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Abacavir, Dolutegravir ולמיווודין
vir) a bak' (a vir) ra teg' loo (doe" deen) ue miv'(la  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 מיד שלך לרופא התקשר. חיים מסכנת או חמורה אלרגית לתגובה לגרום עלולים ולמיוודין:
 עליך אם לראות כדי הבאות מהקבוצות יותר או משתיים אחד סימפטום מפתח אתה אם

Abacavir, dolutegravir ולמיוודין דולוטגרוויר, אבקוויר לקחת להפסיק

חום1:  קבוצה

פריחה2:  קבוצה

הבטן באזור כאבים או שלשולים, הקאות, בחילות3:  קבוצה

כאב או קיצונית עייפות, כלל בדרך רעה הרגשה4:  קבוצה

גרון כאב או שיעול, נשימה קוצר5:  קבוצה

 של נפיחות; מפרקים או שרירים כאבי; ראש כאב: הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם מיד לרופא התקשר, כן כמו
; עקִצּוץ; ברגליים או בידיים עקצוץ או צריבה, כאב; התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הפנים

.בפה פצעים או; דומעות או מגרדות, נפוחות, אדומות עיניים; נשימה או בליעה קשיי; העור של קילוף או שלפוחיות

 קבוצות את מכיל האזהרה כרטיס. איתך לשאת שלך התרופה את כשתקבל אזהרה כרטיס לך ייתן שלך הרוקח
 את איתך לשאת הקפד. אלרגית תגובה לך יש אם לזהות סביבך ולאנשים עליך להקל כדי לעיל המפורטים התסמינים

.עת בכל הזה האזהרה כרטיס

-mivudine ול-abcavir, dolutegravir ל אלרגית לתגובה יותר גבוהה סבירות בעלי להיות עשויים מסוימים אנשים
אבקאביר התחלת לפני גנטית מעבדה בדיקת להזמין עשוי שלך הרופא. שלהם הגנטי המבנה או התורשה על בהתבסס

 לתרופה אלרגית מתגובה לסבול יותר גבוה סיכוי לך יש אם לקבוע כדי בעבר נבדקת לא אם או ולמבודין דולוטגרוויר,
 המכילה אחרת תרופה לכל או-abcavir, dolutegravir, lamivudine ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר. זו

abacavirאו  dolutegravirתגובה לך הייתה פעם אי אם. הזה המסוים הגנטי המרכיב את לך שיש יודע אתה אם או 
 אחרת תרופה לכל או-)Tivicay( dolutegravir ל או-Trizivir, Ziagen) ב-Epzicom, ב(-abcavir ל קודמת אלרגית
lamivudine.- וabacavir, dolutegravir,  לקחת לא לך יגיד בטח שלך הרופאdolutegravir,  אוabacavir  המכילה
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 מבלי שוב אותם לקחת תתחיל אל, התרופה נגמרת או ברצף מנות מספר החמצת כולל, אחרת סיבה מכל ולמיוודין.
 במידת, חירום רפואי טיפול להזעיק או לספק שיכולים אנשים בקרבת להיות תצטרך. שלך הרופא עם תחילה לדבר
dolutegravir  אבקוויר ליטול מפסיק אתה אם. שובdolutegravir , התרופה את מחדש מתחיל אתה כאשר, הצורך

 ,dolutegravirו-lamivudine  המכילה תרופה אוabacavir  או

 בנגיף זיהום או) בכבד מתמשך זיהום(B ;HBV  הפטיטיס בנגיף זיהום לך שיש חושב או לך יש אם שלך לרופא ספר
 עלול מצבך, ולמיבודין דולוטגרוויר, אבקוויר נוטל ואתהHBV  לך יש אם). בכבד מתמשך זיהום(C ;HCV  הפטיטיס
 בדיקות ויזמין אותך יבדוק שלך הרופא. ולמיוודין דולוטגרוויר, אבקוויר ליטול מפסיק אתה כאשר פתאום להחמיר
ה אם לראות כדי ולמיוודין דולוטגרוויר, אבקוויר ליטול שתפסיק לאחר חודשים מספר במשך קבוע באופן מעבדה

HBV-החמיר שלך.

 תגובת את לבדוק כדי מסוימות בדיקות על יורה שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
lamivudine.- ו-abacavir, dolutegravir ל שלך הגוף

, באבקוויר טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
 הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל ולמיוודין דולוטגרוויר

(FDA). והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות לך יש אם

)/ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs
http://www.fda.gov (התרופות מדריך לקבלת היצרן באתר או.

lamivudine. וabacavir, dolutegravir,  נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 אצלHIV - ב בזיהום לטיפול אחרות תרופות עם יחד או לבד משמשlamivudine - וabacavir, dolutegravir  של השילוב
 הנקראות תרופות בקבוצת נמצאים ולמיוודיןAbacavir ). ג"ק(40  פאונד88  לפחות ששוקלים מסוימים וילדים מבוגרים
 העברת מעכבי הנקראות תרופות בקבוצת נמצא ודולוטגרוויר(NRTIs)  אנלוגי נוקלאוזיד של הפוך טראנסקריפטאז מעכבי
 שעוזרים החיסון תאי מספר והגדלת שלך בדם-HIV ה כמות הפחתת ידי על פועלים הם(INSTIs).  אינטגרליים גדילים
 הסיכוי את להפחית עשויות אלו תרופותHIV,  ירפאו לא ולמיוודין דולוטגרוויר, שאבקוויר למרות. בגופך בזיהומים להילחם

.סרטן או חמורים זיהומים כגון-HIV ל הקשורות ומחלות) איידס( נרכש חיסוני כשל תסמונת לפתח שלך

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 או עם ביום פעם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך ליטול כטבליה מגיעlamivudine  וabacavir, dolutegravir,  של השילוב
 תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערךlamivudine  וabacavir, dolutegravir,  קח. אוכל בלי

או הרופא את ושאל, בזהירות שלך המרשם
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 יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוקlamivudine  וabacavir, dolutegravir,  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר רוקח
.שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או

 ולמבודין דולוטגרוויר, אבקוויר ליטול המשך. אותו מרפאים אינם אךdolutegravir , שלך הרופא עם לדבר מבלי ולמבודין.
Abacavir, dolutegravir בזיהום לשלוט עוזרים ולמיוודיןHIV  אבקוויר ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

lamivudine, וabacavir, dolutegravir,  נטילת לפני
 אחד כל או, אחרת תרופה כלlamivudine, - ו-abcavir, dolutegravir, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאלabacavir, dolutegravir, lamivudine.  בטבליות מהמרכיבים
.המרכיבים של רשימה

 דולוטגרוויר, אבקוויר ליטול לא לך יגיד כנראה שלך הרופא). טיקוסין( דופטיליד נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
.זו תרופה נוטל אתה אם ולמיוודין

. לקחת מתכוון או נוטל אתה תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 תרופות); אמפירה( דאלמפפרידין); אחרים(Carbatrol, Equetro, Tegretol,  קרבמזפין: מהבאים אחד כל להזכיר הקפד
בTivicay(, efavirenz ,Sustiva)( Trizivir, Ziagen- dolutegravir), ב-Epzicom, ב( אבקוויר כולל-HIV ל אחרות

,(Atripla- emtricitabine ,Emtriva)ב ,Atripla-ב ,Complera-ב ,Truvada-אחרים ,( etravirine)אינטליגנציה

fosamprenavir )Lexiva( ,(עם נלקח  ritonavir )Norvir(, lamivudine ,Epivir)ב ,Combivir-ב ,Epzicom-ב ,Trizivir-
 מטפורמין )Norvir( ritonavir; עם שנלקחו- )Aptivus( tipranavir ו), )nevirapine )Viramune, אחרים

;(Glumetza, Glucophage, Riomet)מתאדוז, דולופין( מתדון XR, Trileptal( ;( ;oxcarbazepine )Oxtellarפנוברביטל

 המכילות תרופות או וסורביטול); בריפאטר, בריפאמט(rifampin ,Rifadin, Rimactane ); פניטק, דילנטין( פניטואין;
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. סורביטול

 תוספי; סידן תוספי; סידן או מגנזיום, אלומיניום המכילים ויטמינים מולטי או משלשלים, חומצה סותרי נוטל אתה אם
 לפחות ולמיוודין דולוטגרוויר, אבקוויר קח, מאוחסן אספירין כגון חציצה עם תרופות או(Carafate);  סוכרלפט; ברזל

.הללו התרופות נטילת לאחר שעות6  או לפני שעתיים

 בזמןwort  ון'ג סנט לקחת צריך לא אתהwort.  ון'ג סנט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר
lamivudine. וabacavir, dolutegravir,  לוקח שאתה

.ולמיוודין דולוטגרוויר, אבקוויר ליטול לא לך יגיד כנראה שלך הרופא. כבד ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

 סוכרת, גבוה כולסטרול, גבוה דם לחץ לך היה או לך יש אם או, אלכוהול שותה או מעשן אתה אם שלך לרופא ספר
.כליות או לב מחלת או

. הטיפול תחילת לפני הריון בדיקת לעשות תצטרך. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 יעילות שיטות על שלך הרופא עם שוחח. ולמבודין דולוטגרוויר, אבקוויר נוטלת שאת בזמן להריון להיכנס צריכה לא את

, ולמיוודין דולוטגרוויר, אבקוויר נטילת בזמן להריון נכנסת אם. הטיפול במהלך להשתמש תוכל בהן הריון למניעת
.לעובר להזיק עלולDolutegravir . מיד לרופא התקשרי
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 דולוטגרוויר, אבקוויר נוטל אתה אם או-HIV ב נגוע אתה אם להניק צריך לא אתה. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
.ולמיוודין

 נוטל שאתה בזמן אלכוהול המכילות ובתרופות אלכוהוליים במשקאות הבטוח השימוש לגבי שלך הרופא את שאל
.ולמיבודין דולוטגרוויר, אבקוויר

 ולהתחיל להתחזק עלולה שלך החיסונית המערכת-HIV, ב בזיהום לטיפול תרופות נוטל שאתה שבזמן לדעת עליך
 תסמינים לך יש אם. אלה זיהומים של תסמינים לפתח לך לגרום עלול זה. בגופך היו שכבר אחרים בזיהומים להילחם
 לרופא לספר הקפדlamivudine,  וabacavir, dolutegravir,  עם שלך הטיפול במהלך עת בכל מחמירים או חדשים
.שלך

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 אלה או, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המוזכרים

והקאות בחילות עם בטן כאבי; שרירים כאב; סדיר לא או מהיר דופק; סחרחורת או סחרחורת, חולשה; יתר עייפות

 במיוחד, קור תחושת או; שיעול או צמרמורות, חום כגון שפעת דמויי תסמינים; נשימה קשיי או נשימה קוצר;
ברגליים או בזרועות

; חום או כהה צהוב שתן; חריגים חבורות או דימום; תיאבון אובדן; העיניים או העור של הצהבה; בהיר בצבע יציאות
הבטן של העליון הימני בחלק כאב או

 התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולים.
lamivudine-ו Abacavir, dolutegravir

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
 לספיגת לתרופה המצורפת קטנה חבילה( המייבש חומר את תסיר אל). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק
.שלך מהבקבוק) לחות

 ואלו שבועי גלולות משמר כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
בטיחות מכסי תמיד נעל, מהרעלה צעירים ילדים על להגן
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.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את למקם ומיד
http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 כדי התרופות שתיגמר עד תחכה אל. יד בהישגlamivudine  וabacavir, dolutegravir,  של   אספקה על שמור
.שלך המרשם את מחדש למלא

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

Triumeq®

15/05/2020-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים
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http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/
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