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األفيناميديتينوفوفير نطق:

فوماراتاألفيناميدي تينوفوفير تاف ، فيمليدي ، اخرى:اسماء

)بالوبائي الكبد التهاب لفيروس للنيوكليوزيد التناظري العكسي النسخ إنزيم مثبط (للفيروسات مضاد المخدرات:فئة

؟alafenamide Tenofovirهو ما

ادارة (والدواءالغذاء إدارة المتحدةالواليات من معتمدة طبية وصفة فيروساتمضاد alafenamide Tenofovirهو

النحو على معينة ، متطلبات يستوفون الذين البالغين .في Bالكبد التهاب فيروس عدوى لعالج )والعقاقيراالغذية

( )HBVالصحيةالرعاية مقدم يحدده الذي

أكثر أو متكرر بشكل تحدث عدوى هو  OIالبشرية. المناعة نقص لفيروس  )(OIانتهازية عدوى  Bالكبد التهاب فيروس يكون أن يمكن

مقارنة - البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص مثل - المناعة جهاز في ضعف من يعانون الذين األشخاص لدى حدة

حقائق.بيان  االنتهازية؟العدوى هي ما HIVمعلومات اقرأ  ، OIsحول المزيد لمعرفة صحية. مناعية أجهزة لديهم الذين باألشخاص

بالكبد والتهاب البشرية المناعة نقص فيروس البشريةالمناعة نقص فيروس معلومات اقرأ الوبائي ، الكبدي االلتهاب بفيروس البشرية المناعة نقص فيروس ارتباط كيفية لمعرفة

العالج.وخيارات  Bالكبد التهاب فيروس وأعراض  Bالكبد التهاب فيروس انتشار كيفية حول معلومات الحقائق ورقة تتضمن حقائق. بيان

 ( FDCالتجاري:االسم )ثابتةجرعة تركيبة alafenamide Tenofovirمن العديد مكونات أحد أيضاً هو  FDAالمعتمدة

alafenamide tenofovir/  emtricitabine  قرصالبشرية. المناعة نقص فيروس عدوى لعالج أقراصFDC( ) تمت  )ديسكوفي

.)تجهيز(التعرضقبل الوقاية البشريةالمناعة نقص لفيروس أيضاً عليه الموافقة

البشرية؟المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص في  alafenamide Tenofovirاستخدام يتم كيف

المناعة نقص بفيروس المصابين والمراهقين البالغين لدى االنتهازية العدوى من والعالج للوقاية التوجيهية المبادئ ال

في   /HBVللفيروساتمضاد عالج منكجزء  alafenamide tenofovirاستخدام بشأن توصيات تضمين البشرية

.العدوى( )ARTعدوىمن كل لعالج  HIVو  HBVالبشرية المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص

القواعد انظروالدواء. الغذاء إدارة من المعتمدة أالفيناميد تينوفوفير استخدامات مع دائماً بها الموصى االستخدامات تتوافق ال قد

والمراهقين البالغين في  alafenamide tenofovirلعقار بها الموصى االستخدامات عن كاملة معلومات على للحصول االرشادية

أعاله.مذكورة غير بها موصى أخرى استخدامات  alafenamide Tenofovirلدى يكون قد البشرية. المناعة نقص بفيروس المصابين

عقار تناول قبل بي الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر أن يجب ماذا

األفيناميدي؟تينوفوفير
patient/alafenamide-tenofovir/drugs/en/https://clinicalinfo.hiv.gov3/1

CDC احصلعلى أحدث معلومات الصحة العامة من
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بك:الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر  ، alafenamide tenofovirتناول قبل

أخرى.أدوية أي أو أفيناميدي تينوفوفير عقار تجاه حساسية من تعاني كنت إذا

الكلى.مشاكل مثل منها ، عانيت أو لديك طبية حاالت أي حول

الحبوب.تناول تذكر أو البلع صعوبة مثل األدوية ، تناول على قدرتك على يؤثر أن يمكن شيء أي حول

عقار تناول وفوائد مخاطر حول بك الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا

البالغين لدى االنتهازية العدوى من والعالج للوقاية التوجيهية المبادئ الالحمل. أثناء أفيناميد تينوفوفير

تينوفوفير استخدام بشأن أخرى توصيات تتضمن قد البشريةالمناعة نقص بفيروس المصابين والمراهقين

إضافية.معلومات على للحصول اإلرشادات هذه إلى الرجوع يرجى الحمل. أثناء األفيناميدي

الواليات في البشرية المناعة نقص بفيروس المصابات للنساء بالنسبة لإلرضاع. تخططين أو ترضعين كنت إذا

طبيعية رضاعة طفلك ترضعين كنت إذا أو طفلك ، والدة قبل الطبيعية. بالرضاعة تنصح ال التوجيه فإنالمتحدة ،

طفلك.إلطعام البديلة الخيارات لمناقشة بك الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث بالفعل ،

العشبية والمنتجات الغذائية ، والمكمالت والفيتامينات ، الموصوفة ، وغير الموصوفة األخرى األدوية حول

المنتجات أو األدوية عمل طريقة على  alafenamide Tenofovirيؤثر قد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

الرعاية مقدم اسأل . alafenamide tenofovirعمل كيفية على األخرى المنتجات أو األدوية تؤثر وقد األخرى ،

تتناولها.التي األخرى واألدوية  alafenamide tenofovirبين تفاعالت هناك كانت إذا عما بك الخاص الصحية

الرعاية مقدم سيخبرك . alafenamide tenofovirلعقار المحتملة الجانبية اآلثار عن بك الخاص الصحية الرعاية مقدم اسأل

جانبية.آثار لديك كان إذا فعله عليك يجب بما بك الخاص الصحية

؟alafenamide Tenofovirأتناول أن يجب كيف

الصحية الرعاية مقدم سيخبرك بك. الخاص الصحية الرعاية مقدم لتعليمات وفقاً  alafenamide tenofovirخذ

عقار تبدأ أن قبل تناوله. يتم ومتى تناوله يجب الذي  alafenamide tenofovirعقار مقدار عن بك الخاص

alafenamide tenofovir  دوائك.مع تأتي مطبوعة معلومات أي اقرأ تعبئة ، إعادة على تحصل مرة كل وفي

؟alafenamide Tenofovirتخزين يجب كيف

.)مئويةدرجة 30 (فهرنهايت درجة 86 من أقل حرارة درجة في  alafenamide tenofovirأقراص بتخزين قم

الحاوية كانت إذا بإحكام. مغلقة بالعبوة واحتفظ فيها جاء التي الحاوية في  alafenamide tenofovirبـ احتفظ

من الدواء يحمي المجفف بإزالتها. تقم فال  ، )مجففةمادة تسمى (التجفيف عامل من صغيرة عبوة على تحتوي

الرطوبة.

مفقوداً.أو مكسوراً الحاوية فتحة فوق األصلي الختم كان إذا  alafenamide tenofovirتستخدم ال

patient/alafenamide-tenofovir/drugs/en/https://clinicalinfo.hiv.gov3/2

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
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الغذاء إدارة إرشادات يتبع. )قديم(الصالحية منتهي أو مطلوباً يعد لم الذي  alafenamide tenofovirمن تخلص

المستخدمة.غير األدوية من بأمان التخلص كيفية حول والدواء

األطفال.متناول عن بعيداً األدوية وجميع  alafenamide tenofovirعلى حافظ

 alafenamideحول المعلومات من مزيد على العثور يمكنني أين

tenofovir؟

:alafenamide tenofovirحول المعلومات من مزيد يتوفر

المبادئ منالبشرية ، المناعة نقص بفيروس المتعلقة  alafenamide tenofovirاستخدامات بشأن توصيات

المناعة نقص بفيروس المصابين والمراهقين البالغين في االنتهازية العدوى من والعالج للوقاية التوجيهية

فيروس طب وجمعية ، للصحةالوطنية المعاهد ال، منهاوالوقاية األمراض على السيطرة مراكز إعدادمن ، البشرية

األمريكيةالمعدية األمراض لجمعية التابعة البشرية المناعة نقص

ClinicalTrials.govمن ، alafenamide Tenofovirبـ متعلقة بحثية دراسات

.لوحالتالية:والدواء الغذاء إدارة  )ملصقات(ملصق على أعاله المريض إصدار دواء ملخص يعتمد
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