
SOVODAK®
nếu bạn có vấn đề về thận nghiêm trọng hoặc nếu bạn đang chạy 
thận nhân tạo do tác dụng của SOVODAK®trên những bệnh nhân có 
vấn đề về thận nặng chưa được kiểm tra đầy đủ.

(Daclatasvir 60 mg / Sofosbuvir 400 mg)

Tờ rơi bao bì: Thông tin cho bệnh nhân
SOVODAK®

(Daclatasvir 60mg / Sofosbuvir 400 mg viên nén bao phim)
Xét nghiệm máu

Bác sĩ sẽ xét nghiệm máu của bạn trước, trong và sau khi bạn điều trị 
bằng SOVODAK®. Điều này là để bác sĩ của bạn có thể:

Quyết định những loại thuốc khác bạn nên dùng với 
SOVODAK®và trong bao lâu.
Xác nhận rằng phương pháp điều trị của bạn đã có kết quả và bạn không 
còn vi rút viêm gan C.

Đọc kỹ tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc 
này; nó chứa thông tin quan trọng.

Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ của bạn hoặc

dược sĩ.
Thuốc này đã được kê đơn cho bạn. Đừng truyền nó cho người 
khác. Nó có thể gây hại cho họ, ngay cả khi dấu hiệu bệnh tật của 
họ giống như của bạn.

Nếu bạn quan sát thấy bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của 

bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi 

này. Xem phần 4.

Trẻ em và thanh thiếu niên
SOVODAK®không được khuyến cáo cho bệnh nhân dưới 18 
tuổi. SOVODAK®vẫn chưa được nghiên cứu ở trẻ em và thanh 
thiếu niên.

Các loại thuốc khác và SOVODAK®

Cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn đang dùng, gần đây đã dùng 
hoặc có thể dùng bất kỳ loại thuốc nào khác. Điều này là do 
SOVODAK®có thể ảnh hưởng đến cách một số loại thuốc hoạt động. 
Ngoài ra, một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến cách SOVODAK®

làm. Bác sĩ của bạn có thể cần điều chỉnh liều SOVODAK®

hoặc các loại thuốc khác của bạn. Bạn có thể không dùng 
được SOVODAK®với một số loại thuốc.
ĐỪNGlấy SOVODAK®nếu bạn đang dùngamiodaron (dùng để điều 
trị rối loạn nhịp tim, tim đập không đều) ngay cả khi bạn đã ngừng 
thuốc cách đây chưa đầy 6 tháng.
Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn dùng bất kỳ loại thuốc nào sau đây. 
Bác sĩ có thể muốn thay đổi liều lượng thuốc của bạn hoặc thực 
hiện các biện pháp an toàn bổ sung:

Phenytoin, carbamazepine, oxcarbazepine hoặc phenobarbital (được sử 
dụng để điều trị co giật động kinh)
Rifampicin, rifabutin hoặc rifapentine, (thuốc kháng sinh dùng để điều trị 
bệnh lao)

Dexamethasone, (một loại steroid được sử dụng để điều trị các bệnh dị 
ứng và viêm nhiễm),

các loại thuốccó chứa St. John's wort (Hypericum 
perforatum, một chế phẩm thảo dược),

Tipranavir, atazanavir, saquinavir, ritonavir, darunavir hoặc 
indinavir, (được sử dụng để điều trị nhiễm HIV),
Boceprevir hoặc Telaprevir, (được sử dụng để điều trị nhiễm trùng viêm gan C), 

Clarithromycin, telithromycin hoặc erythromycin (được sử dụng để điều trị nhiễm 

trùng do vi khuẩn),
Dabigatran etexilate (được sử dụng để ngăn ngừa cục máu đông), 
Ketoconazole, itraconazole, posaconazole hoặc voriconazole (được sử 

dụng để điều trị nhiễm nấm),
Digoxin (được sử dụng để điều trị nhịp tim không đều và suy tim),
Verapamil, diltiazem, nifedipine hoặc amlodipine (dùng 

để giảm huyết áp),
Rosuvastatin, atorvastatin,

pitavastatin hoặc pravastatin (dùng để giảm cholesterol trong máu), 
Thuốc uống tránh thai.

Nội dung trong tờ rơi này là gì?

1. SOVODAK gì®là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng SOVODAK®

3. Cách dùng SOVODAK®

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách lưu trữ SOVODAK®

6. Nội dung của gói và các thông tin khác

1. SOVODAK gì®là gì và nó được sử dụng để làm gì SOVODAK®

chứa các hoạt chất Daclatasvir 60mg và Sofosbuvir 400mg (viên nén 
màu vàng). Thuốc được sử dụng để điều trị người lớn bị viêm gan C, 
một bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng đến gan, do vi rút viêm gan C 
gây ra.
Thuốc này hoạt động bằng cách ngăn chặn vi rút viêm gan C nhân 
lên và lây nhiễm sang các tế bào mới. Điều này làm giảm số lượng vi 
rút viêm gan C trong cơ thể của bạn và loại bỏ vi rút khỏi máu của 
bạn trong một khoảng thời gian.
Điều rất quan trọng là bạn cũng phải đọc tờ rơi gói cho các loại 
thuốc khác mà bạn sẽ dùng với SOVODAK®. Nếu bạn có bất kỳ 
câu hỏi nào về các loại thuốc của mình, vui lòng hỏi bác sĩ hoặc 
dược sĩ của bạn.

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng SOVODAK®

Không dùng SOVODAK®

Nếu bạn đang dùngamiodaron(một loại thuốc được sử dụng để điều trị nhịp tim 

không đều).
Nếu bạn bị dị ứng với Sofosbuvir, Daclatasvir hoặc bất kỳ thành 

phần nào khác của thuốc này (được liệt kê trong phần 6 của tờ rơi 
này)

Nếu bạn đang dùng thuốc có chứa St. John's wort (Hypericum 
perforatum, một chế phẩm thảo dược). Nếu bạn đang mang thai 
hoặc cho con bú fluvastatin, simvastatin,

Cảnh báo và đề phòng
Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng SOVODAK®. Hãy cho bác 
sĩ của bạn nếu bất kỳ điều nào sau đây áp dụng:

Bạn bị nhiễm vi rút suy giảm miễn dịch ở người (HIV) 
hoặc nhiễm viêm gan B,
Bạn đã hoặc đang chờ được ghép gan hoặc một cơ quan nội 
tạng khác,
Gan của bạn bị tổn thương và không hoạt động bình 
thường (bệnh gan mất bù),
Bạn có vấn đề về thận. Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn

Mang thai và tránh thai
Cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai, nghĩ rằng bạn có thể 
đang mang thai hoặc dự định có thai. Nếu bạn có thai, hãy 
ngừng dùng SOVODAK®và báo cho bác sĩ của bạn ngay lập tức.

Nếu bạn đang mang thai, bạn không được dùng SOVODAK®. 
SOVODAK®đôi khi được sử dụng cùng với ribavirin. Ribavirin 
có thể gây hại cho thai nhi của bạn. Do đó nó rất
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điều quan trọng là bạn (hoặc đối tác của bạn) không có thai trong 
khi điều trị bằng ribavirin.
Bạn hoặc đối tác của bạn phải sử dụng một phương pháp 
ngừa thai hiệu quả trong quá trình điều trị và sau đó. Rất 
quan trọng mà bạn đọc phần "Mang thai" trong ribavirin gói 
tờ rơi rất cẩn thận. Xin bác sĩ tư vấn biện pháp tránh thai hiệu 
quả phù hợp với bạn.
Nếu bạn hoặc đối tác của bạn có thai trong thời gian SOVODAK®

hoặc trong những tháng tiếp theo, bạn phải liên hệ với bác sĩ của 
bạn ngay lập tức.

ngay sau khi bạn nhớ ra trong cùng ngày. Tuy nhiên, nếu liều 
đã quên không được nhớ trong cùng ngày, nên bỏ qua liều đó 
và thực hiện liều tiếp theo vào thời điểm thích hợp. Không 
dùng nhiều hơn 1 liều hoặc gấp đôi liều trong một ngày.

Nếu bạn ngừng dùng SOVODAK®

Điều quan trọng là bạn phải tiếp tục dùng SOVODAK®trong 
toàn bộ thời gian điều trị. Nếu không, thuốc có thể không hoạt 
động chống lại vi rút viêm gan C.Đừng ngừng dùng SOVODAK
®trừ khibác sĩ yêu cầu bạn dừng lại.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc sử dụng thuốc này, hãy 
hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.Cho con bú

Người ta không biết liệu Sofosbuvir và Daclatasvir, các hoạt 
chất, có đi vào sữa mẹ hay không. Bạn không nên cho con bú 
trong thời gian điều trị bằng SOVODAK®.

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, mặc 
dù không phải ai cũng mắc phải. Các tác dụng phụ, nếu có, thường nhẹ và 
có thể chấp nhận được.
Các tác dụng phụ phổ biến nhất là nhức đầu và mệt mỏi được báo 
cáo ở hơn 10% đối tượng. Các tác dụng phụ khác ít phổ biến hơn bao 
gồm buồn nôn, tiêu chảy và mất ngủ.
Nếu ribavirin cũng được thực hiện với SOVODAK®, hãy tham khảo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 

của ribavirin để biết các tác dụng phụ.

Lái xe và sử dụng máy móc
Một số bệnh nhân đã báo cáo chóng mặt, khó tập trung và 
các vấn đề về thị lực khi dùng SOVODAK®

vì nhiễm viêm gan C của họ. Nếu bạn có bất kỳ tác dụng phụ nào, không lái 
xe hoặc sử dụng bất kỳ công cụ hoặc máy móc nào.

SOVODAK®chứa lactose
Nếu bạn được bác sĩ thông báo rằng bạn không dung nạp một số 
loại đường (ví dụ như lactose), hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi 
dùng SOVODAK®.

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Điều 

này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này.

3. Cách dùng SOVODAK®

Luôn luôn dùng thuốc này đúng như bác sĩ của bạn đã nói với bạn. Kiểm tra 
với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn không chắc chắn.

5. Cách lưu trữ SOVODAK®

Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em. Cửa hàng 
SOVODAK®tránh ánh sáng và độ ẩm, trong phòng
nhiệt độ dưới 30 ° C
Không sử dụng thuốc này sau khi hết hạn sử dụng được 
ghi trên hộp bao bì vàchaisau "EXP". Hạn sử dụng là ngày 
cuối cùng của tháng đó.
Giữ trong chai ban đầu của nó.
Không sử dụng nếu con dấu trên nắp chai bị hỏng hoặc bị 
mất
Không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào qua nước thải hoặc rác thải sinh 
hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách vứt bỏ những loại thuốc bạn không 
còn sử dụng nữa. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

Liều khuyến nghị
Liều khuyến cáo làmột viên một lần một ngàycủa SOVODAK®. 
Nuốt toàn bộ máy tính bảng. Không nhai hoặc nghiền nát viên 
thuốc vì nó có mùi vị rất khó chịu. SOVODAK®

có thể uống cùng hoặc không cùng bữa ăn.

Một số loại thuốc khác có thể tương tác với SOVODAK®, ảnh hưởng 
đến mức SOVODAK®trong cơ thể của bạn. Nếu bạn đang dùng bất kỳ 
loại thuốc nào trong số này, bác sĩ có thể quyết định thay đổi liều 
SOVODAK hàng ngày của bạn®để đảm bảo rằng việc điều trị là an 
toàn và hiệu quả cho bạn.
Kể từ khi SOVODAK®có thể được sử dụng với các loại thuốc khác để chống 
lại sự lây nhiễm viêm gan C, vui lòng đọc tờ rơi gói cho những loại thuốc 
này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Dùng SOVODAK trong bao lâu®

Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng SOVODAK®miễn là bác sĩ của bạn 
đã yêu cầu bạn dùng nó.
Thời gian điều trị của bạn với SOVODAK®sẽ là 12 hoặc 24 
tuần. Thời gian điều trị của bạn sẽ phụ thuộc vào việc bạn 
đã từng được điều trị nhiễm viêm gan C hay chưa, tình 
trạng gan của bạn và những loại thuốc nào khác mà bạn 
sẽ dùng cùng với SOVODAK®.

6. Nội dung của gói và thông tin khác 
Những gì SOVODAK®chứa

Mỗi viên nén bao phim chứa 60 mg Daclatasvir (dưới dạng 
dihydrochloride) và 400 mg Sofosbuvir
Các thành phần khác:

- Lõi máy tính bảng:Xenluloza vi tinh thể, Mannitol,
Croscarmellose natri, Silicon dioxide (E551) và Magnesi 
stearat.

- Tráng phim: Talc, Titanium Dioxide, PEG, PG, HPMC, Kaolin, 
Lactose, Sắt--Màu vàng ôxít 77492, Màu vàng thiếu 18965, 
Màu vàng hoàng hôn 15985.

Người giữ giấy phép: Fan Avaran Rojan Mohaghegh Darou Co. (ROJAN), 
Tehran, IranNếu bạn dùng thêm SOVODAK®hơn bạn nên

Nếu bạn vô tình lấy thêm SOVODAK®viên hơn bác sĩ của bạn đã 
đề nghị, liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập tức hoặc liên hệ với 
bệnh viện gần nhất để được tư vấn. Giữ chai thuốc bên mình 
để bạn có thể dễ dàng mô tả những gì bạn đã uống.

Người giới thiệu: BNF 68; thẩm quyền lựa chọn và sử dụng thuốc, 
Sep.2014-Mar.2015, Trang 430-431.

Nếu bạn quên lấy SOVODAK®

Điều quan trọng là không bỏ lỡ một liều thuốc này.
Nếu bạn bỏ lỡ một liều SOVODAK®, dùng liều đã quên như


