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Thông tin thuốc

Phát âm:Tenofovir Alafenamide

Vài cái tên khác:Vemlidy, TAF, tenofovir alafenamide fumarate

Nhóm thuốc:Kháng vi-rút (Chất ức chế men sao chép ngược tương tự Nucleoside của vi-rút viêm gan B)

Tenofovir alafenamide là gì?

Tenofovir alafenamide là mộtkháng vi-rútthuốc kê đơn được Hoa Kỳ chấp thuậnCục Quản lý Thực phẩm và 
Dược(FDA) để điều trịnhiễm vi rút viêm gan B(HBV) ở người lớn đáp ứng các yêu cầu nhất định, do nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe xác định.

HBV có thể là một bệnh nhiễm trùng cơ hội (OI) của HIV. OI là một bệnh nhiễm trùng xảy ra thường xuyên hơn hoặc 

nghiêm trọng hơn ở những người có hệ thống miễn dịch suy yếu - chẳng hạn như những người bị nhiễm HIV - hơn ở 

những người có hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Để tìm hiểu thêm về OIs, hãy đọc HIVinfoNhiễm trùng cơ hội là gì? tờ 

thông tin.

Để tìm hiểu cách kết nối giữa HIV và HBV, hãy đọc HIVinfoHIV và viêm gan Btờ thông tin. Tờ thông tin bao 
gồm thông tin về cách lây lan của HBV, các triệu chứng của HBV và các lựa chọn điều trị.

Tenofovir alafenamide cũng là một thành phần của một số loại thuốc được FDA chấp thuậnkết hợp liều cố 

định)(FDC) viên để điều trị nhiễm HIV. Viên emtricitabine / tenofovir alafenamide FDC (biệt dược: Descovy) cũng 

được chấp thuận cho HIVđiều trị dự phòng trước phơi nhiễm(PrEP).

Tenofovir alafenamide được sử dụng như thế nào ở những người bị nhiễm HIV?

CácHướng dẫn về Phòng ngừa và Điều trị Nhiễm trùng Cơ hội ở Người lớn và Thanh thiếu niên nhiễm HIVbao gồm 

các khuyến nghị về việc sử dụng tenofovir alafenamide như một phần củaĐiều trị kháng retrovirus(ART) phác đồ 

điều trị cả nhiễm HIV và HBV ở những người nhiễm HIV / HBVsự đồng nhiễm.

Việc sử dụng được khuyến nghị có thể không phải lúc nào cũng phù hợp với việc sử dụng tenofovir alafenamide đã được FDA chấp 

thuận. Xemhướng dẫnđể biết thông tin đầy đủ về cách sử dụng tenofovir alafenamide được khuyến cáo ở người lớn và thanh thiếu niên 

nhiễm HIV. Tenofovir alafenamide có thể có những cách sử dụng khuyến nghị khác không được liệt kê ở trên.

Tôi nên nói gì với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình trước khi 

dùng tenofovir alafenamide?
https://clinicalinfo.hiv.gov/en/drugs/tenofovir-alafenamide/patology 1/3

TITLE - TENOFOVIR ALAFENAMIDE / VEMLIDY MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN VIETNAMESE

Source : U.S. National Institutes of Health

https://clinicalinfo.hiv.gov/pronounce
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
https://hivinfo.nih.gov/fact-sheet/what-opportunistic-infection
https://hivinfo.nih.gov/understanding-hiv/fact-sheets/hiv-and-hepatitis-b
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content
https://clinicalinfo.hiv.gov/en/drugs/emtricitabine-tenofovir-alafenamide/patient
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content
https://clinicalinfo.hiv.gov/en/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/en/guidelines/adult-and-adolescent-opportunistic-infection
www.911globalmeds.com/buy-tenofovir-alafenamide-vemlidy-online
https://clinicalinfo.hiv.gov/en/drugs/tenofovir-alafenamide/patient


15/4/22, 9:38 sáng Tenofovir Alafenamide - | NIH

Trước khi dùng tenofovir alafenamide, hãy nói với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn:

Nếu bạn bị dị ứng với tenofovir alafenamide hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác.

Về bất kỳ điều kiện y tế nào bạn đang hoặc đã mắc phải, chẳng hạn như các vấn đề về thận.

Về bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến khả năng uống thuốc của bạn, chẳng hạn như khó nuốt 

hoặc nhớ uống thuốc.

Nếu bạn đang mang thai hoặc dự định có thai. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về 

những rủi ro và lợi ích của việc dùng tenofovir alafenamide trong khi mang thai. CácHướng dẫn về Phòng ngừa và 

Điều trị Nhiễm trùng Cơ hội ở Người lớn và Thanh thiếu niên nhiễm HIVcó thể bao gồm các khuyến nghị khác về 

việc sử dụng tenofovir alafenamide trong thời kỳ mang thai. Vui lòng tham khảo các hướng dẫn này để biết thêm 

thông tin.

Nếu bạn đang cho con bú hoặc dự định cho con bú. Đối với phụ nữ nhiễm HIV ở Hoa Kỳ, Hướng dẫnkhông khuyến khích cho 

con bú. Trước khi em bé của bạn được sinh ra, hoặc nếu bạn đang cho con bú, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe của bạn để thảo luận về các lựa chọn thay thế để cho con bạn bú.

Giới thiệu về các loại thuốc kê đơn và không kê đơn khác, vitamin, chất bổ sung dinh dưỡng và các sản phẩm thảo dược 

mà bạn đang dùng hoặc định dùng. Tenofovir alafenamide có thể ảnh hưởng đến cách hoạt động của các loại thuốc 

hoặc sản phẩm khác và các loại thuốc hoặc sản phẩm khác có thể ảnh hưởng đến cách hoạt động của tenofovir 

alafenamide. Hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nếu có tương tác giữa tenofovir alafenamide và các 

loại thuốc khác mà bạn dùng.

Hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về tác dụng phụ có thể có từ tenofovir alafenamide. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe của bạn sẽ cho bạn biết phải làm gì nếu bạn có các biểu hiện phụ.

Tôi nên dùng tenofovir alafenamide như thế nào?

Dùng tenofovir alafenamide theo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe của bạn sẽ cho bạn biết liều lượng tenofovir alafenamide nên dùng và khi nào nên dùng. Trước khi bạn bắt đầu 

dùng tenofovir alafenamide và mỗi lần bạn nạp thêm thuốc, hãy đọc bất kỳ thông tin in nào đi kèm với thuốc của bạn.

Bạn nên bảo quản tenofovir alafenamide như thế nào?

Bảo quản viên nén tenofovir alafenamide dưới 86 ° F (30 ° C).

Giữ tenofovir alafenamide trong hộp đựng thuốc đi kèm và đậy chặt hộp đựng. Nếu hộp 
chứa có một gói nhỏ chất làm khô (được gọi là chất hút ẩm), không được lấy ra. Chất hút 
ẩm bảo vệ thuốc khỏi độ ẩm.

Không sử dụng tenofovir alafenamide nếu con dấu ban đầu trên nắp hộp bị hỏng hoặc 
mất.
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Vứt tenofovir alafenamide không còn cần thiết hoặc đã hết hạn sử dụng (quá hạn sử dụng). Theo dõiHướng dẫn của 

FDAvề cách vứt bỏ thuốc không sử dụng một cách an toàn.

Giữ tenofovir alafenamide và tất cả các loại thuốc ngoài tầm với của trẻ em.

Tôi có thể tìm thêm thông tin về tenofovir 
alafenamide ở đâu?
Có thêm thông tin về tenofovir alafenamide:

Khuyến nghị về việc sử dụng tenofovir alafenamide liên quan đến HIV, từHướng dẫn về Phòng 
ngừa và Điều trị các Nhiễm trùng Cơ hội ở Người lớn và Thanh thiếu niên Nhiễm HIV, được 
chuẩn bị bởiTrung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, cácViện Y tế Quốc gia, và Hiệp hội 
Y học HIV của Hiệp hội Các bệnh Truyền nhiễm Hoa Kỳ

Các nghiên cứu liên quan đến tenofovir alafenamide, từClinicalTrials.gov

Bản tóm tắt về thuốc Phiên bản dành cho Bệnh nhân ở trên dựa trên (các) nhãn sau của FDA:Máy tính bảng.
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