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:חשובה אזהרה

 לרופא ספר. חיים מסכנות או חמורות לוואי לתופעות לגרום עלולה אחרות מסוימות תרופות עםritonavir  נטילת
( ארגוטמין), מיגרנלDHE, (45  דיהידרו-ארגוטמין כגון ארגוט תרופות: הבאות מהתרופות אחת נוטל אתה אם שלך

 אמיודרון כמו סדיר לא לדופק תרופות(Methergine);  ומתילרגונובין ארגונובין-Migergot), ב-Cafergot, ב, ארגומאר
Flecainide, Propafenone )Rhythmol( ,(Cordarone, Nexterone, Pacerone)ו quinidine-)ב  ;(Nuedexta

 לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא(Halcion).  וטריאזולם(Versed)  מידאזולם כגון שינה כדורי או הרגעה ותרופות
ritonavirהללו מהתרופות אחת כל נוטל אתה אם.

?זו תרופה נרשמה האם היי

 שינויים וביצוע יותר בטוח סקס תרגול עם יחד אלו תרופות נטילת. סרטן או חמורים זיהומים כגוןHIV- אחרים לאנשים.
 תסמונת לפתח שלך הסיכוי את להפחית עשוי הואHIV- ה נגיף להעברת הסיכון את להפחית עשויה החיים באורח אחרים

 תרופות של בקבוצה הואHIV- מרפא אינו שריטונוויר למרות. בדם ,HIV ל הקשורות ומחלות) איידס( נרכש חיסוני כשל
 בזיהום לטיפול אחרות תרופות עם יחד  משמשHIV(. Ritonavir( ה כמות הפחתת ידי על פועל זה. פרוטאז מעכבי הנקראות

Ritonavir האנושי החיסוני הכשל בנגיף

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
ritonavirעקוב. הארוחות עם ביום פעמיים כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה) נוזל( ותמיסה טבליה, כקפסולה מגיע 

Ritonavir קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר

3  עד יומיים כל אחת מפעם יותר לא, שלך המינון את בהדרגה ויעלהritonavir  של נמוך במינון יתחיל כנראה שלך הרופא
.בזהירות האלה ההנחיות את בצע. ימים

.אותם לכתוש או ללעוס, לפצל אין. בשלמותןritonavir  טבליות לבלוע
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. מנה לכל הדרושה הנכונה הנוזל כמות את למדוד כדי כוס או מזרק, מינון מדידת בכף השתמש, הפה תמיסת נוטל אתה אם
 ידי על הטעם את לשפר יכול שאתה או, עצמה בפני התמיסה את לקחת יכול אתה. רגילה ביתית בכפית להשתמש אין

 התרופה את מערבב אתה אםAdvera.  אוEnsure  המותג של תזונה תוספי או שוקולד חלב של אונקיות8  עם שלה ערבוב
.ערבובה לאחר משעה יותר לא התערובת את לשתות עליך, הללו מהנוזלים אחד עם

 לחוות עלול אתה, במקום הטבליות את לקחת ולהתחילritonavir  כמוסות לקחת להפסיק לך אומר שלך הרופא אם
 עשויים אלו תסמינים. המעבר לאחר קצר זמן ושלשולים בטן כאבי, הקאות, בחילות כגון נוספות לוואי תופעות

.לטבליות מסתגל שגופך ככל להשתפר

 מחמיץ אתה אם. שלך הרופא עם לדבר מבליritonavir  ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גםritonavir  ליטול המשך
.לטיפול יותר קשה להיות עלול שלך המצב, ריטונביר ליטול מפסיק או, שנקבע מהמינון פחות לוקח, מינונים

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

ritonavir, נטילת לפני
 תמיסה או כמוסות, בטבליות מהמרכיבים לאחד או אחרת תרופה לכל, לריטונוויר אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקשritonavir.  של

אורוקסטרל( אלפוזוזין: מהבאים אחד כל או החשובה האזהרה בסעיף מהתרופות אחת נוטל אתה אם שלך לרופא ספר

 מחלת עם אנשים ב) מיטיגרה, קולקריס( קולכיצין), ב"בארה זמין לא() פרופולסיד( ציספריד), ארליאדה( אפלוטמיד),
, כבד או כליות

dronedarone )Multaq(, lomitapide )Juxtapid(, lovastatin )Altoprev(, lurasidone )Latuda(, pimozide )Orap(, ranolazine )Ranexa(, sildenafil
אוwort,  ון'ג סנט-Vytorin), ב( Zocor,  סימבסטטין), ריאות למחלות המשמש בלבדRevatio  המותג(

.voriconazole )Vfend( לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא  ritonavirהללו מהתרופות יותר או אחת נוטל אתה אם.

 מתכוון או נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא גם ספר
( וריברוקסבן) נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדי: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת

אחריםAplenzin, Forfivo, (XL, Wellbutrin, Zyban  בופרופיון, אמיטריפטילין כגון דיכאון נוגדות תרופות); קסראלטו

atovaquone ; וטרזודון), )nefazodone, nortriptyline, paroxetine )Paxil פרוזק( פלווקסטין), נורפרמין( דסיפרמין),
,Mepron)ב ;bedaquiline )Sirturo( ;(Malarone-כגון בטא חוסמי  metoprolol XL) ,Lopressor, Toprolב

,Dutoprol-ב HCT- (Lopressorוטימולול ;bosentan )Tracleer( ;דילטיאאזם כגון סידן תעלות חוסמי; בוספירון 
,Cardizem, Cartia, Tiazac)אחרים ,(ניפדיפין  CR, Procardia) (Adalat, Afeditabו Tarka(-

;Verpamil )Calan, Covera, Verelan, inכגון כולסטרול להורדת תרופות  atorvastatin ,Lipitor)ב - (Caduetו

rosuvastatin )Crestor(; clarithromycin- ,Biaxin)ב ;(PrevPac-קלוראזפט -Xene, Tranxene) ;(Genקולכיצין 
;(Colcrys, Mitigare)אבמציקליב כגון לסרטן מסוימות תרופות  ,(Verzenio)

Dasatinib )Sprycel(, Encorafenib )Braftovi(, Ibrutinib )Imbruvica(, Ivosidenib )Tibsovo(, Neratinib )Nerlynx(, Nilotinib )Tasigna(, Venetoclax )Venclexta(, Vincristine
אוריליסה(elagolix ); מרינול( דרונבינול); לנוקסין( דיגוקסין(Diastat, Valium);  דיאזפאם; דקסמתזון-vincristine, ; ו

,estazolam; fentanyl )Duragesic, Subsys(, fostamatinib )Tavalisse( ;(הפטיטיס לנגיף מסוימות תרופות C )HCV( 
 זמין לא(simeprevir - ו-)Mavyret( pibrentasvir, וVictrelis glecaprevir), ; ב"בארה עוד זמין לא(boceprevir  כגון

(Lidoderm;  לידוקאין); ניזורלOnmel, Sporanox(; ketoconazole)( itraconazole ); אוליסיו ; ב"בארה יותר
Reyataz, in( atazanavir כגון-HIV ל אחרות תרופות); אפינפרין עם בקסילוקאין
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 את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעים שאינם אלה גם. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן.

 אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות ,ritonavir לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעים שאינם אלה גם. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון

 כל על לרופא לספר הקפידו לכן ,Flonase, Flovent( fluticasone .ב .)Advair(, methylprednisolone )Medrol- מומטזון(ב .)Dulera-תיאופילין; וטריאמצינולון,  פרדניזון24( תיאו ,Uniphyl ,אחרים ;thioridazine ;)ו ,Ambien, Edluar, Intermezzo( zolpidem-אחרים .)עם

אחרים .)עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות ,ritonavir לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות

-zolpidem )Ambien, Edluar, Intermezzo, ו(; thioridazine; אחרים, Uniphyl, תיאו )תיאופילין; וטריאמצינולון,  פרדניזון24-Dulera(. ב)מומטזון -Advair(, methylprednisolone )Medrol(. ב. fluticasone )Flonase, Flovent, התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן 

אחרים .)עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות ,ritonavir לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם

-zolpidem )Ambien, Edluar, Intermezzo, ו(; thioridazine; אחרים, Uniphyl, תיאו )תיאופילין; וטריאמצינולון,  פרדניזון24-Dulera(. ב)מומטזון  Advair(, methylprednisolone )Medrol(. 

betamethasone, budesonide )Pulmicort(, ciclesonide )Alvesco, Omnaris(, dexamethasone, fluticasone )Flonase, Flovent, inכגון בשאיפה או הפה דרך סטרואידים-Advair(; ב, סרוונט)שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו  לכן 

ו ,Ambien, Edluar, Intermezzo( zolpidem-אחרים .)עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות ,ritonavir סלמטרול; ריספרידון. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעות

(; thioridazine; אחרים, Uniphyl, תיאו )תיאופילין; וטריאמצינולון,  פרדניזון24-Dulera(. ב)מומטזון  Advair(, methylprednisolone )Medrol(. 

betamethasone, budesonide )Pulmicort(, ciclesonide )Alvesco, Omnaris(, dexamethasone, fluticasone )Flonase, Flovent, inכגון בשאיפה או הפה דרך סטרואידים-Advair(; ב, סרוונט)שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו  לכן 

ו ,Ambien, Edluar, Intermezzo( zolpidem-אחרים .)עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות ,ritonavir סלמטרול; ריספרידון. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעות

(; thioridazine; אחרים, Uniphyl, תיאו )תיאופילין; וטריאמצינולון,  פרדניזון24-Dulera(. ב)מומטזון  Advair(, methylprednisolone )Medrol(. 

betamethasone, budesonide )Pulmicort(, ciclesonide )Alvesco, Omnaris(, dexamethasone, fluticasone )Flonase, Flovent, inכגון בשאיפה או הפה דרך סטרואידים-Advair(; ב, סרוונט)בריפאטר, בריפאמט ;)סלמטרול;  ריספרידון

)Qualaquin(; rifabutin )Mycobutin(; rifampin )Rifadin, Rimactane, כינין ; quetiapine )Seroquel(; פרפנזין; מקסילטין)Desoxyn(; מתדון  )מתאדוז, דולופין ;(מתאמפטמין-phenytoin )Dilantin, Phenytek(; meperidine )Demerol(; ו

(, clonazepam )Klonopin(, divalproex )Depakote(, ethosuximide )Zarontin(, lamotrigine )Lamictal( אחרים)Epitol, Equetro, Tegretol, קרבמזפין כגון להתקפים מסוימות  תרופות XL, Prograf(; )Astagrafוטקרולימוס )Rapamune( סירולימוס 

)Gengraf, Neoral, Sandimmune(, אוונפיל כגון זיקפה לבעיות  תרופות )לויטרה( וורדנפיל) סיאליס, אדסירקה( טדלפיל), ויאגרה( סילדנפיל), סטנדרה ;(ציקלוספורין כגון החיסונית המערכת את המדכאות תרופות tipranavir )Aptivus(; -ו-Prezcobix(, delavirdine )Rescriptor(, fosamprenavir )Lexiva(, indinavir )Crixivan(, maraviroc )Selzentry(, saquinavir )Invirase(, בEvotaz(, darunavir )Prezista, 

 מטרונידזול או) אנטאבוס( דיסולפירם נוטל אתה אם שלך לרופא גם ספרRitonavir,  של פומי תרחיף נוטל אתה אם
.(Flagyl, Nuvessa, Vandazole)

, סדיר לא לב לקצב לגרום שעלולה נדירה לב בעיית( ממושךQT  מרווח לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
כבד מחלת או לב או, בדם) שומנים( טריגליצרידים או גבוה כולסטרול, המופיליה, סוכרת), פתאומי מוות או התעלפות

C. אוB  הפטיטיס כולל,

ritonavir,  נטילת בזמן להריון נכנסת את אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
ritonavir. נוטלת את אם או-HIV ב נגועה את אם להניק אסור. מיד לרופא התקשר

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

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

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

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

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

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

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

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

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

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

נּומהָ

ׁשלִׁשּול

גזַ

צרַבֶתֶ

מזון לטעום ביכולת שינוי

ראֹׁש ּכאְבֵ

הפה סביב האזור או הרגליים, הידיים של עקצוץ או צריבה, תחושה חוסר

מפרקים או שרירים כאבי

והקאות בחילות, בטן כאבי

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

העור של קילוף או שלפוחיות

פריחה

כוורות

הגרון או השפתיים, הלשון, הפנים, העיניים של נפיחות

הגרון של הידוק

בליעה או נשימה קשיי

בחילה

הקֲָאָה

בטן כאב

יתר עייפות

אנרגיה חוסר

תיאבון אובדן

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

העיניים או העור של הצהבה

סחְרַחֹורתֶ

סחרחורת
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ההכרה אובדן

סדירות לא לב פעימות

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

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

Ritonavir זו תרופה נוטל שאתה בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 והתמיסה הטבליות את אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
 ניתן אךritonavir,  כמוסות לקרר עדיף. מדי קרה או להתחמם לה תתנו ואל התמיסה את לקרר אין. החדר בטמפרטורת

.יום30  עד החדר בטמפרטורת אותן לאחסן גם

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

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

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

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

יתר מנת/חירום במקרה

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

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

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

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

הרגליים או הידיים של עקצוץ או צריבה, תחושה חוסר

?אחר מידע לדעת צריך

 תגובתך את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
-ritonavir.ל
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 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

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

רנד שמות

®נורביר

שלהם השמות

RTV

15/01/2021-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

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

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

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

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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