
Вземете най-новата информация за общественото здраве от CDC

Информация за лекарства

произнасяне:Елвитегравир / Кобицистат / Емтрицитабин / Тенофовир дизопроксил фумарат Име 

на марката:Стрибилд

Други имена: EVG / COBI / FTC / TDF, EVG / c / TDF / FTC

Клас наркотици:Комбинирани лекарства

Инхибитор на трансфера на интеграза (елвитегравир)

Нуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза (емтрицитабин, тенофовир DF) 

Фармакокинетичен усилвател (кобицистат)

Изображение(я) на наркотици: (Щракнете, за да увеличите)

Кои са най-важните неща, които трябва да знаете за 
Stribild?

Stribild може да причини сериозни, животозастрашаващи странични ефекти. Те включват натрупване намлечна киселина в 

кръвта (лактатна ацидоза),черен дробпроблеми, нови или влошаващи се бъбречни проблеми, включително бъбречна 

недостатъчност илекарствени взаимодействия.

Свържете се незабавно с вашия доставчик на здравни услуги, ако имате някой от следните симптоми, които могат да 

бъдат признаци на лактатна ацидоза:

Слабост или умора

Необичайна мускулна болка

Задух или бързо дишане

Болка в стомаха с гадене и повръщане
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Студени или сини ръце и крака

Световъртеж или замаяност

Бърз или необичаен пулс

Свържете се незабавно с вашия доставчик на здравни услуги, ако имате някой от следните симптоми, които биха могли да са 

признаци на чернодробни проблеми:

Пожълтяване на кожата или бялото на очите (жълтеница)

Тъмно оцветена урина

Светли изхождания

Загуба на апетит за няколко дни или повече

Гадене или повръщане

Болка, болки или чувствителност от дясната страна на стомаха/коремната област

Сърбеж

Ако имате едновременно ХИВ иинфекция с вируса на хепатит В(HBV) и вземете Stribild, вашия HBV 

инфекцияможе да се влоши (избухне), ако спрете приема на Stribild. Не спирайте приема на Stribild, без 

първо да говорите с вашия доставчик на здравни услуги.

Свържете се незабавно с вашия доставчик на здравни услуги, ако имате някой от следните симптоми, които биха могли 

да са признаци на влошаващ се бъбречен проблем (нареч.Синдром на Фанкони), които могат да бъдат свързани с 

лекарства, съдържащи тенофовир:

Болка в костите, която не изчезва или се влошава

Болка в ръцете, ръцете, краката или стъпалата

Счупени кости

Мускулна болка или слабост

Приемът на Stribild с определени лекарства може да причини сериозни, животозастрашаващи странични 

ефекти.Кажете на вашия доставчик на здравни услуги за всички лекарства, които приемате, включително лекарства с 

рецепта и лекарства без рецепта, витамини и билкови добавки.

Докато приемате Stribild, важно е да спазвате всичките си срещи с вашия доставчик на здравни 

услуги.

Какво е Stribild?

Stribild е лекарство, отпускано с рецепта, одобрено от САЩАдминистрация по храните и лекарствата(FDA) за лечение на 

ХИВ инфекция при възрастни и деца на възраст 12 и повече години, които тежат най-малко 77 lbs (35 kg) и отговарят на 

определени изисквания, определени от доставчик на здравни услуги.
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Stribild е пълен ХИВрежим на лечениеи трябванеда се използва с други лекарства за ХИВ

Stribild съдържа четири различни лекарства: елвитегравир,кобицистат,емтрицитабин, итенофовир 

дизопроксил фумарат.

За повече информация относно употребата на Stribild при хора с ХИВ, моля, вижте вНасоки за употреба на 

антиретровирусни средства при възрастни и юноши, живеещи с ХИВи наНасоки за употреба на антиретровирусни 

средства при педиатрична ХИВ инфекция.

Лекарствата за ХИВ не могат да лекуват ХИВ/СПИН, но приемането на лекарства за ХИВ всеки ден помага на хората с ХИВ да живеят по-

дълго и по-здравословно. Лекарствата за ХИВ също намаляват риска от ХИВпредаване. Ако приемате лекарства за ХИВ, не 

намалявайте, пропускайте или спирайте да ги приемате, освен ако вашият доставчик на здравни услуги не ви каже.

Какво трябва да кажа на моя доставчик на здравни услуги, преди да приема 

Stribild?

Преди да приемете Stribild, кажете на вашия доставчик на здравни услуги:

Ако сте алергични към някое от лекарствата за ХИВ в Stribild (елвитегравир,кобицистат,емтрицитабин, или 

тенофовир дизопроксил фумарат) или всякакви други лекарства.

Ако имате проблеми с черния дроб, включително инфекция с вируса на хепатит В (HBV).

Ако имате проблеми с бъбреците.

Ако имате проблеми с костите.

Ако имате други медицински състояния.

Ако сте бременна или планирате да забременеете. Stribild не трябва да се използва по време на бременност, тъй като 

може да няма достатъчно от лекарството в тялото по време на бременност. Говорете с вашия доставчик на здравни 

услуги за възможни рискове от приема на Stribild по време на бременност. За повече информация относно употребата на 

Stribild по време на бременност, моля, вижте вПрепоръки за употреба на антиретровирусни лекарства при бременни 

жени с ХИВ инфекция и интервенции за намаляване на перинаталното предаване на ХИВ в Съединените щати.

Ако кърмите или планирате да кърмите. За жени с ХИВ в Съединените щати, Насокане препоръчва 

кърмене. Преди вашето бебе да се роди или ако вече кърмите, говорете с вашия доставчик на здравни 

услуги, за да обсъдите алтернативни възможности за хранене на вашето бебе.

Ако използватехормон-базиран контрол на раждаемостта (като хапчета, импланти или вагинални пръстени). Вашият доставчик на здравни 

услуги може да Ви препоръча да използвате допълнителни или алтернативни форми на контрол на раждаемостта, докато приемате Stribild. 

За повече информация относно едновременното използване на лекарства за контрол на раждаемостта и ХИВ, вижте HIVinfoИнфографика за 

ХИВ и контрол на раждаемостта.

Относно други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни добавки и билкови продукти 

(включително жълт кантарион), които приемате или планирате да приемате.Stribild може да повлияе на начина, по 

който действат други лекарства или продукти, а други лекарства или продукти могат да повлияят как
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Stribild работи.Приемът на Stribild заедно с определени лекарства или продукти може да причини сериозни, 

животозастрашаващи странични ефекти.

Как трябва да приемам Stribild?

Stribild се предлага под формата на таблетки. Всяка таблетка съдържа:

150 mg елвитегравир

150 мгкобицистат

200 мгемтрицитабин

300 мгтенофовир дизопроксил фумарат

Приемайте Stribild според инструкциите на вашия доставчик на здравни услуги.

Приемайте Stribild през устата и с храна. Не приемайте Stribild с други лекарства за ХИВ.

Ако трябва да приемате лекарство за лошо храносмилане (антиацид), което съдържа алуминиев и магнезиев 

хидроксид или калциев карбонат по време на лечението със Stribild, вземете го поне 2 часа преди или след приема 

на Stribild.

Ако сте приели твърде много Stribild, незабавно се свържете с вашия доставчик на здравни услуги или местния център за контрол на 

отравянията (1-800-222-1222) или отидете до най-близкото спешно отделение на болницата.

За повече информация как да приемате Stribild, вижтеЕтикет за лекарства от FDA.

Какво трябва да направя, ако пропусна доза?

Ако пропуснете адозана Stribild, вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Но ако е почти време за 

следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и просто вземете следващата си доза в редовното време. Не 

приемайте две дози едновременно, за да компенсирате пропуснатата доза.

Какви странични ефекти може да причини Stribild?

Stribild може да причини странични ефекти. Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни, както е отбелязано по-горе. Много странични 

ефекти от лекарствата за ХИВ, като гадене или замайване от време на време, са управляеми. Вижте информационния лист за HIVinfo на ХИВ 

лекарства и странични ефектиза повече информация.

Други възможни странични ефекти на Stribild включват:

Проблеми с костите, включително болка в костите, оцветяване или изтъняване (остеопения), което може да доведе до 

фрактури.

Промени във вашияимунна система(Нареченвъзпалителен синдром на имунната реконституцияили IRIS). IRIS е 

състояние, което понякога се появява, когато имунната система започне да се възстановява
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лечение с лекарство за ХИВ. Тъй като имунната система става по-силна, тя може да има повишен 

отговор към скрита по-рано инфекция.

Кажете на вашия доставчик на здравни услуги, ако имате някакъв страничен ефект, който ви притеснява или който не изчезва.

Това не са всички възможни странични ефекти на Stribild. За да научите повече за възможните странични ефекти на Stribild, прочетете

етикет на лекарствотоилилистовка на опаковкатаили говорете с вашия доставчик на здравни услуги или фармацевт.

Можете да докладвате странични ефекти на FDA на 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) илина линия.

Как трябва да се съхранява Stribild?

Съхранявайте Stribild при стайна температура, 68°F до 77°F (20°C до 25°C).

Съхранявайте Stribild в контейнера, в който е влязъл, и дръжте контейнера плътно затворен. Ако 

контейнерът има малък пакет от изсушаващ агент (наречен десикант), не го изваждайте. Десикантът 

предпазва лекарството от влага.

Не използвайте Stribild, ако оригиналното уплътнение над отвора на контейнера е счупено или липсва.

Изхвърлете Stribild, който вече не е необходим или е с изтекъл срок на годност (неактуален). последвамНасоки на FDAза това как безопасно 

да изхвърлите неизползваното лекарство.

Съхранявайте Stribild и всички лекарства на място, недостъпно за деца.

Къде мога да намеря повече информация за Stribild?

За повече информация относно употребата на Stribild при хора с ХИВ, моля, вижте вНасоки за употреба на 

антиретровирусни средства при възрастни и юноши, живеещи с ХИВи наНасоки за употреба на 

антиретровирусни средства при педиатрична ХИВ инфекция.

Това резюме на лекарството за версията на пациента се основава на следните етикети на FDA:таблетка. Разделът с 

информация за консултиране на пациенти на етикета включва информация за хората, приемащи Stribild.

Изследователски проучвания, свързани със Stribild, отClinicalTrials.gov.

Списък наОдобрени от FDA лекарства за ХИВ, от HIVinfo.

Информация за производителя

Gilead Sciences, Inc.
Основен номер: 800-445-3235 

Помощ за пациенти: 800-226-2056

Последна проверка: 8 октомври 2021 г
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