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 1986 -  כשירים( התשמ"ועלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )ת
 על פי מרשם רופא בלבד   תמשווק  תרופהה

 ולוקה 'ג
 . מצופות יותטבל

 
 : מכילה  טבלייה כל 

 dolutegravir (as sodium) 50 mgמ"ג  50  (כנתרן ) דולוטגראביר 
 rilpivirine (as hydrochloride) 25 mgמ"ג  25פיבירין )כהידרוכלוריד(  ריל

 
 . 2שים לב למידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה בסעיף   .6ת בסעיף הנוספים מפורט מרכיביםרשימת ה

                                     
 דע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות  . עלון זה מכיל מיקרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה

   . הרוקח פנה אל הרופא או אל ות, ספנו
 

  פואי הרם צבעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מל ת. אעבורך תרופה זו נרשמה 
 . דומה

 

    התרופה? למה מיועדת .1
 

-1 ה זיהום ואשר ליות א אנטירטרווירים בתרופות ומעלה המטופל 18מגיל  גריםבמבו HIV  -ב משמשת לטיפול  ולוקה'ג
HIV עמידות ידועה  חשש לעמידות או  ירולוגי וללא ללא עבר של כשל ו  , חודשים לפחות 6 הם בשליטה למשך של

 . (NNRTIs)  רברס טרנסקריפטאז םאנזישל הנוקלאוזידים   ם לא מעכבי ל

  סוג הם   CD4בדמך. תאי  CD4-ספירת תאי העל   לשמור  בכך היא עוזרת   ולוקה שומרת על רמת נגיף נמוכה בגופך.'ג
 . בזיהוםלגופך להילחם   בסיוע  חשובים ה תאי דם לבנים ל  ש

 
   פויטית ה תר קבוצ

.  ורילפיבירין ראביר וטגדול : HIVפול בזיהום של לטי  מרכיבים פעילים המשמשים ניהיא תרופה המכילה ש ולוקה'ג
  ךשיי   יריןלפיב רי ו  (. INIsאינטגראז )  האנזים  מעכבי  הנקראות רטרוויראליות -דולוטגראביר שייך לקבוצת תרופות אנטי

רברס טרנסקריפטאז    של האנזיםנוקלאוזידים  ם לא מעכבי ת רטרוויראליות הנקראו-טיתרופות אנ ל לקבוצה ש
(NNRTIs) . 

 
 

 שימוש בתרופהה לפני  .2
 

  : תרופהב  השתמשאין ל

  מרכיבים או לכל אחד מה  יביריןים דולוטגראביר או רילפהפעיל יםאתה רגיש )אלרגי( לחומראם  •
 (. 6 )מפורט בסעיף התרופה לה יכמהנוספים אשר 

 ולוקה: 'פעילותה של גאופן משום שהן יכולות להשפיע על   , ותות הבאתרופ אחת מה   נוטלאתה אם   •
לטיפול   תהמשמש   ,( dalfampridineדין  שם דלפמפריגם ב ה הידוע( ) fampridine)  פמפרידין  -

  באפילפסיה ול יפטל  קרבזפין, פנוברביטל, פניטואין )תרופותן, אוקס קרבמזפי   . רשת נפוצהטב
 ים( וסכרפ ולמניעת

 )שחפת וןכג מסוימים  חיידקיים בזיהומים   לטיפולות ופתרריפאפנטין ),  ריפאמפיצין  -
  כיבי  )תרופות למניעה וטיפול של  , רבפראזולפאנטופראזול , , לנסופרזול ראזול אזומפ, אומפרזול -

 (   רפלוקס  או מחלת צרבות , קיבה 
גובות אלרגיות(  תו  תוכגון דלק  רביםבמצבים  לו פילט  המשמש  )קורטיקוסטרואיד  דקסאמתאזון -

 פעמי  חד  טיפול  או בהזרקה, למעט   הפה דרך נלקח  כאשר
  בו משתמשים  צמחי תכשירSt. John's wort (Hypericum perforatum) (  המכילים ם רישיתכ -

 )בדיכאון לטיפול  

  תלעיל, שאל את הרופא שלך לגבי חלופוים המוזכרים  אחד מהתכשיר  נוטל אם אתה .   

 
 

 ימוש בתרופה  לש עות גאזהרות מיוחדות הנו
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 לוקה. 'לך לפני נטילת ג פא או הרוקח שהתייעץ עם הרו

 

 גיות אלר  תווב תג
ך  לגרום לתגובה אלרגית חריפה הידועה בשם: תגובת רגישות יתר. עלי   יכול אביר  ר דולוטג  דולוטגראביר.ולוקה מכילה  'ג

 . ולוקה'ג  כשאתה נוטל   יהם אל לדעת על סימנים ותסמינים חשובים שיש לשים לב

 של עלון זה.   4עיף סב את המידע "תגובות אלרגיות" א קר 
 

 C ו/או  B)הפטיטיס( מסוג   דב ת כבעיות כבד כולל דלק
קול עד כמה   . הרופא שלך יש Cו/או  B, כולל דלקת כבד מסוג בעיות בכבדספר לרופא שלך אם יש לך או היו לך  

 ה. קולו 'תה יכול ליטול גם א הא  שיחליטיית הכבד שלך חמורה לפני בע
   

 שים לב לתסמינים חשובים 
 אלה כוללות: . חמורותלהיות יות אחרות, העלולות בע  ם יחפתמ HIVשל  זיהום לים תרופות נוטלשאנשים מהחלק 

 ת תסמינים של זיהומים ודלק •

 ובעיות בעצמות   , נוקשותם במפרקים כאבי •

 .הלוק ו 'ג  נוטל בזמן שאתה  הםנימפ  יזהר לה שיש סימנים ותסמינים חשובים  דעת על ל  יךעל

  של עלון זה.  4בסעיף   ' אחרותאפשריות    תופעות לוואי'דע  קרא את המי 
 
 אחרים אנשים   ל ען  גה

)לדוגמה, על ידי    מזוהםהעברה של דם  על ידי את הזיהום, או   הנושאמגע מיני עם אדם ב מתפשט HIV של   זיהום
-טיפול אנטי  עם קטן ון  סיכי הכנטילת תרופה זו, אם  עתב HIVהזרקה(. אתה עדיין יכול להעביר ל ם יתוף מחטיש

 הדבקת אנשים אחרים. רות הנדרשים כדי למנוע יההז שוחח עם הרופא שלך על אמצעי  יעיל.  יראלי רטרוו 
 
 ומתבגרים  ילדים 

 . במטופלים אלה  בדקה נ לא, משום ש18 מתבגרים מתחת לגיל בילדים וב  מיועדת לשימושתרופה זו אינה 
 

 ולוקה 'גו ת ורתרופות אח

שם  רמ לא כולל תרופות ל  כלשהן תרופות אחרות ליטול או אם אתה מתכנן  לאחרונה  נטלת אם   , נוטלאם אתה 
   ל כך לרופא או לרוקח., ספר ע ותוספי תזונה 

 
 . (2רופה אם" בסעיף אחרות )ראה "אין להשתמש בת  ות מסוימות תרופיחד עם   ולוקה 'ליטול ג   אסור

.  תופעות לוואיה שתחוו בירותלהעלות את הס, או  הלוקו'גפעילותה של  אופן   על ע יפתרופות מסוימות עשויות להש
 אחרות.   של תרופות ן עילותאופן פ  ל ע ע להשפיגם  יכולה   ולוקה'ג

 : ברשימה הבאהאחת מהתרופות  נוטלאם אתה   ספר לרופא שלך

 . בסוכרתמטפורמין, לטיפול   •

ומצב זה יכול להגרם    יות. ה( Torsade de Pointes)ים  חי  אשר עלולות לגרום לקצב לב בלתי סדיר המסכן  פות תרו •
 טוח. אם אינך באו הרוקח שלך   ארופ להתייעץ עם הך יעלמספר תרופות שונות,  י יד-על 

שאתה    ת לפניהשעו 6מהלך בנוגד חומצה  ל תקח א  .צרבתוקשיי עיכול ב לטיפול , נוגדי חומצהתרופות המכונות  •
 . ( "כיצד תשתמש בתרופה"  3 ף )ראה גם סעי  אותה נטלת ש י ראח שעות  4לפחות , או  ולוקה'ג  נוטל

במידה ואתה לא יכול   . ארוחה ולוקה, עם 'ותו הזמן עם ג א ב ל ליטויש   ספי ברזל ומולטיויטמיניםידן, תותוספי ס •
ברזל  או   ףסידן, תוס  ףסאל תקח תוולוקה, 'באותו הזמן עם ג  הנזכרים למעלהאת התוספים   ליטול

ף  )ראה גם סעי  אותה  נטלתשאחרי  שעות  4או לפחות  וקה לו 'ג  נוטל לפני שאתה   עותהש  6במהלך מולטיויטמינים  
 . ( "כיצד תשתמש בתרופה" 3

בכיב  לטיפול הניתנות ראניטידין(    ניזטידין,, פמוטידין, סימטידין  :)לדוגמה   2Hור פטרצ נוגדות הנקראות  ופות רת •
 . להקלה על צרבת או רפלוקס חומציאו   או מעי יבה  ק

ולוקה  'לקיחת ג  אחרי  שעות  ארבע  לפחות או ולוקה  'ג  נוטלשאתה  י לפנ שעות  12 במהלך ות אלה ופתר ליטולאין  
 . ("כיצד תשתמש בתרופה"  3 ףעיגם ס)ראה 

  HIV .בזיהום   לטיפול  המשמשת אחרת כל תרופה •

  לתת  ך רטצשלך י   בוטין יתכן והרופאריפ נוטל ים. אם אתה חר א  וזיהומים חיידקיים( TBריפבוטין, לטיפול בשחפת ) •
 . ("כיצד תשתמש בתרופה"  3ף סעי)ראה  HIV   -בזיהום ה  לטפל   מנת על רין יביילפר של   נוספת מנה לך

 . במלריהנעות הידבקות לומפנטרין תרופות המו/ רטמארט •

 . דקיים י בזיהומים חיתרופות לטיפול ,  אריתרומיציןו  קלריתרומיצין •

 . לאופיאטים  בהתמכרות  לטיפול   המשמשת תרופה ,  מתאדון •

 . דם קרישי או מניעה של   לטיפול שות מהמש תרופות ,  אתקסילאט  ן רטגדבי  •
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 שאתה צריך בדיקות נוספות. ט  יל חעשוי לההרופא שלך   . ול את ההתרופואחת מ נוטלאם אתה   ספר לרופא שלך 
 
 הנקה  ו ריון יה

 ריון יה

   ת:רולה , או אם את מתכננתחושבת שיתכן ואת בהיריון ריון, יאם את בה 

 ך של א הרופעצי עם יהתיולוקה אינו מומלץ.  'בג  שימושה . 

ת הסיכון לסוג  אגם להעלות עלולה   היריוןה שלם השבועות הראשוני 6או במהלך  היריון לולוקה בזמן הכניסה  'נטילת ג
דרה  ש  טו) ח  spina bifida -( כגון שדרה שסועה neural tube defectמולד הנקרא מום של הצינור העצבי ) של מום

 פגום(. 

 ולוקה'ג ילת בזמן נט  היריוןבמידה והינך יכולה להכנס ל

  גלולות או   קונדום:  כגון  מניעה באמצעיבשימוש   צורךה על איתו   וני דו  ךעם הרופא של  דברי . 

ך יבדוק את הטיפול שלך. אין  א שלהרופ או אם את מתכננת להרות.  היריון ליידע את הרופא באופן מיידי אם נכנסת ליש  
 בך ובעוברך. וע לול לפג משום שזה ע , לךש  מבלי להתייעץ עם הרופא ולוקה'ג לקחת להפסיק  

 

 הנקה 

 .  חלב אם ב וק לעבור אל התינ  יכול HIV  של זיהום מכיוון שלהניק אסור   HIVהן נשאיות ם שישנ ל

דוע האם המרכיב השני  י התכשיר ג'ולוקה, יכול לעבור לחלב שלך. לא י כמות קטנה של דולוטגראביר, אחד ממרכיב
 לחלב שלך. רילפיבירין יכול לעבור  

 מניקה, או חושבת להניק:  את אם

 די מי שלך  רופאל פני . 
 

 נהיגה ושימוש במכונות 

   רני. אחרות הגורמות לך להיות פחות ע תופעות לוואיול ת ו, עייפות, ישנוניורת חרחם לך לסעלולה לגרו  הוקול'ג

 אתה לא מושפעאלא אם אתה בטוח ש ונות  יל מכלהפע   או  אין לנהוג . 

 ופה: התר  מהמרכיבים שלמידע חשוב על חלק 

 ולוקה מכילה לקטוז 'ג

 ופה זו. תר ת לי ם הרופא שלך לפני נטר עמים, דבוכרים מסוילסת לוהרופא שלך שיש לך אי סבי  ידי -על אם נאמר לך  

 . לכן למעשה היא אינה מכילה נתרן מ"ג( ליחידת מינון ו  23נתרן ) mmol 1 -התרופה מכילה פחות מ
 

 כיצד תשתמש בתרופה?.  3
 

 רוקח אם אינך בטוח. עליך לבדוק עם הרופא או ה אות הרופא. הור לפי   יש להשתמש  ידתמ

 .  בלבדרופא הי יד- על   בעויפול יקהטן ופ המינון וא

 הוא: בדרך כלל   ובל קמההמינון  
על מנת לקבל   החשוב ארוחה. הארוחה עם    ולוקה'ג  ליטוליש  . אחת פעם ביום   הי טבליא הו ולוקה 'של ג   המינון המקובל

 .ארוחה ל  תחליף  ן( לבדו, אינו . משקה חלבונים )משקה העשיר בחלבו גופך ות ב ות התרופה הנכונאת רמ 
 

 שלמותה. ה נלקחה בהמנ י כ, על מנת לוודא יהליטבהאת   ללעוס/ תלחצו/ש תולכ  ר אסו

 אין לעבור על המנה המומלצת
 

 :ריפבוטין 
בגופך ולהפוך   ולוקה'ג  כמות  את להקטין ולהכי  זו תרופה . מסוימים  ים יחיידק  בזיהומים לטיפול  ופההינה תר  ריפבוטין 

ת  יי לאת טב קח   רילפיבירין.   לש  נוספת  מנה לך לתת  עשוי  ריפבוטין, הרופא נוטל אתה אם . להאותה לפחות יעי 
 ולוקה. 'בירין באותו הזמן עם ג ירילפ 

 ולוקה. 'ת ריפבוטין יחד עם גהתייעץ עם הרופא שלך לגבי לקיח 
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 חומצה  סותרות תרופות 
 .היעיל   חותלפ ה לתוך הגוף שלך ולהפוך אות ספג לה  ולוקה'גע מ ו רבת, יכולים למנכול וצשיי עי, לטיפול בקמצהחו סותרי

 אותה.    שנטלתאחרי   שעות  4, או לפחות ולוקה 'ג   נוטלהשעות לפני שאתה  6צה במהלך ומח סותר  קח ל תא

 הולוק'ג עם  חומציות  המורידותנטילת תרופות  לגביף  נוס ייעוץך ל פנה לרופא של . 
 

 זל ומולטיויטמינים דן, תוספי ברתוספי סי 
 . הלפחות יעיל ה הגוף שלך ולהפוך אות תוך להספג ל ולוקה  'ג ע מולים למנמולטיויטמינים יכואו  תוספי סידן, תוספי ברזל 

 .ארוחהעם   יחד ולוקה'עם ג  בו זמנית או מולטיויטמינים  ברזל   פי , תוססידן  פיתוסיש ליטול 
מולטיויטמינים  או תוספי סידן, תוספי ברזל  ליטול ולוקה, אין 'תו הזמן עם גתוספים אלה באו  ולליטבמידה ואינך יכול 

 .  אותה נטלת שאחרי  שעות   4, או לפחות ולוקה 'ג  נוטלה לפני שאת השעות  6לך במה

   ולוקה 'גמולטיויטמינים עם או ידן, תוספי ברזל נטילת תוספי ס  לגביפנה לרופא שלך לייעוץ נוסף . 
 
 

 ניזטידין, ראניטידין(  , פמוטידין, )לדוגמה: סימטידין   2Hכבות רצפטור מע תרופות 
   . הלפחות יעיל הספג לתוך הגוף שלך ולהפוך אותלה  לוקה ו'גע מונלמ  ותיכול  2Hמעכבות רצפטור  ת תרופו

 אותה.  נטלתש אחרי   שעות  4או לפחות ולוקה 'גלפני לקיחת   שעות  12 במהלך  אל תקח תרופות אלה

 ולוקה'געם    אלהנטילת תרופות   ילגב ייעוץ נוסף  ך ל פנה לרופא של . 
 

 יותר  בטעות מינון גבוה  נטלת אם 

אם אפשרי הראה להם את אריזת   . שלךלרופא או לרוקח מייד  פנה , ולוקה 'גטבליות   יותר מדי  ות בטע נטלת אם 
   . ולוקה'ג

 תך.  ריזת התרופה איא אוהב ד לרופא או לחדר מיון של בית חוליםי התרופה, פנה מי מן אם בטעות בלע ילד 
 

 את התרופה   ליטולאם שכחת 

את טבליית   ליטול יש  . זכרה נת אברגע ש טבלייה ה שלך, קח את  מזמן הלקיחה הרגיל שעות  12אם שמת לב לזה תוך  
 לאחר מכן המשך בטיפול שלך כרגיל. .  ארוחהולוקה עם  'ג

 .  הרגיל זמן באה במנה האת ה קח דלג על המנה שהחמצת ו שעות,  12לאחר   שמת לבאם 

  שהוחמצה כדי לפצות על מנה מנה כפולה   תקחאל . 
 
 והקאת   במידה.  ארוחה עם פת נוס ייה טבל  קח,  ה ולוק'ג  ילתנט ממועד שעות 4 -מ  פחות והקאת  במידה

 למועד נטילת המנה הבאה שלך.   עד נוספת  טבלייה  ליטול צורך  אין,  ולוקה'ג  נטילת ממועד  שעות   4 -מ יותר 
 

 עם הרופא שלך תייעצות ללא ה  ולוקה 'ג  ליטולאין להפסיק  
   לך.  עץ יישלך    פסיק אלא אם הרופאממליץ לך. אל ת שלך  הרופאעוד   כל ולוקה'ג  קח

זקוק   אתהתרופה. הרכב משקפיים אם    נוטל אתהש  בכל פעם רופות בחושך! בדוק התווית והמנה ת  ליטולאין  
 להם. 

 ופא או ברוקח.  ם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברא

 

 עות לוואיתופ .4
 

שימת תופעות  למקרא ר אל תיבהל  המשתמשים. פעות לוואי בחלק מעלול לגרום לתו  ולוקה'גשימוש ב כמו בכל תרופה, ה
 . לא תסבול מאף אחת מהן ותכן  יהלוואי. 
 . בבריאותך רופא שלך על כל שינויה  ידע את יל מאוד חשוב 

 

 תגובות אלרגיות 

  הידועה בשם: תגובת רגישות יתר.  לגרום לתגובה אלרגית חריפה עלול   דולוטגראבירר.  יולוקה מכילה דולוטגראב 'ג
במידה ומופיע   .דולוטגראביר ים נוטלהבאנשים   (אנשים  100מתוך  1צל עד לה להופיע אה )יכו יחשכ  תגובה זו אינה

 הבאים:  נים יסממהת  אחדאצלך 

 יחה עורית פר •

 גבוה   חום •

 )עייפות( חוסר אנרגיה   •

 נשימה ב  קושי, הגורמת ל )אנגיואדמה(  פניםשל הפה או העמים נפיחות, לפ  •

 כאבי שרירים או מפרקים  •
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 בדיקות של הכבד, הכליות או הדם שלך, ועשוי להורות לך  לבצע ט להחלי  עשוי  שלךרופא  ה . ד לרופאי פנה מי
 . ולוקה 'ג ליטול להפסיק  

 
 מאוד  שכיחות תופעות לוואי 

 : שים אנ   10מכל  1 -יותר מ אלה עשויות להופיע ב

 כאב ראש  •

 סחרחורת  •

 שלשול  •

 בחילה  •

 אינסומניה( קשיים בשינה ) •
 
 

 דיקות דם: הופיע בב ות מאוד העשויות לתופעות לוואי שכיח 

 ספראז( אנות אנזימי כבד )אמינוטרליה ברמ ע •

 עליה בכולסטרול  •

 הלבלב )אנזים עיכול(  עמילאזעליה באנזים   •
 

   שכיחות ופעות לוואי ת

 : אנשים 10מכל   1עד  -אלה עשויות להופיע ב 

 ן איבוד תאבו •

 פריחה  •

   גרד  •

 הקאה  •

 ת או אי נוחו (ה )כאבים בבטן עליונבטן   כאב •

 )נפיחֹות( גזים   •

 ישנוניות  •

   השינהפרעות  •

 ות חריגים חלומ •

 )עייפות( חוסר אנרגיה   •

 ( עצמי חוסר ערך כאון )תחושות של עצבות עמוקה ויד •

 כאוני ימצב רוח ד •

 חרדה  •

 יובש בפה  •
 

 הופיע בבדיקות דם: תופעות לוואי שכיחות העשויות ל

 פוספוקינאז(  קראטיןשרירים )יה ברמת אנזימים המיוצרים בעל •

 הדם  רישתק  תהליך ב המשתתפים  דם  תאי  ,טסיות  של   נמוכה רהספי •

 לבנים  דם  תאי של   נמוכה ספירה •

 ירידה בהמוגלובין  •

 עליה בטריגליצרידים )סוג של שומן(  •

 עליה באנזים ליפאז )אנזים המשתתף בפירוק השומנים(  •

 דיקת תפקוד הכבד( יה בבילירובין בדם )ב על •
 
 שכיחות   שאינןוואי תופעות ל

 : יםאנש 100 מכל  1עד  -הופיע ב אלה עשויות ל

 בסעיף זה( קודם ( )ראה "תגובות אלרגיות"  רגישות יתר לרגית )תגובה א  •

 )הפטיטיס(   כבדשל הדלקת   •

 ( נפשבבריאות ה בעיות ן או כאויד  היה להם בעבר ת אובדניות )בעיקר במטופלים אשרוחשבות והתנהגוימ •

 פרקים  כאב •

 בשרירים  כאב •
 

 תופעות לוואי נדירות 

 : אנשים   1,000מכל   1עד  -ות להופיע ב אלה עשוי

 מן הרגיל(   בן העיניים או שתן כההו סימנים יכולים לכלול: הצהבת העור ול)של כבד  כ •
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 ותן אינה ידועה תופעות לוואי שתדיר

 אי מהנתונים הקיימים: את תדירות תופעת הלוו העריך לא ניתן ל

 ( immune reactivation syndromeהזעה ) ,צמרמורתחום,  :ו זיהום, לדוגמה סימנים ותסמינים של דלקת א  •
 
 אחרות  אפשריותת לוואי  תופעו

 . אחרותעלולים לפתח תופעות לוואי    HIV-ים טיפול משולב ל נוטלאנשים ה
 

 תסמינים של זיהום ודלקת 

ים יותר לפתח זיהומים חמורים  ערכת חיסונית חלשה, והם נוט( הינם בעלי מאיידס )  HIVאנשים עם זיהום מתקדם של  
מחדש  אשר צצים "  חבויים "ישנים  זיהומים  להתפתח כתוצאה מ  יםעלולקת מינים של דלתס. טים( יהומים אופורטוניס)ז

 בתוספת כמה מהבאים:  , חוםינים בדרך כלל כוללים  . התסמלחם בהםיכאשר הגוף מתחיל לה

 אש כאב ר  •

 כאב בטן  •

 הקשיי נשימ •

.  ת( וניואימ הפרעות אוטו)  הבריא  גם לתקוף רקמת גוףמתחזקת, היא יכולה  החיסוניתכת מער ה כאשר במקרים נדירים, 
-ה טיפול בזיהום ל  התרופ  ליטול התחלת וניות עלולים להתפתח חודשים רבים לאחר שהתסמינים של הפרעות אוטואימ

HIV  :שלך. התסמינים עשויים לכלול 

 בלתי סדיר( או רעד  ו א  )דופק לב מהיר קות לב דפי •

 מים( )חוסר מנוחה ותנועה מוגז ות יתר פעיל  •

 תקדמת מעלה כלפי מרכז הגוף ליים ומרג הובכפות  ה בידיים חולשה המתחיל •

 ינים לעיל: סמ תהמאו אם אתה מבחין בכל אחד  זיהום  שלכלשהם ם תסמינימפתח אתה אם  

 מהרופא שלך. עוץ י רות נגד הזיהום ללא יתרופות אח  תקחאל  . ד לרופא שלךי פנה מי 
 

 בעיות בעצמות ים, נוקשות ורקפ  כאבי

)נמק העצם(. במצב זה, חלקים    אוסטאונקרוזיס  הנקרא מצב חים מפת HIV-ל  בפול משול טיים נוטלשאנשים החלק מ
 : זהלפתח מצב  בסבירות גבוהה יותר  עשויים להיות ם. אנשיםלעצאספקת דם  ב ירידה  העצם מתים עקב מרקמת

 ול משולב במשך זמן רב ים טיפ נוטלאם הם  •

 רואידים הנקראות קורטיקוסטים גם תרופות נוגדות דלקת נוטל אם הם •

 ל אלכוהו  אם הם שותים •

 שלהם חלשה מאוד  החיסונית מערכת האם  •

 אם הם בעלי עודף משקל  •

 סימני האוסטאונקרוזיס כוללים:

 וקשות מפרקים נ •

 ברך או בכתף( , ב ירך)בעיקר ב  מיחושים וכאבים במפרקים •

 נועה קושי בת •
 סמינים האלו:  בחין באחד מהתאתה מאם 

  .ספר לרופא שלך 
 

ל מתופעת לוואי שלא צוינה  י מחמירה או כאשר אתה סובת הלוואאחת מתופעו  , אםוואית לתופעהופיעה  אם  
 עליך להתייעץ עם הרופא. , בעלון

 
פעות לוואי עקב טיפול  הקישור "דיווח על תו  ווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה עלניתן לד

( המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות  www.health.gov.ilהבריאות )י" שנמצא בדף הבית של אתר משרד תרופת

 ר:  או ע"י כניסה לקישו   לוואי,

https://sideeffects.health.gov.il 

 

 ?ת התרופהאיך לאחסן א .5
 

ו/או   של ילדים  הישג ידם ראייתם ו שדה יש לשמור במקום סגור מחוץ לה זו וכל תרופה אחרת  ! תרופמנע הרעלה •
 ללא הוראה מפורשת מהרופא. להקאה    לה. אל תגרוםכך תמנע הרעידי ל  ע וות  תינוק 

http://www.health.gov.il/
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מתייחס ליום  וגה המופיע על גבי האריזה. תאריך התפ  exp.date)אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה )  •
 . אותו חודש ון של  האחר

סופח  יא את וצין לה גור היטב. איש לשמור את הבקבוק סחות. פני למלהגן  כדי מקורית הבאריזה יש לשמור  •
 ת. הלחו

 . 30ºC -לאחסן מתחת ליש   •

  אלו  צעדים. בשימוש   שאינן תרופות לזרוק  כיצד  הרוקח   עם התייעץ. הביתית לפסולת  או   לביוב  תרופות  להשליך אין  •
 . הסביבה על להגנה  יסייעו 

 

 מידע נוסף .6
 

   –ילה גם התרופה מכ  יםהפעיל  יםהמרכיבל נוסף ע •
mannitol, microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, silicified microcrystalline cellulose, 
sodium starch glycolate (type A), povidone K29/32, sodium stearyl fumarate, povidone K30, 
magnesium stearate, croscarmellose sodium, polysorbate 20, polyvinyl alcohol, titanium dioxide, 
macrogol/PEG, talc, yellow iron oxide, red iron oxide. 

 
 מ"ג( ליחידת מינון ולכן למעשה היא אינה מכילה נתרן.  23נתרן ) mmol 1 -התרופה מכילה פחות מ

   – ן האריזהתוכ יצד נראית התרופה ומהכ •
   .צד אחד " בSV J3T" -ב  בעותמוט ו, קמורות משני הצדדים ות אובלי, ורודותהן  ולוקה 'גפות מצוטבליות 

 ילדים.  ל  קשה פתיחההסגור עם פקק  בקבוק ב מגיעות  מצופות היות טבלה

 . בו זמנית )יוון השעוןהוראות פתיחה: כדי להסיר את המכסה, יש ללחוץ מטה ולסובב שמאלה )נגד כ

 אה. מל  ( עד לסגירה ב לכיוון ימין )בכיוון השעון יטב את הבקבוק עם המכסה, לסובראות סגירה: יש לסגור ההו

בתוך הבקבוק לאחר  הלחות הלחות. יש לשמור את סופח    פחתת להלחות סופח  וטבליות מצופות   30 כל בקבוק מכיל 
 פתיחתו, אין להוציא אותו.  

 . הפתח תקו ,  25 רח' בזל , בע"מקליין )ישראל(  סמית סוגלק  :בעל הרישום  •

   . בורגוס, ספרד , .S.Aגלקסו וולקאם היצרן:   •

 161-69-35445-00 : שרד הבריאותות הממלכתי במ תרופס ההתרופה בפנק מספר רישום  •

 על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.   . לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר •
 

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות 2021 אוגוסטבערך נ
 

 .  ViiV Healthcareבזכיינות של קבוצת החברות של  י מסחר הינם בבעלות או סימנ
 ו הזכיין שלה. א ViiV Healthcare  ת החברות שלקבוצ   2021©
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