
Kunin ang pinakabagong impormasyon sa pampublikong kalusugan mula sa CDC

Impormasyon sa droga

Bigkasin:Tenofovir Alafenamide

Ibang pangalan:Vemlidy, TAF, tenofovir alafenamide fumarate

Klase ng Droga:Antiviral (Hepatitis B Virus Nucleoside Analog Reverse Transcriptase Inhibitor)

Ano ang tenofovir alafenamide?

Ang Tenofovir alafenamide ay isangantiviraliniresetang gamot na inaprubahan ng USPangangasiwa ng Pagkain at Gamot(FDA) para sa paggamot ng

impeksyon sa hepatitis B virus(HBV) sa mga nasa hustong gulang na nakakatugon sa ilang partikular na pangangailangan, ayon sa itinakda ng isang 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Ang HBV ay maaaring isang oportunistikong impeksiyon (OI) ng HIV. Ang OI ay isang impeksiyon na nangyayari nang mas 

madalas o mas malala sa mga taong may mahinang immune system—gaya ng mga taong may HIV—kaysa sa mga taong may 

malusog na immune system. Para matuto pa tungkol sa mga OI, basahin ang HIVinfoAno ang isang Opportunistic Infection? fact 

sheet.

Upang malaman kung paano konektado ang HIV at HBV, basahin ang HIVinfoHIV at Hepatitis Bfact sheet. Kasama sa fact sheet ang 

impormasyon tungkol sa kung paano kumakalat ang HBV, mga sintomas ng HBV, at mga opsyon sa paggamot.

Ang Tenofovir alafenamide ay isa ring bahagi ng ilang inaprubahan ng FDAkumbinasyon ng nakapirming dosis)(FDC) na 

mga tablet para sa paggamot sa impeksyon sa HIV. Ang emtricitabine/tenofovir alafenamide FDC tablet (pangalan ng tatak: 

Descovy) ay inaprubahan din para sa HIVpre-exposure prophylaxis(PrEP).

Paano ginagamit ang tenofovir alafenamide sa mga taong may HIV?

AngMga Alituntunin para sa Pag-iwas at Paggamot sa Mga Oportunistikong Impeksyon sa Mga Matanda at Kabataang may HIV

isama ang mga rekomendasyon sa paggamit ng tenofovir alafenamide bilang bahagi ng isangantiretroviral therapy(ART) na 

regimen upang gamutin ang parehong impeksyon sa HIV at HBV sa mga taong may HIV/HBVcoinfection.

Ang mga inirerekomendang paggamit ay maaaring hindi palaging naaayon sa mga inaprubahang paggamit ng FDA ng tenofovir alafenamide. 

Tingnan angmga alituntuninpara sa kumpletong impormasyon sa mga inirerekomendang paggamit ng tenofovir alafenamide sa mga 

matatanda at kabataang may HIV. Ang Tenofovir alafenamide ay maaaring may iba pang inirerekomendang paggamit na hindi nakalista sa itaas.

Ano ang dapat kong sabihin sa aking tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan bago 

kumuha ng tenofovir alafenamide?
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Bago kumuha ng tenofovir alafenamide, sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan:

Kung ikaw ay alerdyi sa tenofovir alafenamide o anumang iba pang mga gamot.

Tungkol sa anumang mga kondisyong medikal na mayroon ka o mayroon ka, tulad ng mga problema sa bato.

Tungkol sa anumang bagay na maaaring makaapekto sa iyong kakayahang uminom ng mga gamot, tulad ng kahirapan sa paglunok o pag-

alala na uminom ng mga tabletas.

Kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa mga 

panganib at benepisyo ng pag-inom ng tenofovir alafenamide sa panahon ng pagbubuntis. AngMga Alituntunin para sa Pag-iwas at 

Paggamot sa Mga Oportunistikong Impeksyon sa Mga Matanda at Kabataang may HIVmaaaring magsama ng iba pang rekomendasyon 

sa paggamit ng tenofovir alafenamide sa panahon ng pagbubuntis. Mangyaring sumangguni sa mga alituntuning ito para sa 

karagdagang impormasyon.

Kung ikaw ay nagpapasuso o nagpaplanong magpasuso. Para sa mga babaeng may HIV sa Estados Unidos, ang Patnubayhindi 

inirerekomenda ang pagpapasuso. Bago ipanganak ang iyong sanggol, o kung nagpapasuso ka na, kausapin ang iyong tagapagbigay ng 

pangangalagang pangkalusugan upang talakayin ang mga alternatibong opsyon para sa pagpapakain sa iyong sanggol.

Tungkol sa iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom o 

pinaplano mong inumin. Maaaring makaapekto ang Tenofovir alafenamide sa paraan ng paggana ng ibang mga gamot o produkto, at 

maaaring makaapekto ang iba pang mga gamot o produkto kung paano gumagana ang tenofovir alafenamide. Tanungin ang iyong 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung may mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng tenofovir alafenamide at ng iba 

pang mga gamot na iyong iniinom.

Tanungin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa mga posibleng epekto mula sa tenofovir alafenamide. Sasabihin sa iyo ng iyong tagapagbigay ng 

pangangalagang pangkalusugan kung ano ang gagawin kung mayroon kang mga side effect.

Paano ako kukuha ng tenofovir alafenamide?

Uminom ng tenofovir alafenamide ayon sa mga tagubilin ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Sasabihin sa iyo ng iyong 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung gaano karaming tenofovir alafenamide ang dapat inumin at kung kailan ito dapat inumin. Bago mo 

simulan ang tenofovir alafenamide at sa tuwing kukuha ka ng refill, basahin ang anumang naka-print na impormasyon na kasama ng iyong gamot.

Paano dapat iimbak ang tenofovir alafenamide?

Mag-imbak ng mga tenofovir alafenamide tablet sa ibaba 86°F (30°C).

Panatilihin ang tenofovir alafenamide sa lalagyan na pinasok nito at panatilihing nakasara nang mahigpit ang lalagyan. Kung ang 

lalagyan ay may maliit na pakete ng drying agent (tinatawag na desiccant), huwag itong alisin. Pinoprotektahan ng desiccant ang 

gamot mula sa kahalumigmigan.

Huwag gumamit ng tenofovir alafenamide kung nasira o nawawala ang orihinal na seal sa butas ng 

lalagyan.
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Itapon ang tenofovir alafenamide na hindi na kailangan o expired na (luma na). SundinMga alituntunin ng FDAsa 

kung paano ligtas na itapon ang hindi nagamit na gamot.

Panatilihin ang tenofovir alafenamide at lahat ng gamot sa hindi maabot ng mga bata.

Saan ako makakahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa tenofovir 

alafenamide?

Higit pang impormasyon tungkol sa tenofovir alafenamide ay makukuha:

Mga rekomendasyon sa paggamit ng tenofovir alafenamide na may kaugnayan sa HIV, mula saMga Alituntunin 

para sa Pag-iwas at Paggamot sa Mga Oportunistikong Impeksyon sa mga Matatanda at Kabataan na Nahawaan 

ng HIV, inihanda ngMga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit, angNational Institutes of Health, at ang 

HIV Medicine Association ng Infectious Diseases Society of America

Tenofovir alafenamide-related research studies, mula saClinicalTrials.gov

Ang buod ng gamot sa Bersyon ng Pasyente sa itaas ay batay sa sumusunod na (mga) label ng FDA:Tableta.
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