
CDC'den en son halk sağlığı bilgilerini alın

İlaç bilgileri

Telaffuz:Tenofovir Alafenamid

Diğer isimler:Vemlidy, TSK, tenofovir alafenamid fumarat

İlaç Sınıfı:Antiviral (Hepatit B Virüsü Nükleozit Analog Ters Transkriptaz İnhibitörü)

Tenofovir alafenamid nedir?

Tenofovir alafenamid birantiviralABD tarafından onaylanmış reçeteli ilaçGıda ve İlaç İdaresi(FDA) 
tedavisi içinhepatit B virüsü enfeksiyonu(HBV) bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından belirlendiği 
üzere belirli gereksinimleri karşılayan yetişkinlerde.

HBV, HIV'in fırsatçı bir enfeksiyonu (OI) olabilir. OI, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde (HIV'li kişiler gibi) 
sağlıklı bağışıklık sistemine sahip kişilere göre daha sık görülen veya daha şiddetli olan bir 
enfeksiyondur. OI'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek için HIVinfo'yu okuyunFırsatçı Enfeksiyon nedir? 
bilgi formu.

HIV ve HBV'nin nasıl bağlantılı olduğunu öğrenmek için HIVinfo'yu okuyunHIV ve Hepatit Bbilgi formu. Bilgi formu, 

HBV'nin nasıl yayıldığı, HBV semptomları ve tedavi seçenekleri hakkında bilgiler içerir.

Tenofovir alafenamid aynı zamanda FDA onaylı birkaçsabit doz kombinasyonu)(FDC) HIV 
enfeksiyonunu tedavi etmek için tabletler. Emtrisitabin/tenofovir alafenamid FDC tableti (marka adı: 
Descovy) HIV için de onaylanmıştırtemas öncesi profilaksi(Hazırlık).

Tenofovir alafenamid HIV'li kişilerde nasıl kullanılır?
buHIV'li Yetişkinlerde ve Ergenlerde Fırsatçı Enfeksiyonların Önlenmesi ve Tedavisine Yönelik Kılavuzlarbir 

çalışmanın parçası olarak tenofovir alafenamid kullanımına ilişkin tavsiyeleri içerir.antiretroviral tedaviHIV/HBV'li 

kişilerde hem HIV hem de HBV enfeksiyonunu tedavi etmek için (ART) rejimikoenfeksiyon.

Önerilen kullanımlar, tenofovir alafenamidin FDA onaylı kullanımlarıyla her zaman tutarlı olmayabilir. Bkz.
yönergelerHIV'li yetişkinlerde ve ergenlerde tenofovir alafenamidin önerilen kullanımları hakkında eksiksiz 
bilgi için. Tenofovir alafenamidin yukarıda listelenmeyen başka önerilen kullanımları olabilir.

Tenofovir alafenamid almadan önce sağlık uzmanıma ne 
söylemeliyim?
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Tenofovir alafenamid almadan önce sağlık uzmanınıza şunları söyleyin:

Tenofovir alafenamide veya diğer ilaçlara karşı alerjiniz varsa.

Böbrek problemleri gibi sahip olduğunuz veya sahip olduğunuz herhangi bir tıbbi durum hakkında.

Yutma güçlüğü veya hap almayı hatırlama gibi ilaç alma yeteneğinizi etkileyebilecek 
herhangi bir şey hakkında.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız. Hamilelik sırasında tenofovir alafenamid 
almanın riskleri ve yararları hakkında sağlık uzmanınızla konuşun. buHIV'li Yetişkinlerde ve 
Ergenlerde Fırsatçı Enfeksiyonların Önlenmesi ve Tedavisine Yönelik Kılavuzlarhamilelik 
sırasında tenofovir alafenamid kullanımına ilişkin diğer önerileri içerebilir. Ek bilgi için lütfen 
bu yönergelere bakın.

Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız. Amerika Birleşik Devletleri'nde HIV'li kadınlar için, 

Yönergeemzirmeyi önermez. Bebeğiniz doğmadan önce veya zaten emziriyorsanız, bebeğinizi 

beslemek için alternatif seçenekleri tartışmak için sağlık uzmanınızla görüşün.

Aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, vitaminler, besin 
takviyeleri ve bitkisel ürünler hakkında. Tenofovir alafenamid, diğer ilaçların veya ürünlerin 
çalışma şeklini etkileyebilir ve diğer ilaçlar veya ürünler, tenofovir alafenamidin çalışma şeklini 
etkileyebilir. Tenofovir alafenamid ile aldığınız diğer ilaçlar arasında etkileşim olup olmadığını 
sağlık uzmanınıza sorun.

Tenofovir alafenamidin olası yan etkileri hakkında sağlık uzmanınıza danışın. Sağlık uzmanınız, yan 
etkiler varsa ne yapacağınızı size söyleyecektir.

Tenofovir alafenamidi nasıl almalıyım?
Tenofovir alafenamidi sağlık hizmeti sağlayıcınızın talimatlarına göre alın. Sağlık uzmanınız, ne kadar 
tenofovir alafenamid alacağınızı ve ne zaman alacağınızı size söyleyecektir. Tenofovir alafenamide 
başlamadan önce ve her tekrar doldurduğunuzda ilacınızla birlikte gelen basılı bilgileri okuyun.

Tenofovir alafenamid nasıl saklanmalıdır?

Tenofovir alafenamid tabletlerini 86°F'nin (30°C) altında saklayın.

Tenofovir alafenamid'i geldiği kapta saklayın ve kabı sıkıca kapalı tutun. Kapta küçük bir 
paket kurutma maddesi varsa (kurutucu olarak adlandırılır), çıkarmayın. Kurutucu, ilacı 
nemden korur.

Kap açıklığının üzerindeki orijinal conta kırık veya eksikse tenofovir alafenamid 
kullanmayın.
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Artık gerekmeyen veya son kullanma tarihi geçmiş tenofovir alafenamidi atın. Takip etFDA yönergeleri

Kullanılmayan ilaçların güvenli bir şekilde nasıl atılacağı hakkında.

Tenofovir alafenamidi ve tüm ilaçları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Tenofovir alafenamid hakkında daha fazla bilgiyi nerede 
bulabilirim?

Tenofovir alafenamid hakkında daha fazla bilgi mevcuttur:

Tenofovir alafenamidin HIV ile ilgili kullanımlarına ilişkin tavsiyeler,HIV ile Enfekte 
Yetişkinler ve Ergenlerde Fırsatçı Enfeksiyonların Önlenmesi ve Tedavisi için Kılavuzlar
tarafından hazırlananHastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri,Ulusal Sağlık Enstitülerive 
Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Derneği HIV Tıbbı Derneği

Tenofovir alafenamid ile ilgili araştırma çalışmaları,ClinicalTrials.gov

Yukarıdaki Hasta Versiyonu ilaç özeti, aşağıdaki FDA etiketine/etiketlerine dayanmaktadır:Tablet.

Son İncelenme: 24 Mart 2021

Yazdır

Hasta VersiyonuHTML

FDA Etiketi: TabletPDF
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