immunosuppressive na gamot, karamihan sa mga paksa ay umiinom ng tacrolimus (81%), 

na ang natitira ay kumukuha ng cyclosporine.
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Sa lahat ng GT1 subject na na-post liver transplant, 111/114 (97.4%) ang nakamit ang SVR12; na may 2 
relapsing post treatment at 1 breakthrough sa treatment. Sa mga paksa ng GT1 na na-post renal transplant, 
9/12 (75%) ang nakamit ang SVR12; gayunpaman, walang mga pagkabigo sa virologic. Lahat ng 3 (100%) na 
paksa na may impeksyon sa GT 4 na post liver transplant ay nakamit ang SVR12

Klinikal na Pagsubok sa mga pasyente na tumatanggap ng talamak na opioid substitution therapy

Sa isang phase 2, multicentre, open-label, single arm study, 38 treatment-naïve o pegIFN/RBV treatment na naranasan, non-
cirrhotic na mga subject na may genotype 1 na impeksyon na nasa stable na dosis ng methadone (N=19) o buprenorphine na 
may o na walang naloxone (N=19) ay nakatanggap ng 12 linggo ng dasabuvir kasama ng ombitasvir/paritaprevir/ritonavir at 
ribavirin. Ang mga ginagamot na paksa ay may median na edad na 51 taon (saklaw: 26 hanggang 64); 65.8% ay lalaki at 5.3% ay 
Itim. Ang isang mayorya (86.8%) ay may baseline na antas ng HCV RNA na hindi bababa sa 800,000 IU/mL at isang mayorya 
(84.2%) ay may impeksyon sa genotype 1a; 15.8% ay nagkaroon ng portal fibrosis (F2) at 5.3% ay nagkaroon ng bridging fibrosis 
(F3); at 94.7% ay walang muwang sa naunang paggamot sa HCV.

Sa pangkalahatan, 37 (97.4%) ng 38 na paksa ang nakamit ang SVR12. Walang mga paksa ang nakaranas ng on-treatment virologic 

failure o relapse.

RUBY-I; treatment-naïve o pegIFN + RBV na naranasan na mayroon o walang cirrhosis na may matinding 
renal impairment o end stage renal disease (ESRD)

Disenyo:
Paggamot:

multicentre, open-label
dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na mayroon o walang RBV sa loob ng 12 o 24 na linggo

Ang matinding pinsala sa bato o ESRD ay kinabibilangan ng CKD Stage 4 na tinukoy bilang eGFR <30-15 mL/min/1.73 m2o 
CKD Stage 5 na tinukoy bilang <15 mL/min/1.73 m2o nangangailangan ng hemodialysis. Ang mga ginagamot na paksa 
(N=68) ay may median na edad na 58 taon (saklaw: 32-77 taon); 83.8% ay lalaki; 58.8% ay Itim; 73.5% ng mga paksa ay 
nahawahan ng HCV GT1a; 75.0%% ay nagkaroon ng Stage 5 CKD at 69.1% ay nasa hemodialysis.

Animnapu't apat sa 68 (94.1%) na paksa ang nakamit ang SVR12. Isang subject ang nakaranas ng pagbabalik sa dati sa Post-
Treatment Week 4, 2 subject ang napaaga na itinigil ang pag-aaral ng gamot at 1 subject ang nawawalang SVR12 data.

Tingnan din ang Seksyon 4.8 para sa talakayan ng impormasyong pangkaligtasan para sa RUBY-I.

Sa isa pang open-label phase 3b na pag-aaral na sinusuri ang 12 linggo ng ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na 
mayroon o walang dasabuvir at walang RBV sa mga non-cirrhotic, treatment-naive na GT1a at GT4 na mga pasyente na 
may CKD stage 4 o 5 (Ruby II), ang rate ng SVR12 ay 94.4% (17/18), na walang mga paksang nakakaranas ng 
otreatment virologic failure o relapse.

Populasyon ng bata

Ang European Medicines Agency ay ipinagpaliban ang obligasyon na isumite ang mga resulta ng mga pag-aaral na may 
dasabuvir at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sa isa o higit pang mga subset ng mga pediatric na populasyon sa paggamot ng 
talamak na hepatitis C (tingnan ang seksyon 4.2 para sa impormasyon sa paggamit ng pediatric).

5.2 Mga katangian ng pharmacokinetic

Ang mga pharmacokinetic na katangian ng kumbinasyon ng dasabuvir sa ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ay nasuri sa malusog na mga 

paksang nasa hustong gulang at sa mga paksang may talamak na hepatitis C. Ipinapakita ng talahanayan 18 ang mean Cmaxat AUC ng 

dasabuvir 250 mg dalawang beses araw-araw na may ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 25 mg/150 mg/100 mg isang beses araw-araw 

kasunod ng maraming dosis na may pagkain sa mga malulusog na boluntaryo.
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Talahanayan 18. Geometric mean Cmax, AUC ng maraming dosis ng dasabuvir 250 mg dalawang beses araw-araw at 

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 25 mg/150 mg/100 mg isang beses araw-araw na may pagkain sa malusog na mga 

boluntaryo

Cmax(ng/ml) (CV%) AUC (ng*hr/ml) (CV%)
Dasabuvir 1030 (31) 6840 (32)

Pagsipsip

Ang Dasabuvir ay hinihigop pagkatapos ng oral administration na may mean Tmaxng humigit-kumulang 4 hanggang 5 oras. Ang mga 

exposure sa Dasabuvir ay tumaas sa isang proporsyonal na paraan ng dosis at ang akumulasyon ay minimal. Ang pharmacokinetic steady 

state para sa dasabuvir kapag pinagsama-sama ng ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ay nakakamit pagkatapos ng humigit-kumulang 12 

araw ng pagdodos.

Mga epekto ng pagkain

Ang Dasabuvir ay dapat ibigay kasama ng pagkain. Ang lahat ng mga klinikal na pagsubok na may dasabuvir ay isinagawa 
kasunod ng pangangasiwa sa pagkain.

Nadagdagan ng pagkain ang pagkakalantad (AUC) ng dasabuvir nang hanggang 30% kumpara sa estado ng pag-aayuno. Ang pagtaas ng 

pagkakalantad ay magkatulad anuman ang uri ng pagkain (hal., mataas na taba kumpara sa katamtamang taba) o calorie na nilalaman (humigit-

kumulang 600 kcal laban sa humigit-kumulang 1000 kcal). Upang mapakinabangan ang pagsipsip, ang dasabuvir ay dapat inumin kasama ng 

pagkain nang hindi isinasaalang-alang ang taba o calorie na nilalaman.

Pamamahagi

Ang Dasabuvir ay lubos na nakagapos sa mga protina ng plasma. Ang pagbubuklod ng protina ng plasma ay hindi 
makabuluhang binago sa mga pasyenteng may kapansanan sa bato o atay. Ang mga ratio ng konsentrasyon ng dugo sa plasma 
sa tao ay mula 0.5 hanggang 0.7 na nagpapahiwatig na ang dasabuvir ay mas gustong ipamahagi sa kompartimento ng plasma 
ng buong dugo. Ang Dasabuvir ay higit sa 99.5%, at ang M1 major metabolite ng dasabuvir ay 94.5% na nakatali sa mga protina 
ng plasma ng tao sa isang hanay ng konsentrasyon na 0.05 hanggang 5 -g/mL. Sa steady-state ang exposures ratio ng M1 sa 
dasabuvir ay humigit-kumulang 0.6. Isinasaalang-alang ang pagbubuklod ng protina at sa vitroaktibidad ng M1 laban sa HCV 
genotype 1, ang kontribusyon nito sa pagiging epektibo ay inaasahang magiging katulad ng dasabuvir. Bilang karagdagan, ang 
M1 ay isang substrate ng hepatic uptake transporters OATP family at OCT1 at sa gayon, ang konsentrasyon ng hepatocyte at sa 
gayon ay kontribusyon sa pagiging epektibo, ay maaaring mas malaki kaysa sa dasabuvir.

Biotransformation

Ang Dasabuvir ay pangunahing na-metabolize ng CYP2C8 at sa mas mababang lawak ng CYP3A. Kasunod ng 400 mg14

Ang dosis ng C-dasabuvir sa mga tao, ang hindi nabagong dasabuvir ay ang pangunahing bahagi (humigit-kumulang 
60%) ng radyaktibidad na nauugnay sa droga sa plasma. Pitong metabolites ang nakilala sa plasma. Ang pinaka-
masaganang plasma metabolite ay M1, na kumakatawan sa 21% ng drug-related radioactivity (AUC) sa sirkulasyon 
kasunod ng solong dosis; ito ay nabuo sa pamamagitan ng oxidative metabolism na pangunahin ng CYP2C8.

Pag-aalis

Kasunod ng dosis ng dasabuvir na may ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, ang ibig sabihin ng kalahating buhay ng plasma ng 
dasabuvir ay humigit-kumulang 6 na oras. Kasunod ng 400 mg14Ang dosis ng C-dasabuvir, humigit-kumulang 94% ng 
radyaktibidad ay nakuhang muli sa mga dumi na may limitadong radyaktibidad (humigit-kumulang 2%) sa ihi. Ang hindi 
nabagong dasabuvir ay umabot sa 26.2% at M1 para sa 31.5% ng kabuuang dosis sa mga dumi. Ang M1 ay pangunahing na-clear 
sa pamamagitan ng direktang biliary excretion na may kontribusyon ng UGT-mediated glucuronidation at, sa isang maliit na 
lawak, oxidative metabolism.

Hindi pinipigilan ng Dasabuvir ang organic anion transporter (OAT1)sa vivoat hindi inaasahang makakapigil 
sa mga organic cation transporter (OCT2), organic anion transporter (OAT3), o multidrug at toxin
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mga extrusion protein (MATE1 at MATE2K) sa mga klinikal na nauugnay na konsentrasyon; samakatuwid, ang dasabuvir ay hindi nakakaapekto sa 

transportasyon ng produktong panggamot sa pamamagitan ng mga protina na ito.

Mga espesyal na populasyon

matatanda

Batay sa pagsusuri ng pharmacokinetic ng populasyon ng data mula sa mga klinikal na pag-aaral ng Phase 3, ang 10 taon na pagtaas o 

pagbaba ng edad mula sa 54 na taon (median na edad sa Phase 3 na pag-aaral) ay magreresulta sa <10% na pagbabago sa mga exposure 

sa dasabuvir. Walang impormasyon sa pharmacokinetic sa mga pasyente na higit sa 75 taon.

Kasarian o timbang ng katawan

Batay sa pagsusuri ng pharmacokinetic ng populasyon ng data mula sa Phase 3 na klinikal na pag-aaral, ang mga babaeng paksa ay magkakaroon 

ng humigit-kumulang 14 hanggang 30% na mas mataas na dasabuvir exposure kaysa sa mga lalaki. Ang 10 kg na pagbabago sa timbang ng 

katawan mula sa 76 kg (median na timbang sa Phase 3 na pag-aaral) ay magreresulta sa <10% na pagbabago sa mga pagkakalantad sa dasabuvir.

Lahi o etnisidad
Batay sa pagsusuri ng pharmacokinetic ng populasyon ng data mula sa Phase 3 na klinikal na pag-aaral, ang mga asignaturang Asyano ay may 29% 

hanggang 39% na mas mataas na pagkakalantad sa dasabuvir kaysa sa mga asignaturang hindi Asyano.

Pagkasira ng bato
Ang mga pharmacokinetics ng kumbinasyon ng ombitasvir 25 mg, paritaprevir 150 mg, at ritonavir 100 mg, na may dasabuvir 
400 mg ay nasuri sa mga paksang may banayad (CrCl: 60 hanggang 89 ml/min), katamtaman (CrCl: 30 hanggang 59 ml/min) at 
malubhang (CrCl: 15 hanggang 29 ml/min) na kapansanan sa bato, na nauugnay sa mga paksang may normal na paggana ng 
bato.

Sa mga paksang may banayad, katamtaman at malubhang kapansanan sa bato, ang ibig sabihin ng dasabuvir na mga halaga ng AUC ay 21% na mas mataas, 

37% na mas mataas at 50% na mas mataas, ayon sa pagkakabanggit. Ang mga halaga ng Dasabuvir M1 AUC ay 6% na mas mababa, 10% na mas mababa, at 

13% na mas mababa, ayon sa pagkakabanggit.

Ang mga pagbabago sa pagkakalantad sa dasabuvir sa mga paksang may banayad, katamtaman at malubhang kapansanan sa bato ay hindi 

itinuturing na klinikal na makabuluhan. Ang limitadong data sa mga pasyenteng may end-stage na sakit sa bato ay nagpapahiwatig na walang 

makabuluhang pagbabago sa klinika sa pagkakalantad din sa pangkat ng pasyenteng ito. Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis ng 

dasabuvir para sa mga pasyente na may banayad, katamtaman, o malubhang kapansanan sa bato, o end-stage-renal disease sa dialysis (tingnan 

ang seksyon 4.2).

Paghina ng hepatic
Ang mga pharmacokinetics ng kumbinasyon ng dasabuvir 400 mg, na may ombitasvir 25 mg, paritaprevir 200 mg, at 
ritonavir 100 mg ay nasuri sa mga paksang may banayad (Child-Pugh A), katamtaman (Child-Pugh B) at malubha (Child-
Pugh C) hepatic impairment, na may kaugnayan sa mga paksa na may normal na hepatic function.

Sa mga paksa na may banayad, katamtaman at malubhang kapansanan sa hepatic, ang mga halaga ng dasabuvir AUC ay 17% na mas mataas, 16% 

na mas mababa at 325% na mas mataas, ayon sa pagkakabanggit. Ang mga halaga ng AUC ng dasabuvir M1 metabolite ay hindi nagbabago, 57% 

na mas mababa, at 77% na mas mataas, ayon sa pagkakabanggit. Ang pagbubuklod ng protina ng plasma ng dasabuvir at ang M1 metabolite nito 

ay hindi makabuluhang naiiba sa mga paksang may kapansanan sa hepatic kumpara sa mga normal na kontrol na paksa (tingnan ang mga seksyon 

4.2, 4.4 at 4.8).

Populasyon ng bata
Ang mga pharmacokinetics ng dasabuvir na may ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sa mga pediatric na pasyente ay hindi pa 
sinisiyasat (tingnan ang seksyon 4.2).
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5.3 Preclinical na data ng kaligtasan

Ang Dasabuvir ay hindi genotoxic sa isang baterya ngsa vitroosa vivomga assay, kabilang ang bacterial mutagenicity, 
chromosome aberration gamit ang human peripheral blood lymphocytes atsa vivorat micronucleus assays.

Ang Dasabuvir ay hindi carcinogenic sa isang 6 na buwang transgenic na pag-aaral ng mouse hanggang sa pinakamataas na dosis na 

nasubok (2 g/kg/araw), na nagreresulta sa dasabuvir AUC exposure na humigit-kumulang 19 na beses na mas mataas kaysa sa mga 

tao sa inirekumendang dosis na 500 mg (250). mg dalawang beses araw-araw).

Katulad nito, ang dasabuvir ay hindi carcinogenic sa isang 2-taong pag-aaral ng daga hanggang sa pinakamataas na nasubok na dosis (800 mg/

kg/araw), na nagreresulta sa mga exposure ng dasabuvir na humigit-kumulang 19 na beses na mas mataas kaysa sa mga tao sa 500 mg.

Ang Dasabuvir ay walang epekto sa embryo-fetal viability o sa fertility ng rodents at hindi teratogenic sa dalawang species. 
Walang naiulat na masamang epekto sa pag-uugali, pagpaparami o pag-unlad ng mga supling. Ang pinakamataas na dosis ng 
dasabuvir na nasubok ay gumawa ng mga exposure na katumbas ng 16 hanggang 24 na beses (daga) o 6 na beses (kuneho) 
ang mga exposure sa mga tao sa maximum na inirerekomendang klinikal na dosis.

Ang Dasabuvir ay ang pangunahing sangkap na naobserbahan sa gatas ng mga lactating na daga, na walang epekto sa mga nursing 

pups. Ang pag-aalis ng kalahating buhay sa gatas ng daga ay bahagyang mas maikli kaysa sa plasma, ang AUC ay humigit-kumulang 2 

beses sa plasma. Dahil ang dasabuvir ay isang substrate ng BCRP, ang pamamahagi sa gatas ay maaaring magbago kung ang 

transporter na ito ay pinipigilan o naudyukan ng co-administration ng iba pang mga produktong panggamot. Ang materyal na nagmula 

sa Dasabuvirderived ay minimal na inilipat sa pamamagitan ng inunan sa mga buntis na daga.

6. MGA PARTIKULAR NG PHARMACEUTICAL

6.1 Listahan ng mga excipients

Tablet core

Microcrystalline cellulose (E 460(i)) 
Lactose monohydrate
Copovidone
Croscarmellose sodium
Colloidal anhydrous silica (E 551) 
Magnesium stearate (E 470b)

Patong ng pelikula

Poly(vinyl alcohol) (E 1203) 
Titanium dioxide (E 171) 
Macrogol (3350)
Talc (E 553b)
Iron oxide dilaw (E 172) 
Iron oxide pula (E 172) 
Iron oxide black (E 172)

6.2 Mga hindi pagkakatugma

Hindi maaari.

6.3 Buhay ng istante

3 taon

46



6.4 Mga espesyal na pag-iingat para sa pag-iimbak

Ang produktong panggamot na ito ay hindi nangangailangan ng anumang mga espesyal na kondisyon ng imbakan.

6.5 Kalikasan at nilalaman ng lalagyan

PVC/PE/PCTFE aluminum foil blister pack.

Laki ng pack na 56 na tablet (multipack carton na naglalaman ng 4 na panloob na karton ng 14 na tablet bawat isa).

6.6 Mga espesyal na pag-iingat para sa pagtatapon

Ang anumang hindi nagamit na produktong panggamot o basura ay dapat itapon alinsunod sa mga lokal na 
pangangailangan.

7. MARKETING AUTHORIZATION HOLDER

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Alemanya

8. MARKETING AUTHORIZATION NUMBER(S)

EU/1/14/983/001

9. PETSA NG UNANG AUTORISATION/RENEWAL NG AUTHORIZATION

Petsa ng unang awtorisasyon: 15 Enero 2015 Petsa ng 
pinakabagong pag-renew: 26 Setyembre 2019

10. PETSA NG REBISYON NG TEKSTO

Ang detalyadong impormasyon sa produktong panggamot na ito ay makukuha sa website ng European Medicines 
Agencyhttp://www.ema.europa.eu .
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ANNEX II

A. MANUFACTURER(S) RESPONSIBLE PARA SA BATCH RELEASE

B. MGA KONDISYON O PAGHIHIGPIT TUNGKOL SA SUPPLY AT PAGGAMIT

C. IBA PANG MGA KONDISYON AT KINAKAILANGAN NG MARKETING 
AUTHORIZATION

D. MGA KONDISYON O PAGHIHIGPIT MAY TUNGKOL SA LIGTAS AT 
MABISANG PAGGAMIT NG PRODUKTO NG GAMOT
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A. MANUFACTURER(S) RESPONSIBLE PARA SA BATCH RELEASE

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
GERMANY

B. MGA KONDISYON O PAGHIHIGPIT TUNGKOL SA SUPPLY AT PAGGAMIT

Ang produktong panggamot na napapailalim sa pinaghihigpitang reseta ng medikal (tingnan ang Annex I: Buod ng Mga 

Katangian ng Produkto, seksyon 4.2).

C. IBA PANG MGA KUNDISYON AT KINAKAILANGAN NG PAHINTULOT SA 
MARKETING

-Mga ulat sa pana-panahong pag-update ng kaligtasan (PSURs)

Ang mga kinakailangan para sa pagsusumite ng mga PSUR para sa produktong panggamot na ito ay itinakda sa listahan ng mga 

petsa ng sangguniang Union (listahan ng EURD) na ibinigay para sa ilalim ng Artikulo 107c(7) ng Directive 2001/83/EC at anumang 

kasunod na mga update na nai-publish sa European medicines web- portal.

D. MGA KONDISYON O MGA PAGHIHIGPIT HINGGIL SA LIGTAS AT 
MABISANG PAGGAMIT NG PRODUKTO NG GAMOT

-Plano sa pamamahala ng peligro (RMP)

Ang may-hawak ng awtorisasyon sa marketing (MAH) ay dapat magsagawa ng mga kinakailangang aktibidad sa pharmacovigilance 

at mga interbensyon na nakadetalye sa napagkasunduang RMP na ipinakita sa Module 1.8.2 ng awtorisasyon sa marketing at 

anumang napagkasunduang kasunod na mga update ng RMP.

Dapat isumite ang isang na-update na RMP:
-
-

Sa kahilingan ng European Medicines Agency;
Sa tuwing binago ang sistema ng pamamahala sa peligro, lalo na bilang resulta ng bagong impormasyon na 
natatanggap na maaaring humantong sa isang makabuluhang pagbabago sa profile ng benepisyo/panganib o 
bilang resulta ng isang mahalagang (pharmacovigilance o pagbabawas ng panganib) na naabot.

-Obligasyon na magsagawa ng mga hakbang pagkatapos ng awtorisasyon

Dapat kumpletuhin ng MAH, sa loob ng nakasaad na takdang panahon, ang mga hakbang sa ibaba:

Paglalarawan Takdang petsa

Upang masuri ang pag-ulit ng hepatocellular carcinoma na nauugnay sa dasabuvir, ang MAH ay 

magsasagawa at magsumite ng mga resulta ng isang inaasahang pag-aaral sa kaligtasan gamit ang data na 

nagmula sa isang pangkat ng isang mahusay na tinukoy na pangkat ng mga pasyente, batay sa isang 

napagkasunduang protocol. Ang huling ulat ng pag-aaral ay dapat isumite ng:

Q4 2021
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PAGLABELA AT PACKAGE LEAFLET
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A. PAGLABELA
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MGA PARTIKULAR NA LUMITAW SA OUTER PACKAGING

Panlabas na karton ng multipack na naglalaman ng 56 (4 na pakete ng 14) na film-coated na tablet - kabilang ang asul na kahon

1. PANGALAN NG GAMOT NA PRODUKTO

Exviera 250 mg film-coated tablets 
dasabuvir

2. PAHAYAG NG (Mga) AKTIBONG SUBSTANCE

Ang bawat film-coated na tablet ay naglalaman ng 250 mg ng dasabuvir (bilang sodium monohydrate).

3. LISTAHAN NG MGA EXCIPIENTS

Naglalaman din ng lactose. Tingnan ang leaflet para sa karagdagang impormasyon.

4. FORM AT NILALAMAN NG PHARMACEUTICAL

Multipack: 56 (4 na pakete ng 14) na film-coated na tablet

5. PARAAN AT (Mga) RUTA NG ADMINISTRASYON

Basahin ang leaflet ng pakete bago gamitin. 

Paggamit sa bibig

Kuninisatablet sa umaga. 
Kuninisatablet sa gabi.

6. ESPESYAL NA BABALA NA ANG GAMOT NA PRODUKTO AY DAPAT I-store sa labas ng 
paningin at abot ng mga bata

Ilayo sa paningin at maabot ng mga bata.

7. IBA PANG (Mga) ESPESYAL NA BABALA, KUNG KAILANGAN

8. EXPIRY DATE

EXP

9. MGA ESPESYAL NA KUNDISYON SA PAG-IMPORYO

10. MGA ESPESYAL NA PAG-IINGAT PARA SA PAGTATAPON NG HINDI GINAMIT NA MGA PRODUKTO NG 
GAMOT O MGA BASUANG MATERYAL NA HINUNGO SA GANITONG MGA PRODUKTO NG GAMOT, KUNG 
ANGKOP
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11. PANGALAN AT ADDRESS NG MARKETING AUTHORIZATION HOLDER

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Alemanya

12. MARKETING AUTHORIZATION NUMBER(S)

EU/1/14/983/001

13. BATCH NUMBER

Lot

14. PANGKALAHATANG KLASIFIKASYON PARA SA SUPPLY

15. MGA INSTRUKSYON SA PAGGAMIT

16. IMPORMASYON SA BRAILLE

exviera

17. NATATANGING IDENTIFIER – 2D BARCODE

2D barcode na may kasamang natatanging identifier.

18. NATATANGING IDENTIFIER - DATA NA MABABASA NG TAO

PC:
SN:
NN:
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MGA PARTIKULAR NA LUMITAW SA OUTER PACKAGING

Inner carton ng multipack ng 14 na film-coated na tablet - walang asul na kahon

1. PANGALAN NG GAMOT NA PRODUKTO

Exviera 250 mg film-coated tablets 
dasabuvir

2. PAHAYAG NG (Mga) AKTIBONG SUBSTANCE

Ang bawat film-coated na tablet ay naglalaman ng 250 mg ng dasabuvir (bilang sodium monohydrate).

3. LISTAHAN NG MGA EXCIPIENTS

Naglalaman din ng lactose.

4. FORM AT NILALAMAN NG PHARMACEUTICAL

14 na tabletang pinahiran ng pelikula

Component ng isang multipack, hindi maaaring ibenta nang hiwalay.

5. PARAAN AT (Mga) RUTA NG ADMINISTRASYON

Basahin ang leaflet ng pakete bago gamitin. 

Paggamit sa bibig

Kuninisatablet sa umaga. 
Kuninisatablet sa gabi.

6. ESPESYAL NA BABALA NA ANG GAMOT NA PRODUKTO AY DAPAT I-store sa labas ng 
paningin at abot ng mga bata

Ilayo sa paningin at maabot ng mga bata.

7. IBA PANG (Mga) ESPESYAL NA BABALA, KUNG KAILANGAN

8. EXPIRY DATE

EXP

9. MGA ESPESYAL NA KUNDISYON SA PAG-IMPORYO
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10. MGA ESPESYAL NA PAG-IINGAT PARA SA PAGTATAPON NG HINDI GINAMIT NA MGA PRODUKTO NG 
GAMOT O MGA BASUANG MATERYAL NA HINUNGO SA GANITONG MGA PRODUKTO NG GAMOT, KUNG 
ANGKOP

11. PANGALAN AT ADDRESS NG MARKETING AUTHORIZATION HOLDER

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Alemanya

12. MARKETING AUTHORIZATION NUMBER(S)

EU/1/14/983/001

13. BATCH NUMBER

Lot

14. PANGKALAHATANG KLASIFIKASYON PARA SA SUPPLY

15. MGA INSTRUKSYON SA PAGGAMIT

16. IMPORMASYON SA BRAILLE

exviera

17. NATATANGING IDENTIFIER – 2D BARCODE

18. NATATANGING IDENTIFIER – NABASA NG TAO

55



MINIMUM NA MGA PARTIKULAR NA LUMITAW SA MGA BLISTER O STRIPS

BLAST FOIL

1. PANGALAN NG GAMOT NA PRODUKTO

Exviera 250 mg tablets 
dasabuvir

2. PANGALAN NG MARKETING AUTHORIZATION HOLDER

AbbVie (bilang logo)

3. EXPIRY DATE

EXP

4. BATCH NUMBER

Lot

5. IBA
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B. PACKAGE LEAFLET
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Package leaflet: Impormasyon para sa pasyente

Exviera 250 mg na tabletang pinahiran ng pelikula

dasabuvir

Ang gamot na ito ay napapailalim sa karagdagang pagsubaybay. Ito ay magbibigay-daan sa mabilis na pagkilala sa bagong impormasyon sa 

kaligtasan. Maaari kang tumulong sa pamamagitan ng pag-uulat ng anumang mga side effect na maaari mong makuha. Tingnan ang dulo ng seksyon 4 

para sa kung paano mag-ulat ng mga side effect.

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng 

mahalagang impormasyon para sa iyo.

-
-
-

Panatilihin ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang 

kanilang mga palatandaan ng karamdaman ay kapareho ng sa iyo.

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi 

nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

-

Ano ang nasa leaflet na ito
1. Ano ang Exviera at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha ng Exviera

3. Paano uminom ng Exviera
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Exviera

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Exviera at para saan ito ginagamit

Ang Exviera ay naglalaman ng aktibong sangkap na dasabuvir. Ang Exviera ay isang antiviral na gamot na ginagamit upang gamutin ang mga nasa 

hustong gulang na may talamak (pangmatagalang) hepatitis C (isang nakakahawang sakit na nakakaapekto sa atay, sanhi ng hepatitis C virus).

Gumagana ang Exviera sa pamamagitan ng pagpigil sa hepatitis C virus na dumami at makahawa sa mga bagong selula, sa gayon ay 

inaalis ang virus mula sa iyong dugo sa loob ng isang yugto ng panahon.

Ang mga Exviera tablet ay hindi gumagana sa kanilang sarili. Palagi silang iniinom kasama ng isa pang antiviral na gamot na naglalaman ng 

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Ang ilang mga pasyente ay maaari ring uminom ng isang antiviral na gamot na tinatawag na ribavirin. 

Kakausapin ka ng iyong doktor tungkol sa kung alin sa mga gamot na ito ang dapat inumin kasama ng Exviera.

Napakahalaga na basahin mo rin ang mga leaflet ng pakete para sa iba pang mga antiviral na gamot na iniinom mo kasama ng Exviera. Kung 

mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa iyong mga gamot, mangyaring magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha ng Exviera

Huwag kumuha ng Exviera:

-
-
-

Kung ikaw ay allergic sa dasabuvir o alinman sa iba pang sangkap ng gamot na ito (nakalista sa seksyon 6). Kung mayroon kang 

katamtaman hanggang malubhang mga problema sa atay maliban sa hepatitis C.

Kung umiinom ka ng alinman sa mga gamot na nakalista sa sumusunod na talahanayan. Ito ay dahil maaaring mangyari ang 

malubha o nagbabanta sa buhay kapag ang Exviera at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ay iniinom kasama ng mga gamot na ito. 

Ang mga gamot na ito ay maaaring makaapekto sa paraan ng paggana ng Exviera at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir at ang 

Exviera at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ay maaaring makaapekto sa paraan ng paggana ng ibang mga gamot na ito.
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Mga gamot na hindi mo dapat inumin kasama ng Exviera

Gamot o aktibong sangkap Layunin ng gamot
carbamazepine, phenytoin, phenobarbital para sa epilepsy

efavirenz, etravirine, nevirapine para sa impeksyon sa HIV

Apalutamide, enzalutamide para sa prostate cancer

ethinyloestradiol na naglalaman ng mga gamot tulad ng 
nasa karamihan ng mga contraceptive pill at vaginal ring 
na ginagamit para sa contraception

para sa pagpipigil sa pagbubuntis

gemfibrozil para mapababa ang kolesterol at iba pang taba sa 
dugo

mitotane para sa ilang mga tumor ng adrenal glands
rifampicin para sa bacterial infection
St. John's Wort (hypericum perforatum) isang halamang gamot para sa pagkabalisa at 

banayad na depresyon. Ang gamot na ito ay 

makukuha nang walang reseta

Huwag uminom ng Exviera kung ang alinman sa itaas ay naaangkop sa iyo. Kung hindi ka sigurado, kausapin ang iyong doktor 

o parmasyutiko bago kumuha ng Exviera.

Mga babala at pag-iingat
Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha ng Exviera kung ikaw ay:

- may sakit sa atay maliban sa hepatitis C;
- magkaroon ng kasalukuyan o nakaraang impeksyon sa hepatitis B virus, dahil maaaring gusto ng iyong doktor na subaybayan ka nang 

mas malapit.

- may diabetes. Maaaring kailanganin mo ng mas malapit na pagsubaybay sa iyong mga antas ng glucose sa dugo at/o pagsasaayos ng iyong 

mga gamot sa diabetes pagkatapos simulan ang Exviera. Ang ilang mga pasyenteng may diabetes ay nakaranas ng mababang antas ng asukal 

sa dugo (hypoglycaemia) pagkatapos simulan ang paggamot sa mga gamot tulad ng Exviera.

Kapag umiinom ng Exviera at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang mga sumusunod na 

sintomas dahil maaaring sila ay senyales ng lumalalang mga problema sa atay:

- Nakakaramdam ng sakit (nasusuka), nasusuka o nawalan ng gana.
- Pansinin ang paninilaw ng iyong balat o mata.
- Ang iyong ihi ay mas maitim kaysa karaniwan.

- Pagkalito
- Pansinin ang pamamaga ng bahagi ng iyong tiyan

Kung ang alinman sa mga nasa itaas ay naaangkop sa iyo (o hindi ka sigurado), kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha ng 

Exviera.

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang kasaysayan ng depresyon o sakit sa isip. Ang depresyon, kabilang ang mga pag-iisip at pag-

uugali ng pagpapakamatay, ay naiulat sa ilang mga pasyente na umiinom ng gamot na ito, lalo na sa mga pasyente na may naunang 

kasaysayan ng depresyon o sakit sa isip o sa mga pasyente na umiinom ng ribavirin kasama ng gamot na ito. Ikaw o ang iyong tagapag-

alaga ay dapat ding agad na ipaalam sa iyong doktor ang anumang mga pagbabago sa pag-uugali o mood at ng anumang mga saloobin 

ng pagpapakamatay na maaaring mayroon ka.

Pagsusuri ng dugo

Susuriin ng iyong doktor ang iyong dugo bago, habang at pagkatapos ng iyong paggamot sa Exviera. Ito ay upang ang iyong doktor 

ay maaaring:

-
-
-

Magpasya kung anong iba pang mga gamot ang dapat mong inumin kasama ng Exviera at kung gaano 

katagal. Kumpirmahin kung gumana ang iyong paggamot at kung wala kang hepatitis C virus.

Tingnan kung may mga side effect ng Exviera o iba pang mga antiviral na gamot na inireseta ng iyong doktor para gamitin 
mo kasama ng Exviera (gaya ng “ombitasvir/paritaprevir/ritonavir” at “ribavirin”).

Mga bata at kabataan
Huwag ibigay ang Exviera sa mga bata at kabataan na wala pang 18 taong gulang. Ang paggamit ng Exviera sa mga 
bata at kabataan ay hindi pa napag-aaralan.
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Iba pang mga gamot at Exviera
Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka, kamakailan lamang ay uminom o maaaring umiinom ng anumang iba pang mga 

gamot.

Mayroong ilang mga gamot sa iyohindi dapat kuninkasama ang Exviera - tingnan ang nakaraang talahanayan "Mga gamot na hindi mo dapat 

inumin kasama ng Exviera".

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutikobago uminom ng Exviera, kung umiinom ka ng alinman sa mga gamot sa talahanayan sa 

ibaba. Maaaring kailanganin ng doktor na baguhin ang iyong dosis ng mga gamot na ito. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago 

kumuha ng Exviera kung gumagamit ka rin ng mga hormonal contraceptive. Tingnan ang seksyon sa pagpipigil sa pagbubuntis sa 

ibaba.

Mga gamot na dapat mong sabihin sa iyong doktor bago uminom ng Exviera
Gamot o aktibong sangkap Layunin ng gamot
alprazolam, diazepam para sa pagkabalisa, panic attack at problema sa 

pagtulog

cyclosporin, everolimus, sirolimus, tacrolimus upang sugpuin ang immune system
cyclobenzaprine, carisoprodol para sa kalamnan spasms

dabigatran para manipis ang dugo

deferasirox upang makatulong na mabawasan ang mga antas ng bakal sa dugo

digoxin, amlodipine para sa mga problema sa puso o mataas na 

presyon ng dugo

furosemide para sa build-up ng masyadong maraming likido sa 

katawan

hydrocodone para sa sakit

imatinib para sa paggamot ng ilang mga kanser 
sa dugo

levothyroxine para sa mga problema sa thyroid

darunavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir, rilpivirine para sa impeksyon sa HIV

omeprazole,lansoprazole, esomeprazole para sa mga ulser sa tiyan at iba pang mga 

problema sa tiyan

rosuvastatin, pravastatin, fluvastatin, pitavastatin para mapababa ang kolesterol sa dugo

s-mephenytoin para sa epilepsy

teriflunomide para sa multiple sclerosis
sulfasalazine upang gamutin at pamahalaan ang nagpapaalab na 

sakit sa bituka o upang gamutin ang rheumatoid 

arthritis

warfarin at iba pang katulad na mga gamot na tinatawag na bitamina 

K antagonists*

para manipis ang dugo

* Maaaring kailanganin ng iyong doktor na dagdagan ang dalas ng iyong mga pagsusuri sa dugo upang masuri kung gaano kahusay na mamumuo ang 

iyong dugo.

Kung ang alinman sa mga nasa itaas ay naaangkop sa iyo (o hindi ka sigurado), kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha ng 

Exviera.

Pagbubuntis at pagpipigil sa pagbubuntis

Ang mga epekto ng Exviera sa panahon ng pagbubuntis ay hindi alam. Ang Exviera ay hindi dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis o sa mga 

babaeng may potensyal na manganak na hindi gumagamit ng epektibong pagpipigil sa pagbubuntis.

- Ikaw o ang iyong kapareha ay dapat gumamit ng mabisang paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis sa panahon ng paggamot. Ang 

mga contraceptive na gamot na naglalaman ng ethinyloestradiol ay hindi maaaring gamitin kasama ng Exviera. Tanungin ang iyong 

doktor tungkol sa pinakamahusay na pagpipigil sa pagbubuntis para sa iyo.
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Ang mga karagdagang pag-iingat ay kailangan kung ang Exviera ay kinuha kasama ng ribavirin. Ang Ribavirin ay maaaring magdulot ng malubhang 

depekto sa panganganak. Ang Ribavirin ay nananatili nang mahabang panahon sa katawan pagkatapos ihinto ang paggamot, at ang epektibong pagpipigil 

sa pagbubuntis ay samakatuwid ay kinakailangan kapwa sa panahon ng paggamot at sa ilang oras pagkatapos.

- May panganib para sa mga depekto sa kapanganakan kapag ang ribavirin ay ibinigay sa isang babaeng pasyente na 

nabubuntis.

- Maaaring may panganib din para sa mga depekto sa kapanganakan kung ang ribavirin ay iniinom ng isang lalaking pasyente, na ang 

babaeng kinakasama ay nabuntis.

- Basahin ang seksyong "Contraception" ng leaflet ng package para sa ribavirin nang maingat. 
Mahalagang basahin ng mga lalaki at babae ang impormasyon.

- Kung ikaw o ang iyong kapareha ay nabuntis sa panahon ng paggamot sa Exviera at ribavirin o sa mga 
susunod na buwan, dapat kang makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor.

Pagpapasuso
Hindi ka dapat magpasuso sa panahon ng paggamot sa Exviera. Hindi alam kung ang aktibong sangkap sa 
Exviera (dasabuvir), ay pumapasok sa gatas ng ina.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang ilang mga pasyente ay nag-ulat na nakakaramdam ng sobrang pagod kapag umiinom ng Exviera kasama ng iba pang mga gamot para sa kanilang 

impeksyon sa hepatitis C. Kung nakakaramdam ka ng pagod, huwag magmaneho o gumamit ng anumang makina.

Ang Exviera ay naglalaman ng lactose

Kung sinabihan ka ng iyong doktor na mayroon kang hindi pagpaparaan sa ilang mga asukal, makipag-ugnayan sa iyong doktor bago 

inumin ang gamot na ito.

3. Paano uminom ng Exviera

Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Tingnan sa iyong doktor o parmasyutiko kung 

hindi ka sigurado.

Ang mga Exviera tablet ay hindi gumagana sa kanilang sarili. Palagi silang iniinom kasama ng iba pang mga antiviral na gamot tulad ng 

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Maaari ka ring bigyan ng iyong doktor ng isang antiviral na gamot na tinatawag na ribavirin.

Magkano ang dadalhin
Ang inirerekomendang dosis ay isang tableta, dalawang beses sa isang araw. Uminom ng isang tableta sa umaga at isang tableta sa 

gabi.

Paano kumuha

-
-
-

Kunin ang mga tablet na may pagkain. Ang uri ng pagkain ay hindi 

mahalaga. Lunukin ang mga tablet nang buo sa tubig.

Huwag nguyain, durugin o basagin ang mga tablet dahil maaaring mapait ang lasa nito.

Gaano katagal kukuha ng Exviera
Kukuha ka ng Exviera sa loob ng 8, 12 o 24 na linggo. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor kung gaano katagal ang iyong paggamot. Huwag 

ihinto ang pag-inom ng Exviera maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor. Napakahalaga na kumpletuhin mo ang buong kurso ng 

paggamot. Bibigyan nito ang mga gamot ng pinakamahusay na pagkakataon upang maalis ang impeksyon sa hepatitis C virus.
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Kung kukuha ka ng mas maraming Exviera kaysa sa nararapat

Kung hindi mo sinasadyang uminom ng higit sa inirerekomendang dosis, dapat kang makipag-ugnayan sa iyong doktor o pumunta 

kaagad sa pinakamalapit na ospital. Panatilihin ang pakete ng gamot sa iyo upang madali mong mailarawan kung ano ang iyong ininom.

Kung nakalimutan mong uminom ng Exviera

Mahalagang hindi makaligtaan ang isang dosis ng gamot na ito. Kung napalampas mo ang isang dosis at ito ay:

-
-

Higit sa 6 na orashanggang sa iyong susunod na dosis - kunin ang napalampas na dosis kasama ng pagkain sa lalong madaling panahon. Wala pang 6 

na orashanggang sa iyong susunod na dosis - huwag kunin ang napalampas na dosis, kunin ang iyong susunod na dosis gaya ng dati kasama ng 

pagkain.

Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa isang nakalimutang dosis.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Itigil ang pag-inom ng Exviera at kausapin ang iyong doktor o humingi kaagad ng medikal na tulong kung anuman sa mga 

sumusunod ang nangyari:

Mga side effect kapag umiinom ng Exviera na may ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na mayroon o walang 
ribavirin:
Hindi alam ang dalas:hindi matantya batay sa magagamit na data
- Malubhang mga reaksiyong alerhiya, ang mga palatandaan ay maaaring kabilang ang: o

o
o
o

Lumalalang problema sa atay. Kasama sa mga sintomas ang: o

o
o
o
o

Hirap sa paghinga o paglunok
Pagkahilo o pagkahilo, na maaaring dahil sa mababang presyon ng dugo 
Pamamaga ng mukha, labi, dila o lalamunan
Pantal at pangangati ng balat

-
Nakakaramdam ng sakit (nasusuka), may sakit (nagsusuka) o nawawalan ng gana 

Pansinin ang paninilaw ng iyong balat o mata

Ang iyong ihi ay mas maitim kaysa sa 

karaniwang Pagkalito

Pansinin ang pamamaga ng bahagi ng iyong tiyan

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na epekto:

Mga side effect kapag umiinom ng Exviera na may ombitasvir/paritaprevir/ritonavir: Karaniwan:
maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao

-Nangangati.
Bihira:maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 1,000 tao

- Pamamaga ng mga layer ng balat na maaaring makaapekto sa anumang bahagi ng katawan kabilang ang mukha, dila o 

lalamunan at maaaring maging sanhi ng kahirapan sa paglunok o paghinga (angioedema)

Mga side effect kapag umiinom ng Exviera at ombitasvir/paritaprevir/ritonavir na may ribavirin: 
Napakakaraniwan:maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao

-
-
-
-
-
-
Karaniwan:maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao

-
-

Sobrang pagod (fatigue) 
Feeling sick (nausea)
Nangangati

Problema sa pagtulog (insomnia)

Pakiramdam ng mahina o kakulangan ng enerhiya 

(asthenia). Pagtatae

Anemia (mababang bilang ng mga pulang selula ng dugo). 

Pagsusuka
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Hindi karaniwan:maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 100 tao

-Dehydration
Bihira:maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 1,000 tao

- Pamamaga ng mga layer ng balat na maaaring makaapekto sa anumang bahagi ng katawan kabilang ang mukha, dila o 

lalamunan at maaaring maging sanhi ng kahirapan sa paglunok o paghinga (angioedema)

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi 

nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng

Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong sa pagbibigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng

ang pambansang sistema ng pag-uulat

nakalista saAppendix V.
gamot na ito.

5. Paano mag-imbak ng Exviera

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.

Huwag gamitin ang gamot pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa karton pagkatapos ng 'EXP'. Ang petsa ng pag-expire 

ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

Ang gamot na ito ay hindi nangangailangan ng anumang espesyal na kondisyon ng imbakan.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon 

ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong upang maprotektahan ang kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Exviera

-
-

Ang bawat tablet ay naglalaman ng 250 mg ng dasabuvir (bilang sodium monohydrate). 

Ang iba pang mga sangkap ay:

- Tablet core: microcrystalline cellulose (E 460(i)), lactose monohydrate, copovidone, 
croscarmellose sodium, colloidal anhydrous silica (E 551), magnesium stearate (E 470b). 
Tablet film-coating: poly(vinyl alcohol) (E 1203), titanium dioxide (E 171), macrogol (3350), talc 
(E 553b), iron oxide yellow (E 172), iron oxide red (E 172) at iron oxide black (E 172).

-

Ano ang hitsura ng Exviera at mga nilalaman ng pakete
Ang mga Exviera tablet ay beige, ovaloid film-coated na mga tablet, na may sukat na 14.0 mm x 8.0 mm, na may markang "AV2". Ang 

mga Exviera tablet ay naka-pack sa foil blisters na naglalaman ng 2 tablet. Ang bawat karton ay naglalaman ng 56 na tableta (multipack 

carton na naglalaman ng 4 na panloob na karton ng 14 na tableta).

May hawak at Tagagawa ng Awtorisasyon sa 
Marketing AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Alemanya

Para sa anumang impormasyon tungkol sa gamot na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa lokal na kinatawan ng May-hawak ng 

Awtorisasyon sa Marketing:

Belgium/Belgique/Belgien 
AbbVie SA
Tél/Tel: +32 10 477811

Lietuva
AbbVie UAB
Tel: +370 5 205 3023

България
АбВи ЕООД

Luxembourg/Luxemburg
AbbVie SA
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Тел.: +359 2 90 30 430 Belgium/Belgien
Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika
AbbVie sro
Tel: +420 233 098 111

Magyarország
AbbVie Kft.
Tel.: +36 1 455 8600

Danmark
AbbVie A/S
Tlf: +45 72 30-20-28

Malta
VJSalomone Pharma Limited 
Tel: +356 22983201

Deutschland
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei) 
Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Nederland
AbbVie BV
Tel: +31 (0)88 322 2843

Eesti
AbbVie OÜ
Tel: +372 623 1011

Norge
AbbVie AS
Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 
Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich
AbbVie GmbH
Tel: +43 1 20589-0

España
AbbVie Spain, SLU
Tel: +34 91 384 09 10

Polska
AbbVie Polska Sp. z oo 
Tel.: +48 22 372 78 00

France
AbbVie
Tél: +33 (0)1 45 60 13 00

Portugal
AbbVie, Lda.
Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska
AbbVie doo
Tel: +385 (0)1 5625 501

Romania
AbbVie SRL
Tel: +40 21 529 30 35

Ireland
Limitado ang AbbVie

Tel: +353 (0)1 4287900

Slovenija
AbbVie Biofarmacevtska družba doo 
Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland
Vistor hf.
Tel: +354 535 7000

Slovenská republika
AbbVie sro
Tel: +421 2 5050 0777

Italy
AbbVie Srl
Tel: +39 06 928921

Suomi/Finland
AbbVie Oy
Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος
Lifepharma (ZAM) Ltd 
Τηλ: +357 22 34 74 40

Sverige
AbbVie AB
Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija
AbbVie SIA
Tel: +371 67605000

United Kingdom (Northern Ireland) 
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Tel: +44 (0)1628 561090
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Huling binago ang leaflet na ito sa

Iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon

Ang detalyadong impormasyon sa gamot na ito ay makukuha sa web site ng European Medicines Agency: http://
www.ema.europa.eu .
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