
Obțineți cele mai recente informații de sănătate publică de la CDC

Informații despre medicamente

pronunta:Elvitegravir / Cobicistat / Emtricitabină / Tenofovir Disoproxil Fumarat Nume 

de marcă:Stribild

Alte nume: EVG / COBI / FTC / TDF, EVG / c / TDF / FTC

Clasa de droguri:Medicamente combinate

Inhibitor de transfer al catenei de integrază (elvitegravir)

Inhibitor nucleozidic al transcriptazei inverse (emtricitabină, tenofovir DF) 
Amplificator farmacocinetic (cobicistat)

Imagini de droguri: (Click pentru a mări)

Care sunt cele mai importante lucruri de știut despre 
Stribild?

Stribild poate provoca efecte secundare grave, care pun viața în pericol. Acestea includ o acumulare deacid lactic 

în sânge (acidoza lactica),ficatprobleme, probleme de rinichi noi sau care se agravează, inclusiv insuficiență renală 

șiinteracțiuni medicamentoase.

Contactați imediat medicul dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele simptome care ar 

putea fi semne de acidoză lactică:

Slăbiciune sau oboseală

Dureri musculare neobișnuite

Dificultăți de respirație sau respirație rapidă

Dureri de stomac cu greață și vărsături
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Mâinile și picioarele reci sau albastre

Amețeli sau amețeli

Bătăi rapide sau anormale ale inimii

Contactați imediat medicul dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele simptome care ar putea fi 

semne de probleme hepatice:

Îngălbenirea pielii sau a albului ochilor (icter)

Urina de culoare închisă

Mișcările intestinale de culoare deschisă

Pierderea poftei de mâncare pentru câteva zile sau mai mult

Greață sau vărsături

Durere, durere sau sensibilitate în partea dreaptă a stomacului/zonei abdominale

Mâncărime

Dacă aveți atât HIV cât șiinfecție cu virusul hepatitei B(HBV) și luați Stribild, VHB infecţiese poate 

agrava (aprinde) dacă încetați să luați Stribild. Nu încetați să luați Stribild fără a discuta mai întâi cu 

furnizorul dumneavoastră de asistență medicală.

Contactați imediat furnizorul dumneavoastră de asistență medicală dacă aveți oricare dintre următoarele simptome care 

ar putea fi semne ale unei probleme renale care se agravează (numiteSindromul Fanconi), care pot fi legate de 

medicamentele care conțin tenofovir:

Dureri osoase care nu dispar sau se agraveaza

Durere în brațe, mâini, picioare sau picioare

Oase rupte

Dureri musculare sau slăbiciune

Administrarea Stribild cu anumite medicamente poate provoca efecte secundare grave, care pun viața în pericol.Spuneți 

medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, inclusiv medicamentele eliberate pe bază de rețetă și fără 

prescripție medicală, vitaminele și suplimentele pe bază de plante.

În timp ce luați Stribild, este important să vă păstrați toate întâlnirile cu medicul 
dumneavoastră.

Ce este Stribild?

Stribild este un medicament pe bază de rețetă aprobat de SUAAdministrația pentru Alimente și Medicamente(FDA) 
pentru tratamentul infecției cu HIV la adulți și copii cu vârsta de 12 ani și peste care cântăresc cel puțin 35 kg și 
îndeplinesc anumite cerințe, stabilite de un furnizor de servicii medicale.
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Stribild este un HIV completregim de tratamentși ar trebuinusă fie utilizat împreună cu alte medicamente pentru HIV

Stribild conține patru medicamente diferite: elvitegravir,cobicistat,emtricitabină, șifumarat de 
tenofovir disoproxil.

Pentru mai multe informații despre utilizarea Stribild la persoanele cu HIV, vă rugăm să consultațiGhid pentru 
utilizarea agenților antiretrovirali la adulții și adolescenții care trăiesc cu HIVsiGhid pentru utilizarea agenților 
antiretrovirali în infecția cu HIV la copii.

Medicamentele HIV nu pot vindeca HIV/SIDA, dar administrarea zilnică a medicamentelor HIV ajută persoanele cu HIV să trăiască o 

viață mai lungă și mai sănătoasă. Medicamentele HIV reduc, de asemenea, riscul de HIVtransmisie. Dacă luați medicamente pentru 

HIV, nu reduceți, săriți sau nu încetați să le luați decât dacă medicul dumneavoastră vă spune acest lucru.

Ce ar trebui să-i spun furnizorului meu de asistență medicală înainte de a lua 

Stribild?

Înainte de a lua Stribild, spuneți medicului dumneavoastră:

Dacă sunteți alergic la oricare dintre medicamentele HIV din Stribild (elvitegravir,cobicistat,emtricitabină, sau 

fumarat de tenofovir disoproxil) sau orice alte medicamente.

Dacă aveți probleme cu ficatul, inclusiv infecția cu virusul hepatitei B (VHB).

Dacă aveți probleme cu rinichii.

Dacă aveți probleme osoase.

Dacă aveți orice alte afecțiuni medicale.

Dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Stribild nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, deoarece 

este posibil să nu existe suficient medicament în organism în timpul sarcinii. Discutați cu medicul dumneavoastră 

despre posibilele riscuri ale administrarii Stribild în timpul sarcinii. Pentru mai multe informații despre utilizarea 

Stribild în timpul sarcinii, vă rugăm să consultațiRecomandări pentru utilizarea medicamentelor antiretrovirale la 

femeile însărcinate cu infecție cu HIV și intervenții pentru a reduce transmiterea perinatală a HIV în Statele Unite.

Dacă alăptați sau intenționați să alăptați. Pentru femeile cu HIV din Statele Unite, Ghidnu recomanda 

alaptarea. Înainte de a se naște copilul sau dacă alăptați deja, discutați cu medicul dumneavoastră 

pentru a discuta despre opțiunile alternative de hrănire a copilului.

Dacă utilizațihormon- contraceptive bazate pe naștere (cum ar fi pastile, implanturi sau inele vaginale). Furnizorul 

dumneavoastră de asistență medicală vă poate recomanda să utilizați forme suplimentare sau alternative de control al 

nașterii în timp ce luați Stribild. Pentru mai multe informații despre utilizarea simultană a medicamentelor contraceptive și 

HIV, consultați HIVinfoInfografic HIV și controlul nașterilor.

Despre alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și 

produse pe bază de plante (inclusiv sunătoare) pe care le luați sau intenționați să le luați.Stribild poate acționa în 

modul în care funcționează alte medicamente sau produse, iar alte medicamente sau produse pot acționa cum
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Stribild lucrează.Administrarea Stribild împreună cu anumite medicamente sau produse poate provoca efecte secundare 

grave, care pun viața în pericol.

Cum ar trebui să iau Stribild?

Stribild vine sub formă de tablete. Fiecare tabletă conține:

150 mg elvitegravir

150 mgcobicistat

200 mgemtricitabină

300 mgfumarat de tenofovir disoproxil

Luați Stribild conform instrucțiunilor furnizorului dumneavoastră de asistență medicală.

Luați Stribild pe gură și cu alimente. Nu luați Stribild împreună cu alte medicamente pentru HIV.

Dacă trebuie să luați un medicament pentru indigestie (antiacid) care conține hidroxid de aluminiu și magneziu 

sau carbonat de calciu în timpul tratamentului cu Stribild, luați-l cu cel puțin 2 ore înainte sau după ce luați 

Stribild.

Dacă ați luat prea mult Stribild, contactați imediat furnizorul de servicii medicale sau centrul local de control al otrăvirii 

(1-800-222-1222) sau mergeți la cea mai apropiată cameră de urgență a spitalului.

Pentru mai multe informații despre cum să luați Stribild, consultațiEticheta medicamentului FDA.

Ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Daca ratati undozade Stribild, luați doza uitată imediat ce vă amintiți. Dar dacă este aproape timpul pentru 
următoarea doză, sări peste doza omisă și doar luați următoarea doză la ora obișnuită. Nu luați două doze 
în același timp pentru a compensa doza omisă.

Ce efecte secundare poate provoca Stribild?

Stribild poate provoca efecte secundare. Unele efecte secundare pot fi grave, după cum sa menționat mai sus. Multe efecte secundare 

ale medicamentelor HIV, cum ar fi greața sau amețelile ocazionale, sunt gestionabile. Consultați fișa informativă HIVinfo pe 

Medicamente HIV și efecte secundarepentru mai multe informatii.

Alte efecte secundare posibile ale Stribild includ:

Probleme osoase, inclusiv dureri osoase, înăbușire sau subțiere (osteopenie), ceea ce poate duce la 

fracturi.

Schimbări în dvssistem imunitar(numitsindromul inflamator de reconstituire imunitarăsau IRIS). 

IRIS este o afecțiune care apare uneori când sistemul imunitar începe să-și revină
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tratament cu un medicament HIV. Pe măsură ce sistemul imunitar devine mai puternic, acesta poate avea un 

răspuns crescut la o infecție ascunsă anterior.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți vreun efect secundar care vă deranjează sau care nu dispare.

Acestea nu sunt toate efectele secundare posibile ale Stribild. Pentru a afla mai multe despre posibilele efecte secundare ale 

Stribild, citițieticheta medicamentuluisauinserarea pachetuluisau discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

Puteți raporta efecte secundare către FDA la 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) saupe net.

Cum trebuie păstrat Stribild?

Păstrați Stribild la temperatura camerei, între 68 ° F și 77 ° F (20 ° C - 25 ° C).

Păstrați Stribild în recipientul în care a venit și păstrați recipientul bine închis. Dacă recipientul are un 

pachet mic de agent de uscare (numit desicant), nu îl îndepărtați. Deshidratantul protejează 

medicamentul de umiditate.

Nu utilizați Stribild dacă sigiliul original de peste orificiul recipientului este rupt sau lipsește.

Aruncați Stribild care nu mai este necesar sau expirat (învechit). UrmaGhidurile FDAdespre cum să aruncați în 

siguranță medicamentele neutilizate.

Nu lăsați Stribild și toate medicamentele la îndemâna copiilor.

Unde pot găsi mai multe informații despre Stribild?

Pentru mai multe informații despre utilizarea Stribild la persoanele cu HIV, vă rugăm să consultațiGhid pentru 

utilizarea agenților antiretrovirali la adulții și adolescenții care trăiesc cu HIVsiGhid pentru utilizarea agenților 

antiretrovirali în infecția cu HIV la copii.

Acest rezumat al medicamentului Versiunea pacientului se bazează pe următoarea(e) etichetă(e) FDA:Comprimat. Secțiunea 

Informații de consiliere pentru pacienți a etichetei include informații pentru persoanele care iau Stribild.

Studii de cercetare legate de Stribild, dinClinicalTrials.gov.

O lista deMedicamente pentru HIV aprobate de FDA, de la HIVinfo.

Informații despre producător

Gilead Sciences, Inc.
Număr principal: 800-445-3235 
Asistență pacient: 800-226-2056

Ultima revizuire: 8 octombrie 2021
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Imprimare

Versiunea pacientuluiHTML

Etichetă FDA: tabletăPDF
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