
Obțineți cele mai recente informații de sănătate publică de la CDC

Informații despre medicamente

pronunta:Tenofovir Alafenamidă

Alte nume:Vemlidy, TAF, fumarat de tenofovir alafenamidă

Clasa de droguri:Antiviral (inhibitor de revers transcriptază analog nucleozidic al virusului hepatitei B)

Ce este tenofovir alafenamida?

VHB poate fi o infecție oportunistă (IO) cu HIV. OI este o infecție care apare mai frecvent sau este mai severă 
la persoanele cu un sistem imunitar slăbit, cum ar fi persoanele cu HIV, decât la persoanele cu un sistem 
imunitar sănătos. Pentru a afla mai multe despre OI, citiți HIVinfoCe este o infecție oportunistă? Fișa.

Pentru a afla cum sunt conectate HIV și HBV, citiți HIVinfoHIV și hepatita BFișa. Fișa informativă include informații 

despre modul în care se răspândește HBV, simptomele HBV și opțiunile de tratament.

Tenofovir alafenamida este, de asemenea, o componentă a mai multor aprobate de FDAcombinație cu doză fixă)(FDC) 

comprimate pentru tratarea infecției cu HIV. Comprimatul de emtricitabină/tenofovir alafenamidă FDC (nume de marcă: 

Descovy) este de asemenea aprobat pentru HIVprofilaxia pre-expunere(PrEP).

Cum se utilizează tenofovir alafenamida la persoanele cu HIV?

TheGhid pentru prevenirea și tratarea infecțiilor oportuniste la adulți și adolescenți cu HIVinclud 
recomandări privind utilizarea tenofovir alafenamidei ca parte a unuiterapie antiretrovirală(ART) pentru 
tratarea atât a infecției cu HIV, cât și cu VHB la persoanele cu HIV/VHBcoinfecție.

Este posibil ca utilizările recomandate să nu fie întotdeauna în concordanță cu utilizările aprobate de FDA ale tenofovir 

alafenamidei. Veziinstrucțiunipentru informații complete despre utilizările recomandate ale tenofovir alafenamidei la adulți și 

adolescenți cu HIV. Tenofovir alafenamida poate avea alte utilizări recomandate care nu sunt enumerate mai sus.

Ce ar trebui să-i spun furnizorului meu de asistență medicală înainte de a 

lua tenofovir alafenamidă?
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Tenofovir alafenamida este unantiviralmedicament pe bază de rețetă aprobat de SUAAdministrația pentru Alimente și 

Medicamente(FDA) pentru tratamentulinfecție cu virusul hepatitei B(VHB) la adulții care îndeplinesc anumite cerințe, 

determinate de un furnizor de servicii medicale.
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Înainte de a lua tenofovir alafenamidă, spuneți medicului dumneavoastră:

Dacă sunteți alergic la tenofovir alafenamidă sau la orice alte medicamente.

Despre orice afecțiuni medicale pe care le aveți sau ați avut, cum ar fi probleme cu rinichii.

Despre orice ar putea afecta capacitatea ta de a lua medicamente, cum ar fi dificultatea la înghițire sau a-

ți aminti să iei pastile.

Dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Discutați cu medicul dumneavoastră despre 

riscurile și beneficiile luării tenofovir alafenamidei în timpul sarcinii. TheGhid pentru prevenirea și 

tratarea infecțiilor oportuniste la adulți și adolescenți cu HIVpoate include și alte recomandări privind 

utilizarea tenofovir alafenamidei în timpul sarcinii. Vă rugăm să consultați aceste instrucțiuni pentru 

informații suplimentare.

Dacă alăptați sau intenționați să alăptați. Pentru femeile cu HIV din Statele Unite, Ghidnu recomanda 

alaptarea. Înainte de a se naște copilul sau dacă alăptați deja, discutați cu medicul dumneavoastră 

pentru a discuta despre opțiunile alternative pentru hrănirea copilului.

Despre alte medicamente pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe 

bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Tenofovir alafenamida poate acționa în modul în care 

funcționează alte medicamente sau produse, iar alte medicamente sau produse pot afecta modul în care funcționează 

tenofovir alafenamida. Întrebați medicul dumneavoastră dacă există interacțiuni între tenofovir alafenamidă și celelalte 

medicamente pe care le luați.

Întrebați medicul dumneavoastră despre posibilele efecte secundare ale tenofovir alafenamidă. Furnizorul dumneavoastră de asistență 

medicală vă va spune ce să faceți dacă aveți efecte secundare.

Cum ar trebui să iau tenofovir alafenamidă?

Luați tenofovir alafenamidă conform instrucțiunilor furnizorului dumneavoastră de asistență medicală. Furnizorul dumneavoastră de 

asistență medicală vă va spune cât de mult tenofovir alafenamidă să luați și când să o luați. Înainte de a începe să începeți tenofovir 

alafenamidă și de fiecare dată când primiți o reîncărcare, citiți orice informație tipărită care vine cu medicamentul dumneavoastră.

Cum trebuie păstrat tenofovir alafenamida?

Păstrați comprimatele de tenofovir alafenamidă la temperaturi sub 86°F (30°C).

Păstrați tenofovir alafenamidă în recipientul în care a venit și păstrați recipientul închis ermetic. Dacă 

recipientul are un pachet mic de agent de uscare (numit desicant), nu îl îndepărtați. Deshidratantul 

protejează medicamentul de umiditate.

Nu utilizați tenofovir alafenamidă dacă sigiliul original de peste orificiul recipientului este rupt sau 

lipsește.
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Aruncați tenofovir alafenamidă care nu mai este necesară sau a expirat (învechit). UrmaGhidurile FDA

despre cum să aruncați în siguranță medicamentele neutilizate.

Nu lăsați tenofovir alafenamidă și toate medicamentele la îndemâna copiilor.

Unde pot găsi mai multe informații despre tenofovir 
alafenamidă?
Mai multe informații despre tenofovir alafenamidă sunt disponibile:

Recomandări privind utilizările legate de HIV ale tenofovir alafenamidei, dinGhid pentru prevenirea 
și tratarea infecțiilor oportuniste la adulții și adolescenții infectați cu HIV, pregătit de cătreCentre 

pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, celInstitute Naționale de Sănătateși Asociația de Medicină 

HIV a Societății de Boli Infecțioase din America

Studii de cercetare legate de tenofovir alafenamidă, dinClinicalTrials.gov

Rezumatul de mai sus al medicamentului Versiunea pacientului se bazează pe următoarea(e) etichetă(e) FDA:Comprimat.

Ultima revizuire: 24 martie 2021

Imprimare

Versiunea pacientuluiHTML

Etichetă FDA: tabletăPDF
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