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-Tenofovirו Bictegravir, Emtricitabine
vir) ra teg' (bik bean) uh sit' tri (em veer) fo noe'(te  כמו מבוטא

:חשובה אזהרה

 מתמשך זיהום(B ;HBV  הפטיטיס בנגיף בזיהום לטיפול-tenofovir ו-Bictegravir, emtricitabine ב להשתמש אין
HBV  לך יש אם לראות כדי אותך לבדוק עשוי שלך הרופאHBV.  לך שיש חושב או לך יש אם שלך לרופא ספר). בכבד
 נוטל ואתהHBV  לך יש אם-tenofovir. ו-bictegravir, emtricitabine ב הטיפול את שתתחיל לפני

Bictegravir, Emtricitabineו ,tenofovir-לקחת מפסיק אתה כאשר פתאום להחמיר עלול מצבך 
Bictegravir, Emtricitabineו.tenofovir-

 במהלך, לפני מעבדה בדיקות ויזמין אותך יבדוק שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
ה אם לראות כדי וטנופוביר אמטריציטבין, ביקגרוויר נטילת הפסקת לאחר חודשים מספר במשך קבוע ובאופן
HBV-החמיר שלך.

.וטנופובירbictegravir, emtricitabine  נטילת של ים/הסיכון על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 אצל(HIV)  האנושי החיסוני הכשל בנגיף בזיהום לטיפול משמש-tenofovir וbictegravir, emtricitabine  של השילוב
 יציבים שהיו או בעבר אנטי-רטרו-ויראלי טיפול קיבלו שלא) ג"ק(25  פאונד55  לפחות של במשקל מסוימים וילדים מבוגרים
 אינטגרזים גדילים העברת מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הואBictegravir . אנטי-רטרו-ויראלי) ים(טיפול. באחרים

.(INSTIs) Emtricitabineו tenofovir-נוקלאוזיד של הפוך תעתוק מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הם  .(NRTIs)
ש למרות. בגוף-HIV ה כמות הפחתת ידי על פועל-tenofovir וbictegravir, emtricitabine  של השילוב

bictegravir, emtricitabine-ו tenofovir-ירפאו לא  ,HIVתסמונת לפתח שלך הסיכוי את להפחית עשויות אלו תרופות 
 סקס תרגול עם יחד אלו תרופות נטילת. סרטן או חמורים זיהומים כגון-HIV ל הקשורות ומחלות) איידס( נרכש חיסוני כשל
 לאנשים-HIV ה נגיף את להעביר או לחלות הסיכון את להפחית עשויה החיים באורח אחרים שינויים וביצוע יותר בטוח

.אחרים

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 עם ביום פעם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיע-tenofovir וbictegravir, emtricitabine  של השילוב
בסביבות-tenofovir וbictegravir, emtricitabine,  קח. אוכל בלי או
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 כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה אותה
 או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק-tenofovir וbictegravir, emtricitabine  קח. מבין שאינך חלק

.שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת

 לקחת תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם-tenofovir וbictegravir, emtricitabine  לקחת המשך
bictegravir, emtricitabineו tenofovir-אמטריציטבין, ביקגרוויר ליטול תפסיק אם. שלך הרופא עם לדבר מבלי 

.לטיפול יותר קשה להיות ועשוי לתרופות לעמיד להפוך עלול הנגיף, מינונים על תדלג או, קצר לזמן אפילו וטנופוביר

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,וטנופובירbictegravir, emtricitabine  נטילת לפני
 אחד כל או אחרת תרופה כל, וטנופוביר-bictegravir, emtricitabine ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. וטנופובירbictegravir, emtricitabine  בטבליות מהמרכיבים

 הרופא). בריפאטר, בריפאמט(Rifadin, Rimactane,  ריפמפין או) טיקוסין( דופטיליד נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
.הללו מהתרופות אחת נוטל אתה אם-tenofovir וbictegravir, emtricitabine  ליטול לא לך יגיד כנראה שלך

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
מהבאים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

;acyclovir )Zovirax(; carbamazepine )Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril(; cidofovir; ganciclovir )Valcyte( :
 תרופות(Glucophage, Riomet);  מטפורמין(HIV);  האנושי החיסוני הכשל בנגיף לטיפול אחרות תרופות; גנטמיצין
 אוקסקרבזפין(Aleve, Naprosyn);  ונפרוקסן) מוטרין, אדוויל( איבופרופן כגון(NSAIDs)  סטרואידיות לא דלקת נוגדות

;(Trileptal)פניטק, דילנטין( פניטואין; פנוברביטל ;( rifabutin )Mycobutin(; rifapentine )Priftin(; ritonavir)נורביר ,
 התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן(Valcyte).  ולגנציקלוביר); )valacyclovir )Valtrex; בקאלטרה

 עם אינטראקציה לקיים גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך
bictegravir, emtricitabineו ,tenofovir-שאינן אלו גם, נוטל שאתה התרופות כל על שלך לרופא לספר הקפד לכן 

.זו ברשימה מופיעות

 סוכרלפט או) אחרים(Maalox, Mylanta, Tums,  אלומיניום, מגנזיום, סידן המכילים חומצה סותרי נוטל אתה אם
,(Carafate)קח  Bictegravir, Emtricitabineהסוקראפט או הסותרים נטילת לפני שעתיים ריקה בטן על וטנופוביר.

.מזון עם יחד-tenofovir ו-bictegravir, emtricitabine ל במקביל אותו קח, סידן תוסף או ברזל נוטל אתה אם

.ון'ג סנט וורט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר

 שלא זיהום של סוג כל או חשובה אזהרה בסעיף המוזכרים המצבים את פעם אי לך היו או לך יש אם שלך לרופא ספר
 לגרום שעלול ויראלי זיהום(CMV;  ציטומגלווירוס או) ריאות זיהום של סוג; שחפת( שחפת כגון והולך שמגיע או חולף

.כליות מחלת או) חלשה חיסונית מערכת עם אנשים אצל לתסמינים

, ביקגרוויר נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
צריך לא אתה. שלך לרופא התקשר, וטנופוביר אמטריציטבין
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.וטנופוביר אמטריציטבין, ביקגרוויר נוטל אתה אם או-HIV ב נגוע אתה אם להניק

 ולהתחיל להתחזק עלולה שלך החיסונית המערכת-HIV, ב בזיהום לטיפול תרופות נוטל שאתה שבזמן לדעת עליך
 של תסמינים לפתח לך לגרום עלול זה. להתרחש אחרים למצבים לגרום או בגופך היו שכבר אחרים בזיהומים להילחם
ו-bictegravir, emtricitabine ב הטיפול במהלך מחמירים או חדשים תסמינים לך יש אם. אלה מצבים או זיהומים

,tenofovir-שלך לרופא לספר הקפד.

?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 מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולים:
-tenofovirו Bictegravir, emtricitabine

ׁשלִׁשּול

בחילה

הקֲָאָה

ראֹׁש ּכאְבֵ

 לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך

שתן במתן ירידה

והקרסוליים הרגליים בכפות נפיחות

עייפות

נשימה קוצר

מהירה נשימה

חריג או מהיר דופק

והקאות בחילות עם בטן כאבי

והרגליים הידיים של כחול או קר צבע

חום או כהה צהוב שתן

בהיר בצבע יציאות

העיניים או העור של הצהבה

תיאבון אובדן

חּולׁשהָ
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עייפות

סחרחורת או סחרחורת

 וtenofovir- התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולים.
Bictegravir, emtricitabine

 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
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

 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

. 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 בהישג-tenofovir וbictegravir, emtricitabine  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
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רנד שמות

®ביקטארווי

07/02/2019-  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

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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