
CDC'den en son halk sağlığı bilgilerini alın

İlaç bilgileri
Telaffuz:Elvitegravir / Cobicistat / Emtricitabine / Tenofovir Disoproksil Fumarat 

Marka adı:sert

Diğer isimler: EVG / COBI / FTC / TDF, EVG / c / TDF / FTC

İlaç Sınıfı:Kombinasyon İlaçları
Integrase Strand Transfer İnhibitörü (elvitegravir)

Nükleozit Ters Transkriptaz İnhibitörü (emtrisitabin, tenofovir DF) 
Farmakokinetik Güçlendirici (kobisistat)

İlaç Görsel(ler)i: (Büyütmek için tıklayın)

Stribild hakkında bilinmesi gereken en önemli şeyler 
nelerdir?

Stribild ciddi, yaşamı tehdit eden yan etkilere neden olabilir. Bunlar şunları içerir:laktik asit 
Kanın içinde (laktik asit),karaciğersorunları, böbrek yetmezliği dahil yeni veya kötüleşen böbrek 
sorunları veilaç etkileşimleri.

Laktik asidoz belirtileri olabilecek aşağıdaki belirtilerden herhangi birine sahipseniz hemen 
sağlık uzmanınıza başvurun:

Zayıflık veya yorgunluk

Olağandışı kas ağrısı

Nefes darlığı veya hızlı nefes alma

Bulantı ve kusma ile mide ağrısı
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Soğuk veya mavi eller ve ayaklar

Baş dönmesi veya baş dönmesi

Hızlı veya anormal kalp atışı

Karaciğer sorunlarının belirtileri olabilecek aşağıdaki belirtilerden herhangi birine sahipseniz hemen 

sağlık uzmanınıza başvurun:

Cildinizin veya gözlerinizin beyazının sararması (sarılık)

Koyu renkli idrar

Açık renkli bağırsak hareketleri

Birkaç gün veya daha uzun süre iştahsızlık

Mide bulantısı ya da kusma

Karın/karın bölgenizin sağ tarafında ağrı, sızı veya hassasiyet

Kaşıntı

Hem HIV'iniz hem dehepatit B virüsü enfeksiyonu(HBV) ve HBV'niz Stribild'i alın enfeksiyon
Stribild'i kullanmayı bırakırsanız kötüleşebilir (alevlenebilir). Önce sağlık uzmanınızla 
konuşmadan Stribild'i almayı bırakmayın.

Kötüleşen bir böbrek sorununun belirtileri olabilecek aşağıdaki belirtilerden herhangi 
birine sahipseniz hemen sağlık uzmanınıza başvurun.Fanconi Sendromu), tenofovir 
içeren ilaçlarla ilgili olabilecek:

Geçmeyen veya kötüleşen kemik ağrısı

Kollarınızda, ellerinizde, bacaklarınızda veya ayaklarınızda ağrı

Kırık kemikler

Kas ağrısı veya zayıflığı

Stribild'in bazı ilaçlarla birlikte alınması ciddi, yaşamı tehdit eden yan etkilere neden olabilir.
Reçeteli ve reçetesiz satılan ilaçlar, vitaminler ve bitkisel takviyeler de dahil olmak üzere, aldığınız tüm 
ilaçlar hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin.

Stribild'i alırken, tüm randevularınızı sağlık uzmanınızla birlikte tutmanız önemlidir.

Stribild nedir?

Stribild, ABD tarafından onaylanmış reçeteli bir ilaçtırGıda ve İlaç İdaresi(FDA) yetişkinlerde ve en az 35 
kg ağırlığındaki ve bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından belirlenen belirli gereksinimleri karşılayan 12 
yaş ve üzerindeki çocuklarda HIV enfeksiyonunun tedavisi için.
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Stribild tam bir HIV'dirTedavi rejimiyapmalıolumsuzlukdiğer HIV ilaçları ile birlikte kullanılabilir

Stribild dört farklı ilaç içerir: elvitegravir,kobisistat,emtrisitabin, vetenofovir disoproksil 
fumarat.

HIV'li kişilerde Stribild kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfenHIV ile Yaşayan Yetişkinler ve Ergenlerde 
Antiretroviral Ajanların Kullanımına İlişkin KılavuzlarvePediatrik HIV Enfeksiyonunda Antiretroviral Ajanların 
Kullanımına İlişkin Kılavuzlar.

HIV ilaçları HIV/AIDS'i tedavi edemez, ancak HIV ilaçlarını her gün almak HIV'li kişilerin daha uzun ve daha 
sağlıklı yaşamalarına yardımcı olur. HIV ilaçları HIV riskini de azaltırbulaşma. HIV ilaçları alıyorsanız, sağlık 
uzmanınız size söylemediği sürece ilaçları kesmeyin, atlamayın veya almayı bırakmayın.

Stribild'i almadan önce sağlık uzmanıma ne 
söylemeliyim?

Stribild'i almadan önce sağlık uzmanınıza şunları söyleyin:

Stribild'de bulunan herhangi bir HIV ilacına (elvitegravir,kobisistat,emtrisitabin, veya 
tenofovir disoproksil fumarat) veya diğer ilaçlar.

Hepatit B virüsü enfeksiyonu (HBV) dahil karaciğer problemleriniz varsa.

Böbrek problemleriniz varsa.

Kemik problemleriniz varsa.

Başka bir tıbbi durumunuz varsa.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız. Hamilelik sırasında vücutta yeterli miktarda ilaç 

bulunmayabileceğinden, Stribild hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Hamilelik sırasında Stribild 

almanın olası riskleri hakkında sağlık uzmanınızla konuşun. Hamilelik sırasında Stribild kullanımı 

hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz.Amerika Birleşik Devletleri'nde HIV Enfeksiyonu Olan Gebe 

Kadınlarda Antiretroviral İlaçların Kullanımına İlişkin Öneriler ve Perinatal HIV Bulaşmasını Azaltmaya 

Yönelik Müdahaleler.

Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız. Amerika Birleşik Devletleri'nde HIV'li kadınlar için, 

Yönergeemzirmeyi önermez. Bebeğiniz doğmadan önce veya zaten emziriyorsanız, bebeğinizi 

beslemek için alternatif seçenekleri tartışmak için sağlık uzmanınızla görüşün.

kullanıyorsanızhormontemelli doğum kontrolü (haplar, implantlar veya vajinal halkalar gibi). Sağlık 

uzmanınız, Stribild'i alırken ek veya alternatif doğum kontrol yöntemleri kullanmanızı önerebilir. 

Doğum kontrolü ve HIV ilaçlarını aynı anda kullanma hakkında daha fazla bilgi için HIV bilgisine 

bakın.HIV ve Doğum Kontrolü infografik.

Aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, vitaminler, besin takviyeleri ve 

bitkisel ürünler (St. John's wort dahil) hakkında.Stribild, diğer ilaçların veya ürünlerin çalışma şeklini 

etkileyebilir ve diğer ilaçlar veya ürünler, diğer ilaçların veya ürünlerin çalışma şeklini etkileyebilir.
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Stribild çalışır.Stribild'in belirli ilaçlar veya ürünlerle birlikte alınması ciddi, yaşamı tehdit eden yan 

etkilere neden olabilir.

Stribild'i nasıl alayım?

Stribild tablet şeklinde gelir. Her tablet şunları içerir:

150 mg elvitegravir

150 mgkobisistat

200 mgemtrisitabin

300 mgtenofovir disoproksil fumarat

Stribild'i sağlık hizmeti sağlayıcınızın talimatlarına göre alın.

Stribild'i ağız yoluyla ve yemekle birlikte alınız. Stribild'i diğer HIV ilaçları ile birlikte almayınız.

Stribild tedavisi sırasında alüminyum ve magnezyum hidroksit veya kalsiyum karbonat içeren 
hazımsızlık ilacı (antasit) almanız gerekiyorsa, bu ilacı Stribild'i almadan en az 2 saat önce veya 
aldıktan sonra alınız.

Çok fazla Stribild aldıysanız, hemen sağlık uzmanınıza veya yerel zehir kontrol merkezine 
(1-800-222-1222) başvurun veya en yakın hastanenin acil servisine gidin.

Stribild'in nasıl alınacağı hakkında daha fazla bilgi için bkz.FDA ilaç etiketi.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

özlediysenizdozStribild kullanıyorsanız, unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki 

dozunuzun zamanı yaklaşıyorsa, kaçırdığınız dozu atlayın ve bir sonraki dozunuzu normal zamanında alın. 

Kaçırılan bir dozu telafi etmek için aynı anda iki doz almayın.

Stribild hangi yan etkilere neden olabilir?

Stribild yan etkilere neden olabilir. Bazı yan etkiler yukarıda belirtildiği gibi ciddi olabilir. Bulantı veya ara 
sıra baş dönmesi gibi HIV ilaçlarının birçok yan etkisi yönetilebilir. HIVinfo bilgi formuna bakın HIV 
İlaçları ve Yan Etkilerdaha fazla bilgi için.

Stribild'in diğer olası yan etkileri şunlardır:

Kemik ağrısı, kabarma veya incelme dahil olmak üzere kemik sorunları (osteopeni), kırıklara neden 

olabilir.

değişikliklerbağışıklık sistemi(arananbağışıklığın yeniden yapılandırılması inflamatuar sendromuveya 

IRIS). IRIS, bazen bağışıklık sistemi iyileşmeye başladığında ortaya çıkan bir durumdur.
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HIV ilacı ile tedavi. Bağışıklık sistemi güçlendikçe, önceden gizlenmiş bir enfeksiyona 
karşı artan bir tepki gösterebilir.

Sizi rahatsız eden veya geçmeyen herhangi bir yan etkiniz varsa sağlık uzmanınıza söyleyiniz.

Bunlar Stribild'in tüm olası yan etkileri değildir. Stribild'in olası yan etkileri hakkında daha fazla 
bilgi edinmek içinilaç etiketiveyapaket ekiveya sağlık uzmanınızla veya eczacınızla konuşun.

Yan etkileri FDA'ya 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) veyainternet üzerinden.

Stribild nasıl saklanmalıdır?

Stribild'i oda sıcaklığında, 68°F ila 77°F (20°C ila 25°C) arasında saklayın.

Stribild'i geldiği kapta saklayın ve kabı sıkıca kapalı tutun. Kapta küçük bir paket kurutma 
maddesi varsa (kurutucu olarak adlandırılır), çıkarmayın. Kurutucu, ilacı nemden korur.

Konteyner açıklığının üzerindeki orijinal mühür kırık veya eksikse Stribild'i kullanmayın.

Artık gerekli olmayan veya süresi dolmuş (güncel olmayan) Stribild'i atın. Takip etFDA yönergeleriKullanılmayan ilaçların nasıl 

güvenli bir şekilde atılacağı hakkında.

Stribild'i ve tüm ilaçları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Stribild hakkında daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim?

HIV'li kişilerde Stribild kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfenHIV ile Yaşayan Yetişkinler ve 

Ergenlerde Antiretroviral Ajanların Kullanımına İlişkin KılavuzlarvePediatrik HIV Enfeksiyonunda 

Antiretroviral Ajanların Kullanımına İlişkin Kılavuzlar.

Bu Hasta Versiyonu ilaç özeti, aşağıdaki FDA etiketine/etiketlerine dayanmaktadır:Tablet. 
Etiketin Hasta Danışmanlık Bilgileri bölümü, Stribild alan kişiler için bilgiler içerir.

Stribild ile ilgili araştırma çalışmaları,ClinicalTrials.gov.

bir listesiFDA onaylı HIV ilaçları, HIVinfo'dan.

Üretici Bilgileri

Gilead Sciences, Inc.
Ana numara: 800-445-3235 
Hasta yardımı: 800-226-2056

Son İncelenme: 8 Ekim 2021
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Yazdır

Hasta VersiyonuHTML

FDA Etiketi: TabletPDF
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