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?זו תרופה נרשמה האם היי

 לפתח שלך הסיכוי את להפחית עשוי אחרות תרופות עם יחד בו השימושHIV- סרטן או חמורים זיהומים כגון.
 להילחם שעוזרים החיסון תאי מספר והגדלת שלך בדם ,HIV ל הקשורות ומחלות) איידס( נרכש חיסוני כשל תסמונת

 בקבוצה הואHIV  ה כמות הפחתת ידי על פועל זה. אינטגראזHIV- מרפא אינו שדולוטגרוויר למרות. בגופך בזיהומים
 במבוגריםHIV- לפחות חודשים6  במשך שנלקחו שלהם הנוכחיותDolutegravir . מעכבי הנקראות תרופות של

 ומעלה שבועות4  מגיל וילדים במבוגרים )rilpivirine )Edurant ב לטיפולHIV- ה תרופות את להחליף כדי מסוימים
 בזיהום לטיפול אחרות תרופות עם  משמש )HIV(עם בשילוב גם משמש הוא). ג"ק(3  פאונד6.6  לפחות ששוקלים

Dolutegravir האנושי החיסוני הכשל בנגיף

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
dolutegravirאו מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך 

) בנוזל להמסה טבליה( לתרחיף וכטבליה כטבליה מגיעdolutegravir  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח
Dolutegravir קח. אוכל בלי או עם ביום פעמיים או פעם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה

 בכל אחת, בשלמותה הטבליה את לבלוע יכול אתה. הפה דרך לתרחיף הטבליות את לכתוש או לחתוך, ללעוס אין
.השימוש לפני שתייה מי עם אותן לערבב או, פעם

. מינון לכוס טבליות/טבליות של שנקבע המספר את הוסף, שתייה במי פומי לתרחיף הטבליות את מערבב אתה אם
 טבליות6  או5 4,  נוטלים אם. לכוס שתייה מי של) ל"מ(5  כפית1  הוסף, פומי לתרחיף טבליות3  או1  נוטלים אם

. הטבליה את להמיס כדי אחר נוזל בכל להשתמש אין. לכוס שתייה מי של) ל"מ(10  כפיות2  הוסף, פומי לתרחיף
 הטבליות כאשר. עכורה תיראה התערובת; לחלוטין נמסה שהתערובת עד או דקות2  או1  במשך הכוס את מערבבים

 ערבוב לאחר דקות-30 מ יותר עברו אם. ערבובה לאחר מיד התערובת את שתו, לחלוטין מתמוססות לתרחיף
.התערובת את השליכו, התערובת

 הוסף, בכוס תערובת נותרה אם. נטילתן בעת זקוף היא או שהוא ודא, תרחיף לתערובת הטבליות את לילד נותנים אם
,לכוס שתייה מי של) ל"מ(5  כפית עוד
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.המלא המינון את מקבל שהילד לוודא כדי לילד הכל ונותנים, מערבלים

 הנח. המינון את ולתת למדוד כדי שסופק הפה במזרק השתמש, תרחיף לתערובת הטבליות את לתינוק נותנים אם
 לתוך הפה מזרק קצה את הנח. המזרק לתוך אותו למשוך כדי המוכנה התערובת עם המינון כוס לתוך המזרק קצה את
 תנו. באיטיות המינון את לתת כדי הבוכנה על מטה כלפי בעדינות לחץ. הלחי של הפנימי החלק כנגד הילד של פיו

 שנותרה התערובת את משכו. וסובב לכוס שתייה מי של) ל"מ(5  כפית1  עוד הוסף. התערובת את לבלוע זמן לתינוק
 שהתינוק לוודא כדי במזרק נשארת מהתערובת משהו אם הפעולה על חזור. לתינוק זה כל את ונותנים המזרק לתוך

 של החלקים את שטפו, המנה לאחר. מהערבוב דקות30  תוך לתינוק לתת יש התערובת את. המלא המינון את מקבל
.במים בנפרד והמזרק הכוס

.שלך הרופא עם תחילה לדבר מבלי להשעיה לטבליות מטבליות תעבור אל

. שלך הרופא עם לדבר מבליdolutegravir  לקחת תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גםdolutegravir  לקחת המשך
dolutegravir  ליטול מפסיק אתה אם. שלך הרוקח או מהרופא יותר קבל, אוזלת שלךdolutegravir  אספקת כאשר

.תרופות באמצעות בו לטפל יותר וקשה להחמיר עלול מצבך, מינונים מחמיץ או

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

dolutegravir, נטילת לפני
 בטבליות מהמרכיבים לאחד או אחרת תרופה לכל-dolutegravir, ל אלרגי אתה אם שלך ולרוקח לרופא ספר

.dolutegravirהמרכיבים של רשימה לקבלת היצרן של המטופל פרטי את בדוק או שלך הרוקח את שאל.

 אםdolutegravir  לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא). טיקוסין( דופטיליד נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
.זו תרופה נוטל אתה

 מתכוון או נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
efavirenz  כולל-HIV ל אחרות תרופות: )dalfamridine )Ampyra; מהבאים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת

,Sustiva)ב etravirine )Intelence(, fosamprenavir )Lexiva( ,(Atripla-עם שנלקח

ritonavir )Norvir(, nevirapine )Viramune( ו tipranavir )Aptivus( -עם שנלקח ;ritonavir )Norvir( תרופות 
), טרילפטאלXR,  אוקסטלר( אוקסקרבזפין), טגרטול, אקווטרו, קרבטרול( קרבמזפין כולל להתקפים מסוימות

 וריפמפין(Glumetza, Glucophage, Riomet);  מטפורמין); פניטק, דילנטין( ופניטואין פנוברביטל
.(Rifadin, Rimactane, Rifamate, Rifater)לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך

; סידן תוספי; סידן או מגנזיום, אלומיניום המכילים ויטמינים מולטי או משלשלים, חומצה סותרי נוטל אתה אם
6  או לאחר שעות2  אותן קח, מאוחסן אספירין כגון חציצה עם תרופות או(Carafate);  סוכרלפט; ברזל תוספי
 התוספים את לקחת יכול אתה, אוכל עםdolutegravir  לוקח אתה אם, זאת עםdolutegravir.  נטילת לפני שעות
dolutegravir. לוקח שאתה זמן באותו האלה
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wort. ון'ג סנט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר

 כבד מחלת או דיאליזה טיפולי מקבל אתה אם או כליות במחלת פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
C. הפטיטיס אוB  הפטיטיס כולל

. הטיפול תחילת לפני הריון בדיקת לעשות תצטרך. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
 להריון נכנס אתה אם. הטיפול במהלך להשתמש תוכל בהן הריון למניעת יעילות שיטות על שלך הרופא עם שוחח
.לעובר להזיק עלולDolutegravir . מיד שלך לרופא התקשרdolutegravir,  נטילת בזמן

dolutegravir. נוטל אתה אם או-HIV ב נגוע אתה אם להניק צריך לא אתה. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

 ולהתחיל להתחזק עלולה שלך החיסונית המערכת-HIV, ב בזיהום לטיפול תרופות נוטל שאתה שבזמן לדעת עליך
 לך יש אם. אלה זיהומים של תסמינים לפתח לך לגרום עלול זה. בגופך היו שכבר אחרים בזיהומים להילחם

.שלך לרופא לספר הקפדdolutegravir,  עם הטיפול התחלת לאחר מחמירים או חדשים תסמינים

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Dolutegravir

ישן להישאר או להירדם קושי

ראֹׁש ּכאְבֵ

בטן כאב

גזַ

ׁשלִׁשּול

במשקל עלייה

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
 שלך לרופא מיד והתקשרdolutegravir  ליטול הפסק, מיוחדים זהירות אמצעי בסעיף המפורטים

:חירום רפואי לטיפול פנה או
פריחה

חום

חולה מרגיש

יתר עייפות

מפרקים או שרירים כאבי
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קילוף או שלפוחיות מעורר עור

בפה פצעים או שלפוחיות

נפוחות או אדומות עיניים

הגרון או הלשון, הפה, השפתיים, הפנים, העיניים של נפיחות

בליעה או נשימה קשיי

עור או עיניים של צהוב

כהה שתן

חיוור בצבע יציאות

בחילה

הקֲָאָה

תיאבון אובדן

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

 התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
Dolutegravir

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
 הסופג חומר המכילה קטנה חבילה( היבש חומר את להסיר אין). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

.מהבקבוק) יבשה התרופה על לשמור כדי לחות

 שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור ואלו

 כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן כדי.
.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

 יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם. אותן לצרוך

 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע.
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יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך

 לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
-dolutegravir.ל שלך הגוף תגובת את

 המרשם את מחדש למלא כדי התרופות שתיגמר עד תחכה אל. יד בהישגdolutegravir  של   אספקה שמור
.שלך

 מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך המרשם של

 מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים כמו
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם

רנד שמות

Tivicay®

Tivicay®PD

dolutegravir, rilpivirine) המכיל משולב כמוצר(®ולוקה'ז

15/08/2020-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים
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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/
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