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सु�वातमा
यो �कताब �बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट सेवन गन� ���ह�को ला�ग �सजर्ना ग�रएको हो । यसमा �बक्टरवी क�म्बनेसन
ट्याब्लेटको �वशेषता र सेवन गन� त�रका, सेवन गनर् �बस�को बेला अपनाउनुपन� उपाय, साइड इफेक्ट, सेवन गन� बेलाको
सावधानी आ�द ले�खएको �नाले, औष�ध सेवन गनुर् भन्दा अ�घ पढ् नुहोस्।

HIV (इम्युनोडे�फ�शयन्सी भाइरस) सं�मणको उपचार, HIV को वृ�द्ध लाई रोक्न र एड् सको
सु�वात रोक्नको ला�ग हो । �बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेटलाई HIV वृ�द्ध गनर्बाट रोक्ने एन्ट�-HIV को औषधी भ�नन्छ
। सुर�क्षत �पमा पयार्प्त �भाव �ाप्त गनर्को ला�ग एन्ट�-HIV को औषधी स�ह �पमा �लनु महत्वपूणर् छ साथै, �बक्टरवी
क�म्बनेसन ट्याब्लेट �ल�दा, शारी�रक ���त अनुसार �च�कत्सकद्वारा �नणर्य गनुर् आवश्यक छ। त्यसैले डाक्टर, नसर् र
फमार्�सस्टको �नद� शनह� रा�ोसँग सुनेर पालना गनुर्होस् ।
य�द, तपाईलाई �बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट सेवन गन� बारेमा कुनै ��ह� छन् भने, डाक्टर, नसर् वा फमार्�सस्टसँग
परामशर् गनुर्होस् ।
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साइड इफेक्ट
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�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट
सेवन गन� त�रका र असर

1

सावधानी

सामा�ीको ता�लका

औषधी सेवन गनर् �बस�को बेलामा

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट सेवन गन�
���ह�का ला�ग

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट कस्तो �कारको
औषधी हो ?
HIV सं�मण भएको �बरामीको रगत �भ�को भाइरसको (सावधानी 1) वृ�द्धलाई रोक्छ ।
�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेटले रगत �भ�को HIV भाइरसको वृ�द्धलाई रोक्दा, कम्जोर भइरहेको ��तरक्षा श�� पुनः�ाप्त भई Opportunistic सं�मण

रोग (सावधानी 2) �न सक्दै न ।
(सावधानी 1)

रगत �भ�को भाइरस

रगत �भ�को भाइरसको मा�ा प्लाज्मा 1 mL �भ�को भाइरसको संख्याद्वारा ��त�न�धत्व ग�रन्छ। यो उपचार
सु� गनर् र एन्ट�- HIV औषधीको �भाव �नधार्रण गन� सुचकांक हो । उपचारको ल�य भनेको लामो समयको
ला�ग भाइरसको मा�ा सीमा भन्दा कम राख्नु हो ।

(सावधानी 2)

Opportunistic सं�मण रोग

सामान्यतया रोग ��तरोधात्मक क्षमता भएका ���ह�मा यो समस्या उत्प� गद� न। तर, शरीर कमजोर,
रोगजनक, सू�म जीवह�ले गदार् �ने सं�मण रोग हो। जस्तै
Candida esophagitis / क्या��डा एसोफ्यागाइ�टस, Herpes / हेप�स भाइरस सं�मण र Atypical /
ए�ट�पकल माइकोब्याक्टे �रया (MAC) रोग आ�द �न् ।

Herpes /
हेप�स भाइरस
सं�मण

Candida
esophagitis /
क्या��डा
एसोफ्यागाइ�टस

Atypical
mycobacteria /
ए�ट�पकल
माइकोब्याक्टे �रया
(MAC) रोग

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट सेवन गन� त�रका
यो �बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट, य�द तपाईले खाना खाएको वा नखाएको भएताप�न एक �दनमा एउटा ट्याब्लेट �लनुहोस्।
औषधी �लन न�बसर्नुको ला�ग डाक्टरसँग परामशर् गरी औषधी �लने समय �नधार्रण गनुर्होस् ।
→ p10 “औषधी सेवन गनर् न�बसर्नुको ला�ग”

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेटलाई कस�र सुर�क्षत �पमा भण्डार गन�
�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट, दायाँमा दे खाइएको जस्तो बैजनी-खैरो रङ्गको

अगा�डको भाग

(वास्त�वक आकार) हो ।

पछा�डको भाग

साइड

[PTP �सटको खण्डमा]
ब�ाको हात नपुग्ने ठाउँ मा भण्डार गनुर्होस्।

�त्येक ट्याब्लेटमा
desiccant /
डे�सकेन्ट �न्छ।

PTP �सटमा भएकै अव�ामा भण्डार गनुर्होस्।
�त्येक ट्याब्लेटमा desiccant / डे�सकेन्ट �न्छ।
गल्ती गरेर desiccant / डे�सकेन्ट सेवन नगनुर्होस्।

एल्यु�म�नयम

3

गल्ती गरेर desiccant /
डे�सकेन्ट सेवन नगनुर्होस्।
ट्याब्लेट

desiccant / डे�सकेन्ट

सु�वातमा र सामा�ीको ता�लका

ब�ाको हात नपुग्ने ठाउँ मा भण्डार गनुर्होस्।

1

�नधार्�रत कन्टे नरमा भण्डार गनुर्होस्।

कन्टे नरमा रहेको desiccant / डे�सकेन्ट नहटाउनुहोस् ।

2

तपाईको कोठाको तापमान र आ�र् ताबाट बचाएर भण्डार गनुर्होस् ।
क्याप खोल्ने बेला

1) क्यापलाई मा�थबाट �थचेर

desiccant / डे�सकेन्ट

सावधानी

2) बायाँ �तर घुमाउनुहोस्।

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट
सेवन गन� त�रका र असर

[बोतलको खण्डमा]

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेटको कायर्ह�
�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेटमा, Victergraville / �भक्टे �ा�भल, Emtricitabine / इ�म्��सता�बन, Tenofovir / टे नोफो�भर,
मेका�नजमलाई रोक्छ र भाइरसको वृ�द्धलाई दबाएर राख्छ । भाइरस बढ् ने मेका�नजम धेरै �न्छन्, तर त्यसलाई बढ् न न�दन रोक्नु नै बढ�
�भावकारी �न्छ । त्यसैले एकै समयमा �ई वा सोभन्दा बढ� तत्वह� भएको औषधी �लने त�रका सामान्य भइसकेको छ।

HIV
CCR5 Inhibitor / इ�न्भटर

एक�करण Inhibitor / इ�न्भटर

�भक्ते�ा�भल

Adsorption, Fusion
फ्युजन CD4 �रसेप्टर
�भ� जाने

औषधी सेवन गनर् �बस�को बेलामा

Alafenamide / अलाफेनामाइड गरी 3 �कारका तत्वह� समावेश ग�रएका छन् । यो स��य तत्वह�ले भाइरस (HIV) बढ् ने

HIV RNA
mRNA

गैर-न्यू�क्लक ए�सड उल्टो �ान्स��प्शन
अ�क्सजन Inhibitor / इ�न्भटर

Assembling /
जम्मा गन�

�ो�टन
Synthetic / �ो�टन �व�े दन,
गुणस्तर
�स�े�टक

CD4 सेल

न्यू�क्लक ए�सड उल्टो �ान्स��प्शन
अ�क्सजन Inhibitor / इ�न्भटर

Germination /
जे�म�ने�तसन,
Release �र�लज

Protease / �ो�टएस् Inhibitor / इ�न्भटर

HIV उल्टो �ान्स��प्शन अ�क्सजन

Emtricitabine / ए�म्��सता�बन

Tenofovir Alafenamide / तेनोफो�बर अलाफेनामाइड

4

HIV Protease / �ो�टएस्
HIV एक�करण

अन्य सावधानी �नुपन� कुराह�

उल्टो �ान्स��प्शन

साइड इफेक्ट

मेका�नजम
DNA
Synthetic /
�स�े�टक

भ�वष्यमा सोचेको भन्दा रा�ो उपचारको ला�ग
पयार्प्त �भाव �ाप्त गनर्को ला�ग धेरै �कारको एन्ट�-HIV औषधी �मलाएर �योग गनुर् सामान्य भएको छ । औषधी छनोट गदार्, �बरामीह�लाई दै �नक �पमा

सेवन गनर् स�जलो बनाउन, ट्याब्लेटको संख्या, औषधी सेवन गन� पटकको संख्या, खानाको �भाव, औषधीको आकार आ�द जस्ता �बरामीलाई सबै भन्दा
उपयु� �ने क�म्बनेसन चयन ग�रनेछ ।

साथै, औषधी अनुसार, अन्य औषधीसँग सेवन गनर् न�ने प�न �न्छ (सावधानी 3) त्यस्तो औषधी भ�ाले एन्ट�-HIV औषधी �लनु �ने ��� कस्तो �क�समको रोग
लागेर, कस्तो उपचार ग�ररहनु भएको छ भनी पु�� गरेप�छ मा� औषधीको चयन गनर् लगाउँ छ ।

सावधानी 3) औषधी सेवन गदार्, औषधी र औषधी �बचको क�म्बनेसनबाट �ने असरलाई “अन्तर��या” भ�नन्छ।

औषधी सेवन गन�
पटकको संख्या

ट्याब्लेटको संख्या

खानाको �भाव

औषधीको आकार

अन्तर��या
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सु�वातमा र सामा�ीको ता�लका

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट, एक पटकमा 1ट्याब्लेट �लनुहोस् ।

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट
सेवन गन� त�रका र असर

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट, 3 �क�समका एन्ट�-HIV को औषधी एउटा
ट्याब्लेटमा बनेको क�म्बनेसन ट्याब्लेट हो ।

उदाहरणको ला�ग �बहानको खाना खाने समय �न��त ग�रएको ���ले, �बहानको खाना खानु भन्दा अ�घ �लनुहोस् । य�द तपाईको काम
जाने समय �न��त छ भने, काममा जानु अ�घ �लनुहोस्। आफ्नो डाक्टरसँग परामशर् गरी काम र दै �नक जीवन शैलीसँग �मलाएर औषधी

सावधानी

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट, खाना खाएको वा नखाएको भएता प�न
समय �न��त गरी �लन स�कन्छ।

�लने समय �नधार्रण गनुर्होस् ।

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट तलको �च�मा दे खाइएको जस्तो आकार �न् ।
अगा�डको भाग

साइड

पछा�डको भाग

(वास्त�वक आकार)

→ p.3 �बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट कस्तो �कारको औषधी हो ?

साइड इफेक्ट

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेटको लम्बाइ लगभग 15 mm र चौडाइ लगभग
8 mm �न्छ।

औषधी सेवन गनर् �बस�को बेलामा

→ p.10 औषधी सेवन गनर् न�बसर्नुको ला�ग

HIV को वृ�द्धलाई �नयन्�ण गनर्को ला�ग औषधी सेवन गनुर् महत्वपूणर् छ । यो ट्याब्लेटमा यी मा�थका �वशेषताह� छन्, जसले गदार् �नरन्तर
सेवनलाई समथर्न गनर् सक्छन्।

साथै, �बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेटको अन्तर��याको बारेमा (p.7)मा हेनुर्होस् ।
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अन्य सावधानी �नुपन� कुराह�

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट �दनको 1 पटक 1ट्याब्लेट �न��त समयमा न�ब�स�कन �लनुहोस् ।

अन्य औषधी सेवन ग�ररहनु भएको
���ह�को ला�ग

�नम्न औषधी वा स�प्लमेन्ट आ�द सेवन ग�ररहनु भएको ���ह�ले �बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेटसँगै सेवन गय� भने साइड इफेक्ट �न सक्छ। त्यसको

साथसाथै पयार्प्त �भाव �ाप्त गनर् नस�कने �न सक्छ । हाल, सेवन ग�ररहनु भएको औषधी वा स�प्लमेन्ट, स्वा�य खाद्य पदाथर्ह� �लने ���ह�, नयाँ

औषधी, स�प्लमेन्ट वा स्वा�य खाद्य पदाथर्ह� �लने योजना भएका ���ह�ले डाक्टर वा फमार्�सस्टसँग परामशर् गनुर्होस्। जुन तपाईको ला�ग आवश्यक
सहयोग �लन स�कनेछ।

यो ट्याब्लेटसँगै सेवन गनर् न�ने औषधी र खाद्य पदाथर्ह�
�नम्न औषधी वा खाद्य पदाथर्ह� सेवन ग�ररहेको ���ह�ले �बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट सेवन नगनुर्होस्
Anti-mycobacterial medicine /
एन्ट�-माइकोब्याक्टे �रयल औषधी

Rifampicin (Rifadin®) / �रफा���सन

Anti-convulsant medicine /
एन्ट�-माइकोब्याक्टे �रयल औषधी

Carbamazepine / काबार्माजेपाइन (Tegretol® / टे �ेटोल र अन्य), Phenobarbital / फेनोबा�ब�टल
(Phenobal® / फेनोबा�ब�टल र अन्य), Phenytoin / फे�नटोइन (Aleviatin® / ए�ल�भए�टन र अन्य),
Fosphenytoin / फो�े�नटोइन (Fostoin® होस्टोइन)

Hypericum Perforatum / हाइपे�रकम परफोरेटम (St. John's wort / सेन्ट. जोन्स वटर् ) यु� खाद्य पदाथर्ह�

साथै अन्य एन्ट�- HIV औष�धह�सँगै �योग गनर् स�क�दैन। �वशेष गरी �नम्न औष�ध समावेश भएका एन्ट�-HIV औष�धह�सँगै सेवन नगनुर्होस्।
Emtricitabine / इ�म्��सता�बन समावेश भएको अन्य औषधी, (Truvada® Combination Tablets / �ुबादा क�म्बनेसन ट्याब्लेट, Emtriva®

Capsules / इ�म्��सता�बन क्याप्सूल, Complera® Combination Tablets / क�लेरा क�म्बनेसन ट्याब्लेट,

Stribild® Combination Tablets / �स्��ब� क�म्बनेसन ट्याब्लेट)

Tenofovir disoproxil fumarate ए�सड नून समावेश भएको अन्य औषधी (Truvada® Combination Tablets / �ुबादा क�म्बनेसन ट्याब्लेट,
Viread® Tablets / �बयार्द ट्याब्लेट, Complera® Combination Tablets / क�लेरा क�म्बनेसन ट्याब्लेट, Stribild® Combination Tablets /
�स्��ब� क�म्बनेसन ट्याब्लेट, Tenozet® Tablets / तेनोजेट ट्याब्लेट)

Tenofovir Alafenamide Fumarate ए�सड नून समावेश भएको अन्य औषधी, (Descovy® Combination Tablets / �डस्क�भ क�म्बनेसन

ट्याब्लेट, Vemlidy® Tablets / भे�म्लद� ट्याब्लेट, Odefsey® Combination Tablets / ओडे�फ क�म्बनेसन ट्याब्लेट )

Lamivudine समावेश भएको अन्य औषधी (Epzicom® Combination Tablets, Combivir® Combination Tablets, Epivir® Tablets,
Triumeq® Combination Tablets, Zeﬁx® Tablets)

य�द तपाईले सँगै सेवन गनुर् भएको खण्डमा, आफ्नो डाक्टर वा फामार्�स�सँग परामशर् गनुर्पन� औषधी र
खाद्य पदाथर्ह�
�नम्न औषधी वा खाद्य पदाथर्ह� सेवन गन� अथवा ग�ररहेको ���ह�ले डाक्टर वा फमार्�स�सँग परामशर् गनुर्होस्।
Antiarrhythmic / एन्ट�-आच्य��मक औषधी

Pilsicainide / �प�ल्सकाइ� (Sunrythm® / सान�रडम, अन्य )

एन्ट�-माइकोब्याक्टे �रयल औषधी

Rifabutin / �रफाबु�टन (Mycobutin® / माइकोबु�टन, अन्य )

एन्ट�-HIV औषधी

Atazanavir / अताजानावीर (Reyataz® / रेयाताज)

Hypoglycemic / हाइपोग्लाइसे�मक औषधी

Metformin / मेटफ�म�न (मेटगुलुको, अन्य )

ए�न्टभाइरस औषधी

Aciclovir / एसाइक्लो�बयर (Zovirax® / जो�बराक्स, अन्य ),
valaciclovir hydrochloride / भालासाइक्लो�बयर हाइ�ोक्लोराइड (Valtrex® / भाल्�े क्स, अन्य),
valganciclovir hydrochloride / भालासाइक्लो�बयर हाइ�ोक्लोराइड (Valixa® / भा�रक्सा)

Magnesium / म्याग्ने�सयम Aluminum / एल्यु�म�नयम यु� एन्टा�सड, Iron agent calcium / आयरन क्याल�सयम यु� एन्टा�सड (स�प्लमेन्ट, क्याल�सयम, आयरन,

Antacid / एन्टा�सड, Laxative, Sucralfate / सु�ाल्फेट आ�द समावेश ग�रएको छै न।
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�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट सेवन गदार्
अपनाउनु पन� सावधानीह�
य�द हेपाटाइ�टस बी भाइरस (HBV) (सावधानी 4) बाट सं��मत ���ले �बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट �लन बन्द गनुर् भएमा हेपाटाइ�टसका

लक्षणह� दोहो�रन वा चाँडो �ब�न सक्छन् । तपाईले �बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट �लन अगा�ड, तपाईले HBV बाट सं��मत �नु�न्छ

�क भ�े सु�न��त गनर् आवश्यक ।
(सावधानी 4)

हेपाटाइ�टस बी भाइरस (HBV)

यो भाइरस �ो�नक हेपाटाइ�टस बी �नम्त्याउने कारण हो । HBV ले कलेजोको सेलह�मा लगातार असर गछर् । स्व�
भएको ���मा प�न सं�मण �ने भाइरस बोकेको �न्छ । त्यसैले सतकर् �नु आवश्यक छ। जापानमा सं��मतको
संख्या क�रब 15लाख रहेको अनुमान ग�रएको छ ।

सावधानी

�नम्न ���ह�ले सेवन गनर् सक्दै नन् ।

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट
सेवन गन� त�रका र असर

हेपाटाइ�टस बी भाइरसबाट सं��मतह�

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेटको तत्व भएको जस्तै Victegraville / �भक्टे �ा�भल, Emtricitabine / इ�म्��सता�बन, Tenofovir

Alafenamide / टे नोफो�भर अलाफेनामाइड जस्ता औषधी प�हले सेवनगनुर् भएको, Hypersensitivity / अ�त संवेदनशीलताको कारणले
गदार् सेवन गनर् बन्द गरेका ���ह�

Fosphenytoin / फो�े�नटोइन (St. John's wort / सेन्ट जोन्स वटर् ) समावेश भएको खाद्य पदाथर्ह� सेवन ग�ररहनु भएको

���ह�

→ p.7 “अन्य औषधी सेवन ग�ररहनु भएका ���ह�का ला�ग”

मृगौला कमजोर भएमा सावधानी अपनाउनुपछर् ।
य�द तपाईसँग ��ए�ट�नन �क्लयरेन्स 30 ml / �मनेट भन्दा कम छ भने, कृपया डाक्टरसँग परामशर् गनुर्होस्।

औषधी सेवन गनर् �बस�को बेलामा

Rifampicin / �रफा���स, Carbamazepine / काबार्माजेपाइन, Phenobarbital / फेनोबा�ब�टल, Phenytoin / फे�नटोइन,

य�द तपाई गभर्वती �न चाहनु�न्छ भने, कृपया डाक्टरसँग परामशर् गनुर्होस् ।

साइड इफेक्ट

य�द तपाईको कलेजोको कायर्मा उल्लेखनीय �पमा कम भयो भने सावधानी अपनाउनु पछर् ।

गभर्वती म�हलाह�मा �बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेटको �भाव र गभार्व�ाको समयमा

पेट �भ�को ब�ालाई के कस्तो असर �न्छ भ�न �� ग�रएको छै न । य�द तपाई गभर्वती

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट सेवन गदार् स्तनपान नगनुर्होस् ।
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�न चाहनु�न्छ भने, कृपया डाक्टरसँग परामशर् गनुर्होस् ।

य�द तपाईले औषधी सेवन गनर् �बसर्नु भयो भने के गन� ?
औषधी सेवन गनर् सम्झनको ला�ग एउटा त�रका अपनाउन मह�वपूणर् छ ।
HIV भाइरसको वृ�द्धलाई �नयन्�ण गनर्को ला�ग औषधी �लन न�बसर्नू मह�वपूणर् �न्छ ।

य�द तपाईले 1 ट्याब्लेट �लन �बसर्नु भयो भने �भावकारी �ने छै न र भाइरस ��तरोधी �न
सक्छ । (तपाईले औषधी �लनु भएताप�न भाइरसको वृ�द्धमा �नयन्�ण गनर् सक्नु�� ।)

य�द औषधी सेवन गनर् �बसर्नु भयो भने
य�द तपाईले औषधी सेवन गनर् �बसर्नु भएको छ भने याद �ने �ब��कै 1 ट्याब्लेट �लनुहोस् । त्यसप�छको ट्याब्लेट ता�लका अनुसार �लनुहोस् ।
य�द तपाईले औषधी सेवन गनर् �बसर्नु भएको छ र याद �ने समय अक� �नधार्�रत �लनु पन� ट्याब्लेट न�जक छ भने 1 ट्याब्लेट छोड् नुहोस् र त्यसप�छ ता�लका
अनुसार �लनुहोस् ।

एक पटकमा 2 ट्याब्लेट औषधी न�लनुहोस् ।
य�द तपाईले औषधी सेवन गनर् छु टाउनु भएको छ भने 1 पटकमा 2

ट्याब्लेट औषधी न�लनुहोस्। य�द तपाईले ग�ल्तले 2 ट्याब्लेट �लनु
भई असहज महसुस भएमा तु�न्त डाक्टर वा फमार्�सस्टसँग सल्लाह
�लनुहोस् ।
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औषधी सेवन गनर् न�बसर्नुको ला�ग
तपाईको डाक्टरसँग सल्लाह गनुर्होस् र एक समयमा �लने भ�े �नणर्य गनुर्होस् । यस्तो गनुर् भयो भने तपाईको �लने बानी बस्छ र �बसर्नु

�� । उदाहरणको ला�ग, य�द तपाई सध� एकै समयमा उठ् नु �न्छ र उठ् ने �ब��कै �लने �नणर्य गनुर् �न्छ भने तपाईले �लन �बसर्ने स�ावना
कम �न्छ ।

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट
सेवन गन� त�रका र असर

सबैभन्दा मह�वपूणर् र सम्झनु पन� कुरा, सेवन गन� समय �नणर्य गनुर् हो ।

औषधी सेवन गनर् न�बसर्ने त�रका
स्माटर् फोन वा औषधी नोट बुक (खुसुरी तेच्योउ) मा औषधीको �रकडर् राख्नुहोस् ।
य�द तपाईले 1 ट्याब्लेट �लन छु टाउनु भएको खण्डमा के गन� भ�े थाहा पाउन मह�वपूणर् छ ।

सावधानी

मोबाईल फोन इत्या�दको अलामर् �योग गनुर्होस् ।
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नोट बुक (खुसुरी तेच्योउ) को �योग

अलामर्को �योग

साइड इफेक्ट

औषधी सेवन गनर् �बस�को बेलामा

→ P.9 “य�द तपाईले औषधी सेवन गनर् �बसर्नु भयो भने के गने ?”

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेटको साइड इफेक्ट
य�द तपाईले �बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट सेवन गदार् �नम्न मध्ये कुनै प�न शारी�रक असामान्यता दे खा परेमा तु�न्त कृपया डाक्टरसँग परामशर् गनुर्होस् ।

�मुख साइड इफेक्ट
साइड इफेक्ट जस्तै टाउको �ख्ने, वाकवाक�, पखाला लाग्ने �न सक्छ ।

ग�ीर वा उल्लेखनीय साइड इफेक्ट
मृगौला �ब�ने वा ग�ीर मृगौलाको रोग

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट सेवन गदार् मृगौला �ब�ने वा ग�ीर मृगौला रोग �न सक्छ। यसमा
�नम्न लक्षणह� दे खा पनर् सक्छन् ।
�पसाबको मा�ा घट् नु
शरीर सु��नु

शरीर भारी महसुस �नु
मांसपेशी कमजोर �नु
हड्डी �ख्नु

�पसाबको मा�ा बढ् नु
�तखार् लाग्नु

पो�ल�ड�प्सया
य�द तपाई �नय�मत �पमा मृगौलाको परीक्षण गनुर् �न्छ र कुनै असामान्य कुराह� दे खा परेमा तपाईलाई �बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट �लन बन्द गन� सल्लाह
�दन सक्छ । य�द �नम्न मध्ये कुनैमा पनुर् �न्छ भने कृपया डाक्टरलाई अ��म जानकारी �दनुहोस् ।
�वगतमा मृगौला रोग भएकाह�

मृगौलामा दबाब पन� औषधी �लनेह�
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ल्या�क्टक ए�सडो�सस

फमार्�स�सँग परामशर् �लनुहोस् । ल्या�क्टक ए�सडो�ससको स�ावना �न सक्छ ।
टाउको �ख्ने
�नन्�ा लाग्ने

चेतनामा कमी �ने

हेपाटोमेगाली (कलेजोमा बोसो बढ् नु)

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट
सेवन गन� त�रका र असर

य�द तपाईले �बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट �लनु भएप�छ �नम्न मध्ये कुनै प�न लक्षणह� दे खा परेमा तु�न्तै औषधी बन्द गरेर डाक्टर वा

बोसो जम्मा भएको कारणले ग��र ल्या�क्टक ए�सडो�सस र ग��र हेपाटोमेगाली (कलेजोमा बोसो बढ् नु) �न सक्छ । य�द तपाईलाई
सं�दग्ध ल्या�क्टक ए�सडो�सस वा हेपाटोमेगाली (कलेजोमा बोसो बढ् नु) भएर �नम्न �ल�खत लक्षणह� दे खा परेमा कृपया डाक्टरसँग परामशर्
�लनुहोस् ।

फरफर गद� हात का�ु
सावधानी

वाकवाक� �नु

मा�थल्लो दा�हने पेट �ख्नु र कोमलता
छाला पह�लो �नु

��तरक्षा र �रकभरीको कारण प�रवतर्न

(ज्वरो, झाडा पखाला इत्याद�) �न सक्छ। साथै, स्वत: ��तरक्षा रोगह� प�न दे खा पनर् सक्छन् ।

हड्डीको घनत्व घट् ने

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट सेवन गदार् हड्डीको घनत्व घट् न सक्छ ।

छालाको रङ्गमा प�रवतर्न �नु
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साइड इफेक्ट

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट सेवन गदार् हत्केलाको छालाको रङ्गमा प�रवतर्न �न सक्छ।

औषधी सेवन गनर् �बस�को बेलामा

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट सेवन गनर् सु� गरेप�छ ��तरक्षा गन� क्षमता पुन-�ा�पत �न सक्छ। इन्फेक्सनको कारणले अन्य �रयाक्सन

अ� ध्यान �दनुपन� कुराह� के के छन् ?
कृपया �नम्न बुँदाह�लाई ध्यान �दनुहोस्।
कृपया औषधी सेवन गदार् �नय�मत �पमा आफ्नो डाक्टरसँग परामशर् गनुर्होस् । डाक्टरको परामशर् �बना औषधी �लने वा बन्द गन� नगनुर्होस् ।
कृपया अक� ���लाई औषधी न�दनुहोस् ।

दै �नक जीवन यापन गदार् सावधानी अपनाउनुहोस्
�भावकारी उपचारले रगतमा HIV RNA को मा�ा �नरन्तर 200 ��त ML मा ��र गरेमा
यौन पाटर् नरलाई HIV रोग सनर्बाट रोक्न सक्छ । * यो �वदे शी अनुस�ानले दे खाएको छ ।

तर यो 1-4 ,उपचारद्वारा सं�मणलाई पूणर् �पमा रोक्छ भ�े �मा�णत भएको छै न ।

अक� मान्छे लाई हेपाटाइ�टस बी, क्ल्या�म�डया, गोनो�रया वा �स�फ�लस जस्ता यौन

सम्ब�� रोग �न सक्छ। यस्ता यौन जन्य रोगलाई औषधीले काम गनर् गा�ो �न सक्छ।

त्यसैले यौन जन्य रोगको सं�मणको रोकथामको ला�ग यौन स�कर् गदार् कण्डमको �योग
गनुर्होस् ।

* Undetectable = Untransmittable; U = U
1: Rodger A, et al.: JAMA 2016; 316 (2): 171.
2: Rodger AJ, et al.: Lancet 2019; 393: 2428.
3: Bavinton BR, et al.: Lancet HIV 2018; 5(8): e438.
4: एन्ट� HIV उपचारको �दशा�नद� श 2022साल माचर्
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सु�वातमा र सामा�ीको ता�लका

HIV सं�मण बारे जानकारी �नम्न वेबसाइटबाट �ाप्त गनर् स�कन्छ।

नेशनल �रसचर् एण्ड डेभलपमेन्ट एजेन्सी, नेशनल सेन्टर फर ग्लोबल हे� एण्ड मे�ड�सन एड् स・
उपचार तथा अनुस�ान �वकास केन्�
http://www.acc.go.jp/ (जापानी भाषा मा�)
स्वतन्� �शास�नक �नकाय, नेशनल अ�ताल संगठन, ओसाका �च�कत्सा सेन्टर,
HIV / AIDS उ�त �च�कत्सा �वकास सेन्टर

�बक्टरवी क�म्बनेसन ट्याब्लेट
सेवन गन� त�रका र असर

HIV सं�मण बारे जानकारी �ाप्त गन� ठाउँ

https://api-net.jfap.or.jp/ (जापानी भाषा मा�)
�ग�लयड. �वज्ञान (�बरामी र प�रवारको सबैजनाको ला�ग)
https://www.hiv-pt-portal.jp (जापानी भाषा मा�)
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अन्य सावधानी �नुपन� कुराह�

साइड इफेक्ट

मेमो

औषधी सेवन गनर् �बस�को बेलामा

एड् स रोकथाम सूचना संजाल

सावधानी

https://osaka.hosp.go.jp/department/khac/ (जापानी भाषा मा�)
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