
-CDCמ הציבור בריאות על ביותר העדכני המידע את קבל

תרופות על מידע

 שם Fumarate Disoproxil / Tenofovir / Emtricitabine / CobicistatElvitegravir :לבְטַאֵ

סטריבילד:מותג

FTC / TDF / c / TDF, EVG / FTC / COBIEVG /:אחרים שמות

משולבות תרופות:סמים שיעור

Inhibitor )elvitegravir( Transfer StrandIntegrase
 משפרDF) (emtricitabine, tenofovir  נוקלאוזיד של טרנסקריפטאז מעכב

)קוביציסטט( פרמקוקינטי
)להגדלה לחץ(: תרופה תמונת

Stribild? על לדעת חשובים הכי הדברים מה

 חומצהשל הצטברות כוללים אלה. חיים ומסכנות חמורות לוואי לתופעות לגרום עלול סטריבילד
, כליות ספיקת   אי כולל, מחמירות או חדשות כליות בעיות, בעיותּכבָדֵ),לקטית חמצת( בדם לקטית

.תרופתיות אינטראקציותוכן

 לחמצת סימנים להיות שיכולים הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם מיד שלך הרופא עם קשר צור
:לקטית

עייפות או חולשה

חריגים שרירים כאבי

מהירה נשימה או נשימה קוצר

והקאות בחילות עם בטן כאבי
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כחולות או קרות ורגליים ידיים

סחרחורת או סחרחורת

חריג או מהיר דופק

 לבעיות סימנים להיות שיכולים הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם מיד שלך הרופא עם קשר צור
:כבד

)צהַבֶתֶ( העיניים לובן או העור של הצהבה

כהה בצבע שתן

בהיר בצבע יציאות

יותר או ימים מספר למשך תיאבון אובדן

הקאות או בחילה

הבטן אזור/הבטן של ימין בצד רגישות או כאב, כאב

עקִצּוץ

הדַּבקָהָ  )HBV(את וקח ,Stribild הHBV- שלךB הפטיטיס בנגיף זיהוםוגםHIV  גם לך יש אם

 לדבר מבליStribild  ליטול תפסיק אלStribild.  ליטול תפסיק אם) להתלקח( להחמיר עלול
.שלך הרופא עם תחילה

 להחמרה סימנים להיות שיכולים הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם מיד שלך הרופא עם קשר צור
:טנופוביר המכילות לתרופות קשור להיות עשוי אשר), פאנקוני תסמונתנקראת( כליות בבעיית

מחמירים או חולפים שלא עצמות כאבי

ברגליים או ברגליים, בידיים, בזרועות כאב

שבורות עצמות

חולשה או שרירים כאבי

 ספר.חיים ומסכנות חמורות לוואי לתופעות לגרום עלולה מסוימות תרופות עםStribild  נטילת
 ותוספי ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות כולל, נוטל שאתה התרופות כל על שלך לרופא
.צמחים

.שלך הרופא עם שלך הפגישות כל את לקיים חשובStribild,  נטילת בזמן

?סטריבילד זה מה

 ומעלה12  בני וילדים במבוגרים.והתרופות המזון מנהלStribild ב"ארה ידי על שאושרה מרשם תרופה היא
HIV- בריאות שירותי ספק ידי על שנקבע כפי, מסוימות בדרישות ועומדים) ג"ק(35  פאונד77  לפחות ששוקלים
 )FDA(ב בזיהום לטיפול
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-HIVל אחרות תרופות עם לשמשלאֹוצריךטיפול משטרמלאHIV  הוא סטריבילד

fumarate ו, אמטריציטבין,elvitegravircobicistat,: שונות תרופות ארבע מכיל סטריבילד
disoproxiltenofovir.

 בחומרים לשימוש הנחיות-ב עיין אנאHIV,  עם באנשים-Stribild ב השימוש על נוסף למידע
 אנטי-רטרו-ויראליים בחומרים לשימוש הנחיותוהHIV עם החיים נוער ובני במבוגרים אנטי-רטרו-ויראליים

.בילדיםHIV  בהדבקת

 לחיותHIV  עם לאנשים עוזרת יום כלHIV  תרופות נטילת אך, איידסHIV/ לרפא יכולות אינןHIV  תרופות
ל תרופות נוטל אתה אם. הפצה-HIVל הסיכון את מפחיתות גם-HIV ל תרופות. יותר ובריאים ארוכים חיים

,HIV-זאת לעשות לך מורה שלך הרופא כן אם אלא, אותן ליטול תפסיק או תדלג, תפחית אל.

Stribild? נטילת לפני שלי לרופא לספר עלי מה

:שלך לרופא ספרStribild,  נטילת לפני

 או, אמטריציטבין,Stribild )elvitegravir-cobicistat,ב-HIV ה מתרופות לאחת אלרגי אתה אם
fumarate disoproxiltenofovir (אחרת תרופה כל או.

 )B )HBV.הפטיטיס בנגיף זיהום כולל, בכבד בעיות לך יש אם

.בכליות בעיות לך יש אם

.בעצמות בעיות לך יש אם

.אחר רפואי מצב לך יש אם

 אין שאולי מכיוון ההיריון במהלך בסטריבילד להשתמש אין. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם
Stribild  נטילת עם אפשריים סיכונים על שלך הרופא עם שוחח. ההריון במהלך בגוף מהתרופה מספיק
 בתרופות לשימוש המלצות-ב עיין, ההריון במהלך-Stribild ב השימוש על נוסף למידע. ההריון במהלך

 הלידה סביבHIV  העברת להפחתת והתערבויות-HIV ב הידבקות עם הרות בנשים אנטי-רטרו-ויראליות
.הברית בארצות

. הנקה על ממליצה לאמנַחהֶ קוַ ה, הברית בארצותHIV  עם נשים עבור. להניק מתכננת או מניקה את אם
 חלופיות באפשרויות לדון כדי שלך הרופא עם דבר, מניקה כבר אתה אם או, נולד שלך שהתינוק לפני

.תינוקך להאכלת

 עשוי שלך הרופא). נרתיקיות טבעות או שתלים, גלולות כגון( מבוססת מניעההֹורמֹוןמשתמש אתה אם
 על נוסף למידעStribild.  נטילת בזמן מניעה אמצעי של חלופיות או נוספות בצורות להשתמש לך   להמליץ
.הריון ומניעתHIV  של אינפוגרפיקה-HIVinfoב עיין, בו-זמנית-HIV ו הריון למניעת בתרופות שימוש

 ון'ג סנט כולל( צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא או מרשם עם אחרות תרופות לגבי
(wortמוצרים או תרופות של הפעולה אופן על להשפיע עשוי סטריבילד.לקחת מתכוון או לוקח שאתה 
הפעולה אופן על להשפיע עשויים אחרים מוצרים או ותרופות, אחרים
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 לוואי לתופעות לגרום עלולה מסוימים מוצרים או תרופות עם יחדStribild  נטילת.עובד סטריבילד
.חיים ומסכנות חמורות

?סטריבילד ליטול עלי כיצד

Stribild מכיל טאבלט כל. טבליות בצורת מגיע:

elvitegravir ג"מ150

cobicistatג"מ150

אמטריציטביןג"מ200

fumarate disoproxiltenofovir ג"מ300

.שלך הרופא להוראות בהתאםStribild  קח

-HIV.ל אחרות תרופות עם סטריבילד ליטול אין. האוכל ועם הפה דרך סטריבילד קח

 הידרוקסיד ומגנזיום אלומיניום המכילה) חומצה נוגד( עיכול בהפרעות לטיפול תרופה ליטול צריך אתה אם
.סטריבילד נטילת לאחר או לפני שעתיים לפחות אותה קח-Stribild, ב הטיפול במהלך פחמתי סידן או

, מיד(1-800-222-1222)  רעלים לבקרת המקומי המרכז או הרופא עם קשר צורStribild,  מדי יותר נטלת אם
.החולים בית של הקרוב המיון לחדר פנה או

.-FDAה תרופת תוויתאת ראהStribild,  נטילת אופן על נוסף למידע

?מנה אשכח אם לעשות עלי מה

 הגיע כמעט אם אבל. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קחStribild,  שלמנָהָא מתגעגע אתה אם
 ליטול אין. הקבוע בזמן שלך הבאה המנה את קח ופשוט שהוחמצה המנה על דלג, שלך הבאה למנה הזמן
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי בו-זמנית מנות שתי

?לסטריבילד לגרום יכולות לוואי תופעות אילו

 לוואי תופעות. לעיל שצוין כפי חמורות להיות יכולות לוואי תופעות כמה. לוואי לתופעות לגרום עלול סטריבילד
 HIV על המידע גיליון את ראה. לניהול ניתנות, פעם מדי סחרחורת או בחילות כגוןHIV,  תרופות של רבות

.נוסף למידעלוואי ותופעות-HIV ל תרופות

:כוללותStribild  של אחרות אפשריות לוואי תופעות

 להוביל שעלול מה), אוסטאופניה( הידלדלות או, עצמות כאבי, עצמות כאבי כולל, בעצמות בעיות
.לשברים

 מצב הואIRIS(. IRIS  אודלקתית תסמונת חיסוני שיקוםלו שקוראים(החיסון מערכתשלך שינויים
להתאושש מתחילה החיסון מערכת כאשר לפעמים המתרחש
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 שהיה לזיהום מוגברת תגובה לה שתהיה ייתכן, מתחזקת החיסון שמערכת ככלHIV.  בתרופת טיפול
.בעבר מוסתר

.חולפות שאינן או אותך שמטרידות לוואי תופעות לך יש אם שלך לרופא ספר

Stribild,  של אפשריות לוואי תופעות על נוסף למידע. סטריבילד של האפשריות ההשפעות כל לא אלה
.שלך הרוקח או הרופא עם שוחח אולאריזה תוספתאֹותרופה תוויתאת קרא

.באינטרנטאוFDA 1-800-)1-800-332-1088( 1088- בטלפון-FDA ל לוואי תופעות על לדווח יכול אתה

Stribild? את לאחסן יש כיצד

25°C). עד(77°F 20°C  עד68°F , החדר בטמפרטורתStribild  את אחסן

 חומר של קטנה חבילה יש במיכל אם. היטב סגור המיכל את ושמור הגיע הוא שבו במיכלStribild  את שמור
.לחות מפני התרופה על מגן היבש חומר. אותו תסיר אל), ייבוש חומר נקרא( ייבוש

.חסר או שבור המיכל פתח מעל המקורי החותם אם-Stribild ב להשתמש אין

 להשליך כיצד-FDAה הנחיותאחר לעקוב). מעודכן לא( תוקפו שפג או צורך אין שכברStribild  את לזרוק
.בשימוש שאינה תרופה בבטחה

.ילדים של ידם מהישג התרופות וכלStribild  את הרחק

Stribild? על נוסף מידע למצוא אוכל היכן

 בחומרים לשימוש הנחיות-ב עיין אנאHIV,  עם באנשים-Stribild ב השימוש על נוסף למידע
 אנטי-רטרו-ויראליים בחומרים לשימוש הנחיותוהHIV עם החיים נוער ובני במבוגרים אנטי-רטרו-ויראליים

.בילדיםHIV  בהדבקת

 ייעוץ מידע קטע. לּוחַ:הבאים-FDA ה ות/התווית על מבוסס המטופל גרסת של זה תרופה סיכום
Stribild. הנוטלים אנשים עבור מידע כולל בתווית למטופל

.ClinicalTrials.govמ, לסטריבילד הקשורים מחקרים

-HIVinfo.מ, -FDAה ידי על שאושרו-HIV ל תרופותשל רשימה

היצרן על מידע

Sciences, Inc.Gilead
 סיוע800-445-3235 : ראשי מספר

800-226-2056: למטופל

2021 באוקטובר8 : לאחרונה נבדק
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