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Inhibitor Transcriptase Reverse Analog Nucleoside(B  הפטיטיס נגיף מעכב( ויראלי אנטי:סמים שיעור

alafenamide?tenofovir  מהו

והתרופות המזון מנהלב"ארה ידי על שאושרו מרשם תרופותויראלי אנטיalafenamideTenofovir  א הוא

 ספק ידי על שנקבע כפי, מסוימות בדרישות העומדים במבוגרים.B הפטיטיס בנגיף זיהום )FDA(ב לטיפול
 )HBV(בריאות שירותי

HIVמידע את קרא OIs, על נוסף למידע. בריאה חיסונית מערכת עם אנשים אצל מאשר  - HIVזיהום הוא 
HIV. OI  עם אנשים כמו-  מוחלשת חיסון מערכת עם אנשים אצל יותר חמור או יותר גבוהה בתדירות המופיע

.מידע גיליון ?אופורטוניסטי זיהום מהיHBV אופורטוניסטי זיהום להיות  יכול )OI(של

 כולל המידע גיליון. מידע גיליוןHIV והפטיטיסHIV B על המידע את קרא, קשורים-HBV וHIV  כיצד ללמוד כדי
.טיפול ואפשרויותHBV  של תסמיניםHBV,  התפשטות אופן על מידע

( FDC מותג שם:)קבוע מינון שילובalafenamideTenofovir  מספר של מרכיב גם הואFDA  מאושרים
alafenamide/tenofovir emtricitabineטבלית HIV. בזיהום לטיפול טבליות)FDC(  ל גם מאושר) דסקובי

HIV-חשיפה לפני מונע טיפול)PrEP(.

HIV? עם באנשיםalafenamide- tenofovir ב משתמשים כיצד
ב השימוש על המלצות כולליםHIV עם נוער ובני במבוגרים אופורטוניסטיים בזיהומים וטיפול למניעה הנחיותה

alafenamide- tenofovirאנטי-רטרו-ויראלי טיפול-מ כחלק/HBV HIVעם באנשים -HBVב וגם -HIVמשטר 
.משותף זיהום )ART(ב בזיהום לטיפול

alafenamide  של-FDA ה ידי על המאושרים לשימושים להתאים תמיד שלא עשויים המומלצים השימושים
.tenofovirב מומלצים שימושים על מלא למידעהנחיותאת ראה alafenamide- tenofovirעם ומתבגרים במבוגרים 

.HIVל alafenamide- Tenofovirלעיל מפורטים שאינם אחרים מומלצים שימושים להיות עשויים.

?אלפנמיד טנופוביר נטילת לפני לרופא לספר עלי מה
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:שלך לרופא ספר, אלפנמיד טנופוביר נטילת לפני

.אחרת תרופה לכל או אלפנמיד לטנופוביר אלרגי אתה אם

.בכליות בעיות כגון, לך היה או לך שיש רפואי מצב כל לגבי

.כדורים לקחת לזכור או בבליעה קושי כגון, תרופות לקחת שלך היכולת על להשפיע שיכול דבר כל על

 נטילת של והיתרונות הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם
 ובני במבוגרים אופורטוניסטיים בזיהומים וטיפול למניעה הנחיותה. ההריון במהלך אלפנמיד טנופוביר

 אנא. ההריון במהלךalafenamide- tenofovir ב השימוש על אחרות המלצות לכלול עשויHIV עם נוער
.נוסף למידע אלה בהנחיות עיין

. הנקה על ממליצה לאמנַחהֶ קוַ ה, הברית בארצותHIV  עם נשים עבור. להניק מתכננת או מניקה את אם
 חלופיות באפשרויות לדון כדי שלך הרופא עם דבר, מניקה כבר אתה אם או, נולד שלך שהתינוק לפני

.תינוקך להאכלת

 לוקח שאתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם עם אחרות תרופות על
 אחרים מוצרים או תרופות שבו האופן על להשפיע עשויalafenamide Tenofovir . לקחת מתכוון או

alafenamide .tenofovir  של הפעולה אופן על להשפיע עשויים אחרים מוצרים או ותרופות, פועלים
 שאתה האחרות התרופות לביןalafenamide tenofovir  בין אינטראקציות יש אם שלך הרופא את שאל
.לוקח

 מה לך יגיד שלך הרופאalafenamide .tenofovir  של אפשריות לוואי תופעות לגבי שלך הרופא את שאל
.לוואי תופעות לך יש אם לעשות

?אלפנמיד טנופוביר ליטול עלי כיצד
 אלפנמיד טנופוביר כמה לך יגיד שלך הרופא. שלך הרופא להוראות בהתאםalafenamide tenofovir  קח

 כל קרא, חוזר מילוי מקבל שאתה פעם ובכל אלפנמיד טנופוביר את שתתחיל לפני. אותו לקחת ומתי לקחת
.שלך התרופה עם שמגיע מודפס מידע

?אלפנמיד טנופוביר לאחסן יש כיצד

-)86°F )30°C.ל מתחתalafenamide tenofovir  טבליות אחסן

 חבילה יש במיכל אם. היטב סגור המיכל את ושמור הגיע הוא שבו במיכל אלפנמיד טנופוביר את שמור
.לחות מפני התרופה על מגן היבש חומר. אותו תסיר אל), ייבוש חומר הנקרא( ייבוש חומר של קטנה

.חסר או שבור המיכל פתח מעל המקורי החותם אםalafenamide- tenofovir ב להשתמש אין

/patient-alafenamide/tenofovir/drugs/enhttps://clinicalinfo.hiv.gov2/3

https://clinicalinfo.hiv.gov/guidelines/adult-and-adolescent-opportunistic-infection
https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/perinatal/counseling-and-managing-women-living-hiv-united-states-who-desire-breastfeed?view=full


NIH | - AlafenamideTenofovirבבוקר9:38 15/4/22,

ה הנחיותאחר לעקוב). מעודכן לא( תוקפו שפג או צורך אין שכברalafenamide tenofovir  לזרוק

FDA-בשימוש שאינה תרופה בבטחה להשליך כיצד.

.ילדים של ידם מהישג התרופות כל ואת אלפנמיד טנופוביר את הרחק

alafenamide?tenofovir  על נוסף מידע למצוא אוכל היכן

:זמיןalafenamide tenofovir  על נוסף מידע

 וטיפול למניעה הנחיות-מהalafenamide ,tenofovir  של-HIV ל הקשורים השימושים על המלצות
 מחלות לבקרת מרכזיםה ידי על שהוכן, -HIVב הנגועים נוער ובני במבוגרים אופורטוניסטיים בזיהומים
אמריקה של זיהומיות למחלות האגודה שלHIV  רפואת ואיגוד, לבריאות הלאומיים המכוניםה, ומניעתן

ClinicalTrials.govמalafenamide ,Tenofovir - ל הקשורים מחקרים

.לּוחַ:הבאים-FDA ה ות/התווית על מבוסס לעיל החולה גרסת של התרופה סיכום

2021, במרץ24 : לאחרונה נבדק

הדפס

HTMLהמטופל גרסת

PDFטאבלט-FDA: ה תווית

/patient-alafenamide/tenofovir/drugs/enhttps://clinicalinfo.hiv.gov3/3

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=72e6b33c-0351-4070-9172-eeaa186c01d2
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/getFile.cfm?setid=72e6b33c-0351-4070-9172-eeaa186c01d2&type=pdf
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/where-and-how-dispose-unused-medicines?povid=cat5431-env198764-moduleB120712-lLinkZone4PharmacyNotices6FDAGuidelines
https://clinicalinfo.hiv.gov/guidelines/adult-and-adolescent-opportunistic-infection
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content

