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Софосбувир и Велпатасвир
произнася се като (soe fos' bue vir) (vel pat' as vir)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Може вече да сте заразени с хепатит В (вирус, който заразява черния дроб и може да причини 
тежко чернодробно увреждане), но нямате никакви симптоми на заболяването. В този случай 
приемането на комбинацията от софосбувир и велпатасвир може да увеличи риска 
инфекцията Ви да стане по-сериозна или животозастрашаваща и да развиете симптоми. 
Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали инфекция с вируса на хепатит В. 
Вашият лекар ще назначи кръвен тест, за да види дали имате или някога сте имали инфекция 
с хепатит В. Вашият лекар също ще Ви наблюдава за признаци на инфекция с хепатит В по 
време и няколко месеца след лечението. Ако е необходимо, Вашият лекар може да Ви 
предпише лекарства за лечение на тази инфекция преди и по време на лечението Ви с 
комбинацията от софосбувир и велпатасвир.

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар може да назначи определени 

изследвания преди, по време и след лечението, за да провери реакцията на тялото ви към комбинацията от 

софосбувир и велпатасвир.

Говорете с Вашия лекар относно риска(ите) от приема на комбинацията от софосбувир и велпатасвир.

защо е предписано това лекарство?

Комбинацията от софосбувир и велпатасвир се използва самостоятелно или с рибавирин (Copegus, Rebetol, Ribasphere) за 

лечение на хроничен хепатит С (продължаваща вирусна инфекция, която уврежда черния дроб) при възрастни и деца на 

възраст 6 и повече години или с тегло най-малко 37 lbs (17 кг). Софосбувир е в клас антивирусни лекарства, наречени 

NS5B полимеразни инхибитори на нуклеотиден хепатит С вирус (HCV). Velpatasvir е в клас антивирусни лекарства, 

наречени инхибитори на репликационния комплекс на HCV NS5A. Комбинацията от софосбувир и велпатасвир действа, 

като спира разпространението на вируса, който причинява хепатит С, в тялото.

как трябва да се използва това лекарство?
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Комбинацията от софосбувир и велпатасвир се предлага като таблетка, която се приема през устата. Обикновено се приема със или без 

храна веднъж дневно в продължение на 12 седмици. Приемайте софосбувир и велпатасвир приблизително по едно и също време всеки 

ден. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не 

разбирате. Приемайте софосбувир и велпатасвир точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-

често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Продължете да приемате софосбувир и велпатасвир, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на софосбувир и 

велпатасвир, без да говорите с Вашия лекар.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете софосбувир и велпатасвир,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към софосбувир, велпатасвир, други лекарства или някоя от 
съставките на таблетките софосбувир и велпатасвир. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: 
амиодарон (Nexterone, Pacerone); аторвастатин (Lipitor, в Caduet); карбамазепин (Carbatrol, Epitol, Equetro, 
Tegretol, Teril); дигоксин (Lanoxin); ефавиренц (Sustiva, в Atripla); окскарбазепин (Oxtellar, Trileptal); 
фенобарбитал; фенитоин (Dilantin, Phenytek); инхибитори на протонната помпа като дексланзопразол 
(Дексилант), езомепразол (Нексиум, във Вимово), ланзопразол (Prevacid, в Prevpac), омепразол (Prilosec, 
Zegerid), пантопразол (Protonix) и рабепразол (Acipbutin (M)): рифакобутин (M); рифампин (Rifadin, Rimactane, in 
Rifamate, Rifater); рифапентин (Прифтин); розувастатин (Crestor); тенофовир DF (Viread, в Atripla, Complera, 
Stribild, Truvada, други); типранавир (Aptivus), когато се приема с ритонавир (Norvir); топотекан (Hycamtin); и 
варфарин (Coumadin, Jantoven). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или 
да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. Много други лекарства също могат да взаимодействат със 
софосбувир и велпатасвир, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които 
приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък.

ако приемате антиациди, вземете ги 4 часа преди или 4 часа след софосбувир и велпатасвир.

уведомете Вашия лекар, ако приемате лекарства за лошо храносмилане, киселини или язви (H2блокери) като 
циметидин, ранитидин (Zantac), фамотидин (Pepcid, в Duexis) или низатидин. Вашият лекар може да Ви каже 
да приемате това лекарство 12 часа преди или 12 часа след софосбувир и велпатасвир, или по същото време, 
когато приемате софосбувир и велпатасвир.

кажете на Вашия лекар какви билкови продукти приемате, особено жълт кантарион.

уведомете Вашия лекар, ако имате човешки имунодефицитен вирус (ХИВ) или имате или някога сте имали някакъв вид 

чернодробен проблем, различен от хепатит С.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
приемате софосбувир и велпатасвир, обадете се на Вашия лекар.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616034.html 2/4



14.04.22, 14:56 ч Софосбувир и Велпатасвир: Информация за лекарствата MedlinePlus

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Софосбувир и велпатасвир могат да причинят нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой 
от тези симптоми е тежък или не изчезне:

обрив

липса на енергия

чувство на раздразнение

чувствам се депресиран

Софосбувир и велпатасвир могат да причинят други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни 

проблеми, докато приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране
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В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.
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