
Lupine/LmivudineAbacavir 600  סרט מצופות טבליות ג"מ300 /ג"מ
/lamivudineabacavir

מכילה שהיא מכיוון זו תרופה ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
.עבורך חשוב מידע

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור-
.הרוקח או הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם-
 המחלה סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה-

.לשלך זהים שלהם
 לוואי תופעות כל כולל זה. שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות
-

יתר רגישות תגובות-  חשוב
Trizivir, Triumeqכגון בתרופות פעיל חומר גם שהוא(Lupine/LamivudineAbacavir  אבקביר מכיל

), חמורה אלרגית תגובה(יתר רגישות תגובתא לפתח עלולים אבקוויר הנוטלים מהאנשים חלק). זיאגןו
.אבקוויר המכילים מוצרים ליטול ממשיכים הם אם חיים מסכנת להיות שעלולה

.4 בסעיף בפאנל' יתר רגישות תגובות' תחת המידע כל את בעיון לקרוא עליך

 רגישות על הרפואי ולצוות לך להזכיר כדי, התראה כרטיסכוללתLupine/Lamivudine Abacavir  חבילת
.עת בכל איתך הזה הכרטיס את שמור-abacavir.ל יתר

זה בעלון יש מה
משמש הוא ולמהLupine/Lamivudine Abacavir  מהו1.

Lupine/LamivudineAbacavir  נטילת לפני לדעת עליך מה2.

Lupine/LamivudineAbacavir  לקחת כיצד3.

אפשריות לוואי תופעות4.

Lupine/LamivudineAbacavir  את לאחסן כיצד5.
נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמש הוא ולמהLupine/Lamivudine Abacavir  מהו1.

 משמש( HIV-אנושי חיסוני כשל נגיף )ג"ק25  לפחות של במשקל וילדים מתבגרים, במבוגרים
.Lupine/LamivudineAbacavir  ב בזיהום לטיפול

 מכילHIV: abacavir- ו- .lamivudine הנקראות אנטי-רטרו-ויראליות תרופות של לקבוצה שייכים אלה
 הפוך תמלול מעכביLupine/LamivudineAbacavir  ב בזיהום לטיפול המשמשים פעילים מרכיבים שני
.(NRTIs) נוקלאוזיד של

 מפחית זהCD4  תאי. שלך בדםCD4  בזיהום להילחם לגוף לעזור שחשובים לבנים דם תאי של סוג הם.
 לחלוטין מרפא אינו ;HIV-תאי ספירת את מגביר גם זה. נמוכה רמה על ושומר בגופך הנגיפים כמות את

Lupine/LamivudineAbacavir  ב זיהום

 אחר יעקוב שלך הרופא. הדרך באותהLupine/LamivudineAbacavir עם לטיפול מגיבים כולם לא
.שלך הטיפול יעילות

Lupine/LamivudineAbacavir  נטילת לפני לדעת עליך מה2.
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:לופין למיבודין/אבקביר ליטול אין
 למשל(- abacavir  המכילה אחרת תרופה כל או(-abcavir ל)יתר רגישות(ַאלרֶגִיאתה אם-

Trizivir, Triumeqהמפורטים( זו תרופה של האחרים מהמרכיבים אחד כל או למיוודין), זיאגןאֹו 
6) בסעיף
.4 בסעיף יתר רגישות תגובות על המידע כל את בעיון קרא
Lupin/Lamivudine.Abacavir  ליטול אין.לך מתאים שזה חושב אתה אםשלך הרופא עם בדוק

Lupine/LamivudineAbacavir  עם במיוחד להיזהר יש
 יותר גבוה בסיכון נמצאים-HIV ל אחרים משולבים טיפולים או למיוודין/אבקוויר הנוטלים מהאנשים חלק

:הנוספים לסיכונים מודע להיות עליך. חמורות לוואי לתופעות
-
-

קשה כבד מחלת אובינוני לך יש אם

 עם תפסיק אלB,  בהפטיטיס זיהום לך יש אם(C  אוB  הפטיטיס כולל, כבד מחלתלך היה פעם אי אם
Lupine/Lamivudine Abacavirלחזור עלולה שלך הכבד שדלקת מכיוון, שלך הרופא של ייעוץ ללא(

א לך יש אם) אישה את אם במיוחד(עודף משקלרציני אתה אם

בכליות בעיה

-
-

Lupin/Lamivudine.Abacavir - ב השימוש לפני עליך חל מאלה אחד אם שלך הרופא עם שוחח
 למידע4  סעיף ראה.התרופה את נוטל שאתה בזמן, דם בדיקות כולל, נוספות לבדיקות שתזדקק ייתכן
.נוסף

Abacavir של יתר רגישות תגובות
 אלרגית תגובה(יתר רגישות תגובתלהתפתח עלולים עדייןB*5701 HLA- הגן את להם שאין חולים אפילו

).חמורה
.זה בעלון4  בסעיף יתר רגישות תגובות על המידע כל את בעיון קרא

לב להתקף סיכון
.לב בהתקף ללקות הסיכון את להגביר עלול שאבקוויר לשלול ניתן לא

 להגביר שעלולות אחרות מחלות לך יש אם או, מעשן אתה אם, לב בעיות לך יש אםשלך לרופא ספר
Lupine/Lmivudine  ליטול תפסיק אל. סוכרת או גבוה דם לחץ כגון לב למחלות שלך הסיכון את

Abacavirזאת לעשות לך יעץ שלך הרופא כן אם אלא.

חשובים לתסמינים לב שימו
 אתה. חמורים להיות שיכולים, אחרים מצבים מפתחים-HIV ב לזיהום תרופות הנוטלים מהאנשים חלק
Lupin/Lamivudine  לוקח שאתה בזמן אליהם לב לשים שיש חשובים ותסמינים סימנים על לדעת צריך

.Abacavir
.זה בעלון4  בסעיף-HIV' ב משולב טיפול של אחרות אפשריות לוואי תופעות' המידע את קרא

אחרים אנשים על הגן

, לדוגמה( נגוע דם העברת ידי על או, הזיהום את לו שיש מישהו עם מיני מגע ידי על מתפשט-HIV ב זיהום
 על מופחת הסיכון כי אם, זו תרופה נטילת בעתHIV  להעביר יכול עדיין אתה). הזרקה מחטי שיתוף ידי על
 הדבקה למנוע כדי הדרושים הזהירות אמצעי על שלך הרופא עם שוחח. יעיל אנטי-רטרו-ויראלי טיפול ידי
.אחרים אנשים של

Lupine-/LamivudineAbacavir ו אחרות תרופות
 או צמחיות תרופות כולל, לאחרונה נטלת אם או, אחרות תרופות נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר

.מרשם ללא שקנית אחרות תרופות
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Lupin/Lmivudine  נוטל שאתה בזמן חדשה תרופה ליטול מתחיל אתה אם לרוקח או לרופא לספר זכור
.Abacavir

:לופין למיוודין/אבקביר עם אלו בתרופות להשתמש אין
-
-

-HIVב זיהום ,Emtricitabineלטיפול
 בהפטיטיס זיהוםאֹו-HIVב זיהוםלטיפול המשמשים, למיוודין המכילים אחרים תרופתיים מוצרים

B
 אנטיביוטיקה, sulfamethoxazoletrimethoprim/של גבוהים מינונים

שעיר תאי של לוקמיהלטיפול המשמשת, קלדריבין

.מאלה באחד מטופל אתה אםשלך לרופא ספר

-
-

Lupine/Lamivudine  עם אינטראקציה מקיימות מהתרופות חלק
Abacavir כוללים אלו:

.אּפִֶילּפֶסִיהָלטיפול, פניטואין-
 שאתה בזמן אחריך לעקוב יצטרך שלך שהרופא ייתכן. פניטואין נוטל אתה אםשלך לרופא ספר
Lupin/Lamivudine.Abacavir  נוטל

, מתדון נוטל אתה אם. מהגוף המתדון הסרת קצב את מגביר..להרואין תחליףא בתור משמש,מתדון-
Abacavir שלך המתדון מינון את לשנות צורך שיהיה ייתכן. גמילה תסמיני אם תיבדק

.מתדון נוטל אתה אםשלך לרופא ספר

 או לקטיטול, מניטול, קסיליטול כגון( אחרים סוכר וכוהלי סורביטול המכילות) נוזלים כלל בדרך( תרופות-
.קבוע באופן נלקחות אם), מלטיטול
.מאלה אחד לוקח אתה אםשלך לרוקח או לרופא ספר

 ייתכן. הריאות אל מהלב דם המובילים) הריאה עורקי(הדם בכלי גבוה דם לחץלטיפול, ריוציגואט•
ה רמות את להגביר עלול-abacavir ש מכיוון, שלך-riociguat ה מינון את להפחית יצטרך שלך שהרופא

riociguat-בדם.

הרֵיָֹון
 לגרום עלולות דומות ותרופות.Lupine/LamivudineAbacavir  ההריון במהלך לשימוש מומלץ אינו

lamivudine. Abacavir/ נולדו שטרם תינוקות אצל לוואי לתופעות
 דם בדיקות לבקש עשוי שלך הרופא, שלך ההריון במהלךLupine/Lamivudine Abacavir  נטלת אם

 במהלךNRTIs  נטלו שאמהותיהם בילדים. ילדך התפתחות אחר לעקוב כדי אחרות אבחון ובדיקות סדירות
.לוואי לתופעות הסיכון על עלתהHIV  מפני מההגנה התועלת, ההריון

הנקה
ב מהמרכיבים קטנה כמות. אם בחלב לתינוק לעבור יכולHIV  זיהום כי, להניק אסורHIV  נשאיות נשים

Lupine-/Lamivudine Abacavirשלך האם לחלב לעבור גם יכולה.

:הנקה על חושבת או, מניקה את אם
.שלך הרופא עם מיד שוחח

במכונות ושימוש נהיגה
Lupine/Lamivudine  במכונות להשתמש או לנהוג יכולתך על להשפיע שעלולות לוואי לתופעות לגרום עלול.

Abacavir
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Lupin/Lamivudine  נטילת בזמן מכונות להפעיל או לנהוג יכולתך לגבישלך הרופא עם שוחח
.Abacavir

 לגרום עלול זה Lupine/LamivudineAbacavir  של האחרים מהמרכיבים חלק על חשוב מידע
Lupine/Lamivudine  שקיעה צהוב הנקרא צבע  מכיל ,)E110(מסוימים אנשים אצל אלרגיות לתגובות

Abacavir

Lupine/LamivudineAbacavir  לקחת כיצד3.

.בטוח אינך אם הרוקח או הרופא עם בדוק. לך אמר שלך שהרופא כפי בדיוק התרופה את תמיד קח

 ג"ק25  במשקל וילדים מתבגרים, למבוגריםLupine/Lamivudine Abacavir  של המומלץ המינון
.ביום פעם אחת טבליה הוא ומעלה

 בלי או עםLupine/Lamivudine Abacavir  את ליטול ניתן. מים מעט עם, בשלמותן הטבליות את לבלוע יש
.אוכל

שלך הרופא עם קבוע בקשר הישאר
HIV.אתה. להחמיר שלך מהמחלה למנוע כדי יום כל זה את לקחת להמשיך צריך אתה. במצבך לשלוט עוזר 
Lupine/LamivudineAbacavir  לזיהום הקשורות אחרות ומחלות זיהומים לפתח עלול עדיין

 עצת ללא Lupine/LamivudineAbacavir  ליטול תפסיק ואל, שלך הרופא עם קשר על שמור
.שלך הרופא

צריך שאתה ממהLupine/Lamivudine Abacavir  יותר נוטל אתה אם

 למחלקת פנה או, שלך לרוקח או לרופא ספרLupin/Lamivudine ,Abacavir  מדי יותר נטלת בטעות אם
.נוסף ייעוץ לקבלת החולים לבית הקרובה המיון

Lupine/LamivudineAbacavir  ליטול שכחת אם
 מנה ליטול אין. קודם כמו בטיפול המשך מכן לאחר. זוכר שאתה ברגע אותה קח, מנה ליטול שכחת אם

.שנשכחה מנה על לפצות כדי כפולה

 לא זמן במרווחי אותו נוטל אתה שאם מכיוון, קבוע באופןLupine/Lamivudine Abacavir  ליטול חשוב
.יתר רגישות לתגובת יותר גבוה סיכוי לך שיש ייתכן, קבועים

Lupine/LamivudineAbacavir  ליטול הפסקת אם
 לך שיש חושב שאתה בגלל במיוחד-  שהיא סיבה מכלLupine/Lmivudine Abacavir  לקחת הפסקת אם

:אחרת מחלה לך שיש בגלל או, לוואי תופעות
 התסמינים אם יבדוק שלך הרופא. שוב זה את לקחת מתחיל שאתה לפני שלך הרופא עם שוחח

 לקחת לא שלעולם לך יגידו,קשורים שהם חושב הרופא אם. יתר רגישות לתגובת קשורים היו שלך
 למשל( אבקוויר המכילה אחרת תרופה כל אוLupin/Lmivudine ,Abacavir  את שוב

Trizivir, Triumeqאו (Ziagen .הזו העצה אחר שתמלא חשוב.

 לקחת שתתבקש ייתכןLupine/Lamivudine ,Abacavir  את שוב לקחת להתחיל יכול שאתה מייעץ שלך הרופא אם
.לכך תזדקק אם רפואי לטיפול מוכנה גישה לך תהיה שבו במקום שלך הראשונות המנות את

אפשריות לוואי תופעות4.
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 בחלקו קשור זה. וגלוקוז בדם השומנים וברמות במשקל עלייה להיות עשויה-HIV ב הטיפול במהלך
 שלך הרופא. עצמןHIV  לתרופות לפעמים בדם שומנים של ובמקרה, משוחזרים חיים וסגנון לבריאות

.הללו השינויים את יבדוק

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו

Lupine  של לוואי תופעת הוא סימפטום אם לדעת קשה להיות יכול-HIV, ב מטופל אתה כאשר
/Lmivudine Abacavirה מחלת של השפעה או, לוקח שאתה אחרות תרופות או HIV-חשוב לכן .עצמה 

.שלך בבריאות שינוי כל על שלך הרופא עם לדבר מאוד

 תגובה(יתר רגישות תגובתלהתפתח עלולים עדייןB*5701 HLA- הגן את להם שאין חולים אפילו
'.יתר רגישות תגובות' שכותרתו בפאנל זה בעלון המתוארת), חמורה אלרגית

.הזו החמורה התגובה על המידע את ותבין שתקרא מאוד חשוב

 אחרים מצבים, Lupine/LamivudineAbacavir  עבור להלן המפורטות הלוואי תופעות גם כמו
-HIV.ב משולב טיפול במהלך להתפתח יכולים

ב משולב טיפול של אחרות אפשריות לוואי תופעות' תחת זה סעיף בהמשך המידע את לקרוא חשוב

.'HIV-

יתר רגישות תגובות
Lupine/LamivudineAbacavirכגון בתרופות פעיל חומר גם שהוא(אבקאבירמכיל

Trizivir, Triumeqתגובות. יתר רגישות כתגובת הידועה חמורה אלרגית לתגובה לגרום יכול.זיאגןו 
Abacavir .) אבקוויר המכילות תרופות הנוטלים אנשים אצל יותר קרובות לעתים נראו אלו יתר רגישות

?האלה התגובות את מקבל מי
 שעלולה-abacavir, ל יתר רגישות של תגובה לפתח עלולLupine/Lamivudine Abacavir  שנוטל מי כל

Lupin/Lamivudine.Abacavir  ליטול ימשיך אם חיים סכנת להיות
 גם תגובה לקבל יכול אתה אבל(B*5701HLA-שנקרא גן לך יש אם זו תגובה לפתח יותר גבוה סיכוי יש

Lupine/Lamivudine  עבורך שנרשם לפני זה גן עבור להיבדק צריך היית). הזה הגן את לך אין אם
.Abacavirלוקח שאתה לפני שלך לרופא ספר, זה גן לך שיש יודע אתה אם  Lupin/Lamivudine

.Abacavir

 פיתחוB*5701 HLA- הגן את להם היה שלא קליני בניסוי באבקוויר שטופלו חולים100  מכל4  עד-3 כ
.יתר רגישות תגובת

 התסמינים ?הסימפטומים מה
:הם ביותר הנפוצים

.בעור פריחהו) גבוהה טמפרטורה(חום-

:הם נוספים נפוצים תסמינים
.קשה עייפות), בטן( בטן כאבי, שלשולים), חולה להיות( הקאות), חולה תחושת( בחילות-

:כוללים אחרים תסמינים
, פעם מדי ראש כאבי, שיעול, גרון כאב, נשימה קוצר, בצוואר נפיחות, בשרירים או במפרקים כאבים
או עקצוץ, נמוך דם לחץ, בפה כיבים, )הלַחַמִית דלַקֶתֶ(בעין דלקת

6



.הרגליים או הידיים של תחושה חוסר

?קורות האלה התגובות מתי

 בסבירות הן אךLupin-/Lamivudine ,Abacavir ב הטיפול במהלך עת בכל להתחיל יכולות יתר רגישות תגובות
.הטיפול של הראשונים השבועות6  במהלך יותר גבוהה

1: שלך לרופא מיד פנה

2
או, בעור פריחה מקבל אתה אם

:הבאות מהקבוצות לפחות-2 מ תסמינים מקבל אתה אם
⁻
⁻
⁻
⁻

חום
, הקאות או בחילות שיעול או גרון כאב, נשימה קוצר

 או, קשים כאבים או עייפות בטן כאבי או שלשולים
.רעה כללית הרגשה

.Lupine/LamivudineAbacavir  לקחת להפסיק לך לייעץ עשוי שלך הרופא

Lupin/Lamivudine.Abacavir  ליטול הפסקת אם
ב שוב תשתמש אל לעולם,יתר רגישות תגובת בגללLupine/Lmivudine Abacavir  ליטול הפסקת אם

Lupin-/Lamivudine ,Abacavirלמשל( אבקוויר המכילה אחרת תרופה כל או  Trizivir, Triumeq
 שעלול מה, מסוכנת בצורה נמוך לרדת עלול שלך הדם לחץ, שעות תוך, זאת תעשה אם. Ziagen) או

.למוות לגרום

 לך שיש חושב שאתה בגלל במיוחד-  שהיא סיבה מכלLupine/Lmivudine Abacavir  לקחת הפסקת אם
:אחרת מחלה לך שיש בגלל או, לוואי תופעות

 לתגובת קשורים היו שלך התסמינים אם יבדוק שלך הרופא. שוב שתתחיל לפני שלך הרופא עם שוחח
Lupin  את שוב לקחת לא שלעולם לך יגידו מכן לאחר,היו שאולי חושב הרופא אם. יתר רגישות

/Lmivudine ,Abacavirלמשל( אבקוויר המכילה אחרת תרופה כל או  Trizivir, Triumeqאו 
(Ziagen .הזו העצה אחר שתמלא חשוב.

 היה אך, אבקוויר המכילים מוצרים שוב ליטול שהחלו אנשים אצל יתר רגישות תגובות התפתחו פעם מדי
.אותו לקחת שהפסיקו לפני ההתראה בכרטיס אחד סימפטום רק להם

 יתר רגישות של תסמינים ללא אבקוויר המכילות תרופות בעבר שנטלו חולים מאוד רחוקות לעיתים
.שוב אלו תרופות ליטול מתחילים הם כאשר יתר רגישות תגובת פיתחו

 שתתבקש ייתכןLupine/Lamivudine ,Abacavir  את שוב לקחת להתחיל יכול שאתה מייעץ שלך הרופא אם
.לכך תזדקק אם רפואי לטיפול מוכנה גישה לך תהיה שבו במקום שלך הראשונות המנות את לקחת

Lupine/Lamivudine  טבליות כל את החזרlamivudine- ,abacavir/ל יתר רגישות לך יש אם
Abacavirלייעוץ הרוקח או הרופא את שאל.בטוח לסילוק בשימוש שאינך.

 תגובות על הרפואי ולצוות לך להזכיר כדי, התראה כרטיסכוללתLupine/Lamivudine Abacavir  חבילת
.עת בכל איתך אותו שמור, חשוב בטיחות מידע מכיל זה כרטיס.יתר רגישות

שכיחות לוואי תופעות
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:אנֲׁשִָים-10ל1  עדלהשפיע עשויים אלה
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 בתגובת ראש כאב
יתר רגישות

) הקֲָאָה( חולה להיות
) בחילה( חולה מרגיש

שלשולים

בטן כאבי

תיאבון אובדן

( חום אנרגיה חוסר, עייפות
 כללית תחושה) גבוהה טמפרטורה

 נדודי( בשינה קושי טוב חוסר של
 נוחות ואי שרירים כאבי) שינה
מפרקים כאבי

להְׁשִתְעַלֵ

 נזלת או מגורה פריחה
בעור

.שיער איבוד

שכיחות לא לוואי תופעות

:דם בבדיקות להופיע ועשויים אנשים-100ל1  עדלהשפיע עשויים אלה
-
-
-

נויטרופניה( נמוכה לבנים דם תאי ספירת או) אנֲמִֶיהָ( נמוכה אדומים דם תאי ספירת

הכבד אנזימי ברמת עלייה)

).טרומבוציטופניה( הדם בקרישת המעורבים התאים במספר ירידה

נדירות לוואי תופעות

:אנֲׁשִָים-1000ל1  עדלהשפיע עשויים אלה
-
-
-

 של דלקת) הּכַבָדֵ דלַקֶתֶ( דלקת, שומני כבד או מוגדל כבד, צהבת כגון, כבד הפרעות
.השריר רקמת פירוק) הלבלב דלקת( הלבלב

:הן דם בבדיקות להופיע שעלולות נדירות לוואי תופעות
.עמילאזהנקרא באנזים עלייה-

מאוד נדירות לוואי תופעות

:אנֲׁשִָים-10,000ל1  עדלהשפיע עשויים אלה
-
-
-

) ומחטים סיכות( בעור עקצוץ תחושת, תחושה חוסר
בגפיים חולשה תחושת

 באזור מוקפים מרכזיים כהים כתמים( קטנות מטרות כמו ונראית שלפוחיות ליצור שעלולה, בעור פריחה
)מולטיפורמה אריתמה()לקצה מסביב כהה טבעת עם, יותר חיוור

 תסמונת(המין ואיברי העיניים, האף, הפה סביב במיוחד, עור וקילוף שלפוחיות עם נרחבת פריחה
 אפידרמיס נמק(הגוף משטח-30% מ ביותר עור לקילוף הגורמת יותר חמורה וצורה, )ונסון'סטיבנס-ג

)בדם לקטית חומצה עודף( לקטית חמצת. )רעיל

-

-

.בדחיפות לרופא פנה הללו מהתסמינים באחד מבחין אתה אם

:הן דם בבדיקות להופיע שעלולות מאוד נדירות לוואי תופעות
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).טהורים אדומים תאים של אפלזיה( חדשים אדומים דם תאי לייצר העצם מח של כישלון-

לוואי תופעות מקבל אתה אם

 מבחין אתה אם או, מטרידה או מחמירה הלוואי מתופעות אחת אםשלך לרוקח או לרופא ספר
.זה בעלון מופיעות שאינן לוואי בתופעות

-HIVב משולב טיפול של אחרות אפשריות לוואי תופעות
-HIV.ב הטיפול במהלך אחרים תנאים להתפתחות לגרום עלולlamivudine abacavir/ כגון משולב טיפול

ודלקת זיהום של תסמינים

להתלקח עלולים ישנים זיהומים

 זיהומים לפתח יותר נוטים והם, חלשה חיסונית מערכת יש) איידס(-HIV ב מתקדם זיהום עם לאנשים
 החיסון מערכת ידי על זוהו ולא" שקטים" היו כאלה שזיהומים ייתכן). אופורטוניסטיים זיהומים( חמורים
 את לתקוף ועלולה, מתחזקת החיסונית המערכת, הטיפול התחלת לאחר. הטיפול תחילת לפני החלשה

 בתוספת, חוםכלל בדרך כוללים התסמינים. דלקת או זיהום של לתסמינים לגרום שעלול מה, הזיהומים
:הבאים מהדברים חלק
-
-
-

בריאה גוף רקמת גם לתקוף עלולה היא, מתחזקת החיסון שמערכת ככל, נדירים במקרים

 לאחר רבים חודשים להתפתח עשויים אוטואימוניות הפרעות של הסימפטומים). אוטואימוניות הפרעות(
:לכלול עשויים התסמינים. שלך-HIV ה בזיהום לטיפול תרופה נטילת התחלת

-
-
-

ראֹׁש ּכאְבֵ

בטן כאב

נשימה קשיי

 או) סדיר לא או מהיר לב קצב( לב דפיקות
)מוגזמת ותנועה שקט אי( רעד היפראקטיביות

.הגוף תא לכיוון מעלה כלפי ועוברת והרגליים הידיים בכפות שמתחילה חולשה

:לעיל מהתסמינים באחד מבחין אתה אם או ודלקתזיהום של כלשהם תסמינים מקבל אתה אם
.שלך הרופא עצת ללא לזיהום אחרות תרופות ליטול אין. מיד שלך לרופא ספר

שלך העצמות עם בעיות לך שיש ייתכן

 חלקים, זה במצב. אוסטאונקרוזיסהנקרא מצב מפתחים-HIV ב משולב טיפול הנוטלים מהאנשים חלק
 לקבל יותר גבוה סיכוי בעלי להיות עשויים אנשים. לעצם מופחתת דם אספקת בגלל מתים העצם מרקמת

:הזה המצב את
-
-
-
-
-

רב זמן במשך משולב טיפול נוטלים הם אם

 אם קורטיקוסטרואידים הנקראות דלקתיות אנטי תרופות גם נוטלים הם אם
אלכוהול שותים הם

 הם אם מאוד חלשה שלהם החיסון מערכת אם
.משקל מעודף סובלים

:כוללים אוסטאונקרוזיס של סימנים
-
-
-

:הבאים מהתסמינים באחד מבחין אתה אם
.שלך לרופא ספר

במפרקים נוקשות

.תנועה קשיי) בכתף או בברך, בירך במיוחד( כאבים
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לוואי תופעות על דיווח
 אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

 הכרטיס תוכנית של האינטרנט אתר דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן
Store App  אוPlay- Google בCard Yellow MHRA  את חפש או yellowcardwww.mhra.gov.uk/:הצהוב
Apple.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה, לוואי תופעות על דיווח ידי על.

Lupine/LamivudineAbacavir  את לאחסן כיצד5.

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק

 האחרון ליום מתייחס התפוגה תאריך. הקרטון גבי על המופיע התפוגה תאריך לאחר זו תרופה ליטול אין
.חודש אותו של

.גo-25ל מתחת חנות

 שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

Lupine/LamivudineAbacavir  מכיל מה
 אבקביר הםLupine/Lamivudine Abacavir  של בסרט מצופה טבליה בכל הפעילים החומרים

.למיוודין של ג"מ-300 ו אבקוויר ג"מ-600 ל ערך שווה הידרוכלוריד

 צהובה ברזל תחמוצתK), (30- פובידוןA),  סוג( קרוספובידון, מיקרו-גבישית תאית הם האחרים המרכיבים
(E172)2910-6  מכיל הטבליות ציפוי. הטבליה בליבת סטיארט ומגנזיוםmPas HPMC

2910-3mPas, Hypromellose HPMC ,Hypromelloseחמצני דו טיטניום  ,(E171)80 400,  מאקרוגול
polysorbateשקיעה צהוב אלומיניום ואגם .(E110)

האריזה ותכולתLupine/Lamivudine Abacavir  נראה איך
 טבליות, קמורה דו, קפסולה בצורת, כתום בצבע הםx ,9.1  השני בצד-"600" ו אחד בצד'300'  חריטה עם.

Lupine/LamivudineAbacavir  מ"מ20.6  בגודל סרט מצופות

60  המכילות שלפוחיות מרובות אריזות או סרט מצופות טבליות90  או60 30,  המכילות שלפוחיות באריזות מסופקים.
Lupine/LamivudineAbacavir  סרט מצופות טבליות90  או

 לשליטה חמצן ובולם מופעל פחמן שקיקא או פעיל פחם שקית המכילבבקבוקים סרט מצופות טבליות30
.בבקבוק הלחות על

.משווקים להיות עשויים האריזה גדלי כל לא

ויצרן שיווק אישור בעל

Healthcare )UK( LimitedLupine
2BE 3-9 2  קומה, העירוני הבניין

SL1 Street, Slough, Berkshire
,Albertבריטניה

2021. במרץ לאחרונה עודכן זה עלון
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