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Atazanavir
veer- na' za(a ב-(כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 שינויים וביצוע יותר בטוח סקס תרגול עם יחד אלו תרופות נטילת. בזיהום מלא באופן לטפל כדיHIV- אחרים לאנשים.
 ב בזיהום המטפלות אחרות תרופות עםHIV- ה נגיף להעברת הסיכון את להפחית עשויה החיים באורח אחרים

Atazanavirלתת יש. סרטן או חמורים זיהומים כגון -HIVחיסוני כשל תסמונת לפתח שלך הסיכוי את להפחית עשוי הוא 
 הנקראות תרופות של בקבוצה הואHIV- מרפא אינו שאטזנאביר למרות. בדם ,HIV ל הקשורות ומחלות) איידס( נרכש

 לפחות ושוקלים חודשים3  לפחות שגילם וילדים במבוגריםAtazanavir . ה כמות הפחתת ידי על פועל זה. פרוטאז מעכבי
Atazanavir האנושי החיסוני הכשל בנגיף בזיהום לטיפול אחרות תרופות עם יחד  משמש) )HIV(ג"ק(10  פאונד22

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

atazanavir  הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
 להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך

 או .cobicistat אבקתAtazanavir  ו מזון עם להילקח חייבת .ritonavir-קחatazanavir  קח. מבין שאינך חלק כל
ritonavirתרופה של רמות להעלאת שניתנת תרופה( פרמקוקינטי מאיץ עם להינתן ועשויות ביום פעם אוכל עם נלקחות 

Atazanavir כמוסות. הפה דרך לנטילה וכאבקה כקפסולה מגיעAtazanavir  כגון) בגוף אחרת

 הללו התרופות את ליטול יש אם לך יגיד שלך הרופא. אטאזנאביר נוטל שאתה בזמן-HIV ל אחרות תרופות תיקח אתה
 את ושאל, בזהירות הזה הזמנים לוח אחר עקוב. אטאזנאביר נטילת אחרי או לפני שעות מספר או-atazanavir, ל במקביל

.שלך התרופות את לקחת צריך אתה שבהם הזמנים לגבי שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא

 או לרופא ספר, הכמוסות את לבלוע מסוגל אינך אם. אותם לפתוח או ללעוס, לפצל אין; בשלמותן הכמוסות את לבלוע
.לרוקח

. לתינוקות פורמולה או חלב, מים כגון נוזלים או, יוגורט או תפוחים רסק כגון למזונותAtazanavir  אבקת להוסיף ניתן
 או חטיף אכלו, מים עם מערבבים אם. המלאה המנה את ליטול מנת על מיד התערובת כל את וקחו, היטב מערבבים

 את לערבב ניתן, מכוס לשתות יכולים שאינם) חודשים3  גיל מעל( לתינוקות. האבקה תערובת נטילת לאחר מיד ארוחה
 לא התערובת אם. תינוק בבקבוק לתינוק התערובת את לתת אין; פומי מינון מזרק עם ולתת לתינוקות בפורמולה האבקה
נלקחת
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,14/4/2216:29MedlinePlusשל תרופות על מידעAtazanavir: 

 לערבב כיצד המתארות היצרן הוראות את בעיון קרא. שעה תוך אותו ולקחת החדר בטמפרטורת אותו לאחסן יש מיד
 או לערבב איך לגבי כלשהן שאלות לך יש אם שלך הרופא או הרוקח את לשאול הקפדatazanavir.  של מנה ולקחת
.זו תרופה לקחת

.אטזנאביר של מהמינון חלק רק לוקח או יורק, מקיא שלך התינוק אם לעשות מה הרופא עם שוחח

 או מהרופא יותר קבל, להיגמר מתחילה שלךatazanavir  לטיפול יותר קשה להיות עשוי שלך המצב, מינונים על מדלג או.
 אתה אם גםatazanavir  ה אספקת כאשר. שלך הרופא עם לדבר מבליatazanavir- ליטול מפסיק אתה אם. שלך הרוקח
HIV- ליטול המשך. בזיהום לשלוט כדי לפעול ימשיכו שהתרופות כדי יחד ייקחוatazanavir  ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש
 אינוHIV- ב בזיהום לטיפול שלך הרופא ידי על שנקבעו התרופות שכל חשוב. שלם משטר עם להינתן תמיד וחייב בלבד
Atazanavir ב שולטHIV- אותו מרפא אינו אךAtazanavir . ב בזיהום מטפל

 הרוקח או הרופא את ושאל בעיון זה מידע קרא. המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקש
.כלשהן שאלות לך יש אם

זו בתרופה השימושים

 עובדי אצל זיהום למנוע כדי גם לפעמים משמש .HIV-למצבך זו בתרופה בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח.
Atazanavir ל בטעות שנחשפו אחרים אנשים או בריאות שירותי

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

atazanavir, נטילת לפני
 אבקה או בכמוסות מהמרכיבים אחד לכל או, אחרת תרופה לכל-atazanavir, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקשatazanavir.  לקחת לא לך לומר עשוי שלך הרופאatazanavir.  של

 ציספריד); אורוקסטרל( אלפוזוזין: צמחיים מוצרים או הבאות מהתרופות אחת נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
;Propulsid)ב"בארה זמין לא ;( elbasvirו ;grazoprevir )Zepatier(-45  דיהידרו-ארגוטמין כגון ארגוט אלקלואידים)

,DHEב, ארגומאר( ארגוטמין, ארגונובין), מיגרנאל ,Cafergot-ב ,(Migergot-מתילרגונובין או  ;(Methergine)
glecaprevirו ;pibrentasvir )Mavyret(; indinavir )Crixivan( אירינוטקאן  ;(Camptosar)

lovastatin )Altoprev(; lurasidone )Latuda(; midazolamהפה דרך ;
nevirapine )Viramune(, pimozide )Orap(; rifampin )Rimactane, Rifadin, Rifater, Rifamate(; sildenafil)

(Halcion).  וטריאזולם; וורט ון'ג סנט-Vytorin); ב, זוקור( סימבסטטין); ריאות למחלות המשמש בלבדRevatio  המותג
.הללו מהתרופות יותר או אחת נוטל אתה אםatazanavir  לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא

 או נוטל אתה תזונה ותוספי צמחים מוצרי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
); נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדי: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

), זונאלון, סילנור( דוקספין), נורפרמין( דזיפרמין, אמיטריפטילין כגון') רוח מצב מעליפי(' דיכאון נוגדות תרופות
 אנטי-פטרייתיים חומרים); סורמונטיל( וטרמיפרמין טרזודון(Vivactil),  פרוטריפטילין), סורמונטיל, טופרניל( אימיפרמין

 וווריקונזול) קסולגל, ניזורל, אקסטינה( קטוקונאזול), ספורנוקס, אונמל( איטראקונאזול כגון מסוימים
bepridil )Vascor( ;(Vfend))ב"בארה זמין לא ;(כגון בטא חוסמי  labetalol )Trandate(, nadolol ,Corgard)ב

(Corzide-ו,propranolol )Hemangeol, Inderal-
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 ייתכן ,atazanavir זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן.
 תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא

 וטדלפיל .)Adcirca, Cialis(עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות

-voxilaprevir )Sovaldi, Epclusa, Vosevi(; ו-Advair(; sofosbuvir, velpatasvir, ב, סרוונט)סלמטרול 

(; quetiapine )Seroquel(; rifabutin )Mycobutin(; בפרנדימט, פרנדין; repaglinide )של לקוי לתפקוד המשמשים 
 פוספודיאסטראז  מעכבי(מעכביPDE ) )5-סטקסין, לויטרה( וורדנפיל) סיאליס( טדלפיל), ויאגרה( סילדנפיל כגון זיקפה

 ,Viread(ב ,Atripla-ב ,Stribild-ב ,Truvada-אחריםmidazolam ;) בהזרקה ;)paclitaxel )Abraxane, Taxol ;מסוימים
 ,Sustiva( efavirenz ב ,Atripla(, ritonavir )Norvir-ב ,Kaletra-בViekira- )Pak(, saquinavir )Invirase  וטנופוביר

ו ;)Tacrolimus )Astagraf, Prograf-ל אחרות תרופותHIV- כולל איידס או

)Gengraf, Neoral, Sandimmune(, Sirolimus )Rapamune( וקינידין  )את המדכאות תרופות); בנואדקסטה 
 ,)Cordarone, Nexterone, Pacerone( לידוקאין )Octocaine, Xylocaine(ציקלוספורין כגון החיסונית המערכת
פלוטיקזון); לנוקסין(  דיגוקסין ,Flonase, Flovent(ב ;)Advair-אמיודרון כמו סדיר לא לדופק  תרופות

)Colcrys, Mitigare(; קולכיצין -Prevpac(; ב-rosuvastatin )Crestor(; clarithromycin )Biaxin, ו Caduet(, -ב

atorvastatin )Lipitor, אחרים ;)כגון) סטטינים( כולסטרול להורדת מסוימות תרופות Tarka, 
-verapamil )Calan, Verelan, inו)Cardene(, nifedipine )Adalat, Afeditab, Procardia( ניקרדיפין (, felodipine, 

ב ,Bunavail-ב ,Suboxone-ב ;)Zubsolv-דילטיאאזם כגון סידן תעלות  חוסמי ,Cardizem, Cartia, Tiazac(אחרים

; Victrelis(; bosentan )Tracleer(; buprenorphine )Buprenex, Butrans, ב"בארה עוד זמין לא

-Inderide(; boceprevir )ב XL, Innopran

 כמו חציצה עם אחרת תרופה כל אוEC) ,(Videx  מושהה בשחרור דידנוזין כמוסות, חומצה סותרי נוטל אתה אם
 אם שלך הרוקח או הרופא את שאל. התרופה נטילת לאחר שעה או לפני שעתייםatazanavir  קח(Bufferin),  אספירין

.מכוסות נוטל שאתה מהתרופות אחת אם בטוח אינך

 כגון כיבים או צרבת, עיכול בהפרעות לטיפול תרופה נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
Prevpac(, nizatidine )Axid(, omeprazole Duexis(, Lansoprazole )Prevacid, in

Vimovo(, famotidine )Pepcid, in cimetidine, esomeprazole )Nexium, in ,Prilosec)ב

,pantoprazole )Protonix(, rabeprazole )AcipHex( ,(Zegerid-או .ranitidine )Zantac( לך לומר עשוי שלך הרופא 
 כמה לך יגיד שלך הרופא, התרופה את ליטול תמשיך אם. התרופה של יותר נמוך מינון לקחת או התרופה את לקחת לא
atazanavir. נטילת לבין התרופה נטילת בין לאפשר עליך זמן

 שבו מצב( המופיליה, בדם גבוה סוכר או סוכרת, סדיר לא לב בקצב פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
. אחרת דימום הפרעת כל או) בכבד ויראלי זיהום( הפטיטיס, אחרת דימום הפרעת כל או) כרגיל נקרש אינו הדם

.לב או כליות מחלת, אחרת כבד מחלת

 לרופא התקשר, אטאזנאביר נטילת בזמן להריון נכנסת אם. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
.אטאזנאביר ולוקחת-HIV ב נגועה את אם להניק אסור. שלך

, הריון למניעת גלולות( הורמונליים מניעה אמצעי של היעילות את להפחית עשויatazanavir  כי לדעת עליך
 נוטל שאתה בזמן עבורך שיעבדו הריון למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחח). וזריקות שתלים, טבעות, מדבקות

.אטאזנאביר

.אטאזנאביר נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

 אין אם גם, זו תרופה נוטל שאתה בזמן) שלך בדם הסוכר ברמת עלייה( היפרגליקמיה לחוות עלול שאתה לדעת עליך
 הטלת, קיצוני צמא: אטאזנאביר נוטל שאתה בזמן הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם מיד לרופא ספר. סוכרת עדיין לך

 אחד לך שיש ברגע שלך לרופא להתקשר מאוד חשוב. חולשה או מטושטשת ראייה, קיצוני רעב, תכופה שתן
 קטואצידוזיס. קטואצידוזיס הנקרא חמור למצב לגרום עלול מטופל שאינו בדם גבוה שסוכר מכיוון, הללו מהתסמינים

 בחילות, בפה יובש: כוללים קטואצידוזיס של תסמינים. מוקדם בשלב מטופלת לא היא אם חיים לסכנת להפוך עלול
.בהכרה וירידה פירותי ריח עם נשימה, נשימה קוצר, והקאות
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 העורף כגון בגופך שונים לאזורים לעבור או לעלות עלול שלך הגוף שומן אטאזנאביר נוטל שאתה שבזמן לדעת עליך
 עם שוחח. והישבן הפנים, הרגליים, מהידיים שומן לאבד עלול אתה. והשדיים הבטן'), תאו גבנון(' העליונות והכתפיים

.שלך הגוף בשומן הללו מהשינויים באחד מבחין אתה אם שלך הרופא

 שעלול שלך למוח נזק למנוע כדי מיוחדת דיאטה על להקפיד יש שבו תורשתי מצב(PKU,  פנילקטונוריה לך יש אם
 שיוצר באספרטיים מותקת הפה דרך אטאזנאביר שאבקת לדעת עליך), חמורה אינטלקטואלית למוגבלות לגרום

.פנילאלנין

 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
.שלך לרופא לספר הקפד-atazanavir, ב הטיפול במהלך עת בכל מחמירים או חדשים

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.התרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ שתיית או אשכוליות אכילת על שלך הרופא עם שוחח

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

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

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Atazanavir

בחילה

הקֲָאָה

בטן כאב

ׁשלִׁשּול

ראֹׁש ּכאְבֵ

דּכִָאֹון

חום

ישן להישאר או להירדם קושי

שרירים כאב

קלה פריחה

ברגליים או בידיים עקצוץ או כאב, צריבה, תחושה חוסר

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

סדירות לא לב פעימות

סחְרַחֹורתֶ
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סחרחורת או עילפון תחושת

בראייה שינויים

)נולדו עתה שזה תינוקות אצל במיוחד( העיניים או העור של הצהבה

בצד או בגב כאב

שתן מתן עם צריבה או כאב

בשתן דם

הקֲָאָה

תיאבון אובדן

קרסוליים או רגליים, רגליים, ידיים של נפיחות

שתן במתן ירידה

כהה בצבע שתן

בהיר בצבע יציאות

שעות-4 מ יותר שנמשכת זקפה

atazanavir  ליטול הפסק, הבאים מהתסמינים אחד עם חמורה פריחה מפתח אתה אם
:חירום רפואי טיפול לקבל או שלך לרופא מיד והתקשר
".שפעת דמויי" תסמינים או כללית רעה הרגשה

חום

מפרקים או שרירים כאבי

נפוחות או אדומות עיניים

עור קילוף או שלפוחיות

בפה פצעים

שלך הצוואר או הפנים של נפיחות

לעור מתחת אדום או חם, כואב גוש

 זו תרופה נוטל שאתה בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
Atazanavir

 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

 אותו אחסן. מחמד וחיות ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבה בחבילה או במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק החדר בטמפרטורת
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. 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

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי 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
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

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

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

העיניים או העור של הצהבה

?אחר מידע לדעת צריך

 שלך הטיפול ובמהלך לפני מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לאטאזנאביר שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי

 המרשם את מחדש למלא כדי התרופות שתיגמר עד תחכה אל. יד בהישגatazanavir  של   אספקה שמור
.שלך

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

 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

®ריאטז

שלהם השמות

ATZ

/a603019.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov6/7

http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


,14/4/2216:29MedlinePlusשל תרופות על מידעAtazanavir: 

15/01/2022-  לאחרונה מתוקן

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

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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