
 1986 - תכשירים( התשמ"ועלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )
 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

 

  ®סטריבילד
 טבליות מצופות

 
 -כל טבליה מכילה  חומרים פעילים:

 Elvitegravir מ"ג mg 150 אלויטגראביר
 Cobicistate מ"ג mg 150 קוביסיסטאט

 Emtricitabine מ"ג mg 200 אמטריציטאבין
 Tenofovir disoproxil     מ"ג mg 245     טנופוביר דיסופרוקסיל

מ"ג  136או  (tenofovir disoproxil fumarateמ"ג טנופוביר דיסופרוקסיל פומראט ) 300-שווה ערך ל
 . טנופוביר

 

 ".מידע נוסף" 6חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה סעיף 

 

י על התרופה. אם יש לך . עלון זה מכיל מידע תמציתקרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה
 שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי 
 .דומה מחלתם

 
 .18 מעל לגיל התרופה מיועדת למבוגרים

  סטריבילדלמה מיועדת  .1

 18( אצל מבוגרים בני HIV –הכשל החיסוני )נגיף האיידס  רם ע"י נגיףלטיפול בזיהום הנג ניתנתסטריבילד 
מרכיבי  משלושת שלא קיבלו טיפול אנטירטרוויראלי קודם או מטופלים ללא עמידות ידועה לאחד ומעלהשנים 

 .התרופה
 

 קבוצה תרפויטית:

• elvitegravirהויראלית -רטרו-, תרופה אנטי( ידועה כמעכבת אינטגראזintegrase inhibitor) 

• cobicistat( את ההשפעות של מאיץ פרמקוקינטי - בוסטר) , מגבירelvitegravir 

• emtricitabineידועה כמעכבת נוקלאוזיד ריברס טרנסקריפטאזהויראלית -רטרו-, תרופה אנטי (NRTI – 
nucleoside reverse transcriptase inhibitor) 

• tenofovir disoproxilידועה כמעכבת נוקלאוטיד ריברס טרנסקריפטאז הויראלית -רטרו-, תרופה אנטי
(NtRTI – nucleotide reverse transcriptase inhibitor) 
 

את הסיכון  ישפר את המערכת החיסונית שלך ויקטין זהבגופך.  HIV-סטריבילד מקטינה את כמות נגיף ה
 .-HIVקשורות בזיהום ההמחלות  להתפתחות

 

 לדסטריבישימוש בהלפני  .2

X X אין להשתמש בתרופה אם: 

, elvitegravir ,cobicistat ,emtricitabine הפעיליםלחומרים ( אלרגי)רגיש  הנך •
tenofovir ,tenofovir disoproxil ,הנוספים אשר מכילה המרכיבים מאחד  או לכל

 .(בעלון זה 6)כמפורט בפרק  התרופה
 עקב, בהוראת הרופא  tenofovir disoproxilתרופה אחרת שמכילהבהפסקת טיפול  •

 .בעיות בתפקוד הכליות

 :הבאותאחת מבין התרופות את נוטל  הנך •
 (משמשת לטיפול בבלוטת ערמונית מוגדלת)אלפוזוסין  -

 (קצב לב לא סדירב טיפולמשמשות ל)קינידין, אמיודרון -

 )משמש לטיפול ולמניעת קרישי דם(דביגטרן  -

 (עת פרכוסיםמשמשות למני) קרבמזפין, פנוברביטל, פניטואין -

 (שחפת וזיהומים אחריםב טיפולללמניעה ומשמשת )ריפמפיצין  -

 (משמשות לטיפול במיגרנות)ין רהידרוארגוטמין, ארגוטמין, ארגומטיד -

 (בקיבהבעיות מסוימות במשמשת להקלה )ציספריד  -

- St. John’s wort  (Hypericum perforatum , תרופה צמחית המשמשת לטיפול

 מכילים אותוהמוצרים האו ( בדיכאון וחרדה



 (משמשות להורדת רמת הכולסטרול בדם)לובסטטין, סימבסטטין  -

 (יםת לטיפול במחשבות וברגשות חריגומשמש) לורסידון, פימוזיד -

מחלת ריאות שגורמת  –משמשת לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי )סילדנפיל  -

 (לקשיי נשימה

 ינה ו/או להרגעת חרדה(ת לשומסייע)ת דרך הפה וניתנהטריאזולם ומידזולם  -

 ועליך לספר על כך לרופאך  ל סטריבילדעליך, אסור לך ליטו אם אחד הדברים הללו חל
 מיד.

 

 
 סטריבילדאזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש ב .! 
 

 רופא.ההשגחת בעליך להישאר  הטיפול בסטריבילד תבתקופ

אנטי למרות שהסיכון יורד בשל טיפול חרים, לאנשים א HIVאתה עדיין עלול להעביר  במהלך הטיפול בתרופה

כדי להימנע מהדבקת אנשים  שיש לנקוט זהירותהרופא בנוגע לאמצעי ביעיל. היוועץ  ויראלי-רטרו

בתקופת הטיפול בסטריבילד, אתה עדיין עלול לפתח זיהומים  .HIV-תרופה זו אינה מרפאת זיהום באחרים.

 .HIV-לזיהום בהקשורות או מחלות אחרות 

 , ספר לרופא:סטריבילדפני תחילת הטיפול בל

בעיות  בעיות בכליות, או שבדיקות הראו שיש לךמבעבר  שסבלת, או בעיות בכליותמ הנך סובלאם  •
 ל בסטריבילד.ופיטה אתבקפידה  בכליות. הרופא שלך ישקול

 
להעריך  מנת עלכליות. לפני תחילת הטיפול, הרופא יבקש לבצע בדיקות דם ה השפיע עלסטריבילד עלול ל

לעקוב אחר  על מנתהרופא יבקש לבצע בדיקות דם גם במהלך הטיפול, כמו כן, הכליות שלך.  יאת תפקוד
 מצב הכליות.

 
)ראה סעיף "תרופות  כלייתינזק ללגרום  העלולותעם תרופות אחרות בדרך כלל אינו ניתן יחד סטריבילד 

לעתים קרובות הכליות שלך  תפקודייעקוב אחר  , הרופאבלתי נמנע שילובבמידה והאחרות וסטריבילד"(. 
 יותר.

 

חולים שסובלים ממחלת  מחלת כבד, כולל הפטיטיס.מ שסבלת בעברבעיות בכבד, או מ הנך סובלאם  •
(, antiretroviralsויראליות )-רטרו-מטופלים בתרופות אנטיאשר , Cאו  Bכבד, כולל הפטיטיס כרונית מסוג 

של נגיף  יש לך זיהוםבכבד. אם עד כדי קטלניים פתחות סיבוכים חמורים נמצאים בסיכון גבוה יותר להת
 את משטר הטיפול הטוב ביותר בשבילך.יבחר בקפידה  ךא, רופBהפטיטיס 

 
סטריבילד.  תליטהפסקת נעלולות להחמיר לאחר שלך כבד ה, בעיות Bהפטיטיס של נגיף  זיהוםאם יש לך 

 את הטיפול, "אל תפסיק 3רופא. ראה סעיף ב להיוועץלי במסטריבילד ב את הטיפוללא תפסיק שחשוב 
 סטריבילד".ב

 

 לך םונרש 65 מעל גילך אם. 65 מעל גילמטופלים בלא נחקרה סטריבילד  תהשפע .65גילך מעל אם  •
 .בקפידה מצבך אחר יעקוב הרופא סטריבילד

 
 י עם הרופא לפני תחילת הטיפול בסטריבילד./חל עליך, דבראם אחד הסעיפים 
 

 סטריבילדב במהלך הטיפול
 :ל חשוב לשים לב ,מתחיל ליטול סטריבילד הינך כאשר

 סימן של דלקת או זיהוםכל  •

 בעיות בעצמות •
 
  הרשומים לעילמבחין בתסמין כלשהו מבין  יש לדווח לרופא מיד, במידה והנך. 

 ילדים ובני נוער
 טרםילדים ובני נוער בשימוש בסטריבילד השנים.  18-פחות מ שגילםובני נוער  את התרופה לילדים אין לתת

 נחקר.



 
 סטריבילד ותרופות אחרות

 ישנן תרופות אשר אין לקחת לעולם בשילוב עם סטריבילד.
 " הבאותאחת מבין התרופות את נוטל  הנך -אם אין להשתמש בתרופה תרופות אלה מוזכרות תחת הכותרת "

 
לל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך אם אתה לוקח, או לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כו

תרופות אחרות אשר עלולות להשפיע על לסטריבילד תרופתיות בין בין יכולות להיות תגובות  לרופא או לרוקח.
 הנךפעילות הרצויה של התרופות שב פגועזה עלול למצב תרופות האחרות בדם. ה רמתרמות סטריבילד או 

מינון ה מחדש אתדרש להתאים י. במקרים מסוימים, הרופא שלך ישלהןלוואי התופעות את נוטל, או להחמיר 
 בדם. הרמות התרופ לנתר אתאו 
 

  :אחד או יותר מהתכשירים שלהלן הנך נוטלאם ליידע את הרופא חשוב במיוחד 

 :ותמכילה, Bמשמשת לטיפול בהפטיטיס ה נוספותתרופה  •
 ופרוקסיל סטנופוביר די -
 טנופוביר אלפנמיד -
 ודיןלמיב -
 אדפוביר דיפיבוקסיל -

 

 :כגון, העלולות לגרום נזק כלייתיתרופות  •
 זיהומים חיידקיים(לטיפול ב )  ונקומיצין, (סטרפטומיצין, נאומיצין וגנטמיצין )כגון  אמינוגליקוזידים -
 ם ויראליים(זיהומיב לטיפול)  פוסקרנט, גנציקלוביר, סידופוביר -
 ים פטרייתיים(זיהומב לטיפול) אמפוטרצין בי, פנטמידין -
 )לטיפול בסרטן( aldesleukinנקראת גם ה, 2-אינטרלאוקין -
  כאבי עצמות או שרירים(. תלהקל, NSAIDs) סטרואידים שאינן דלקת נוגדות תרופות -

 
 :המשפחות הבאותמתרופה המשתייכת לאחת נוטל  במידה והנךרופא ה ליידע את בנוסף, חשוב

 

 יהומים פטרייתיים, כגון:, משמשות לטיפול בזתרופות נגד פטריות •
 .קטוקונאזול, איטראקונאזול, ווריקונאזול, פלוקונאזול ופוסקונאזול -

  :C, המשמשות לטיפול בזיהום מסוג הפטיטיס תרופות אנטי ויראליות •
 ווקסילפרויר /ולפטסויר/וירווסופוסב לפטסויריר/וו, סופוסבווירוסופוסב/לדיפסויר -

 :המכילותשחפת,  כוללל בזיהומים חיידקיים , המשמשות לטיפותרופות אנטיביוטיות •
 ריפבוטין, קלריטרומיצין, טליטרומיצין. -

 , המשמשות לטיפול בדיכאון:תרופות נגד דיכאון •
 אסיטלופראם או טראזודון  תרופות שמכילות -

 , המשמשים לטיפול בחרדה:שינה יומשרסמי הרגעה  •
 בוספירון, קלורזפאט, דיאזפם, אסטזולם, פלורזפם וזולפידם -

 , כגון:ותהחיסונית של הגוף לאחר השתל ה, המשמשים לשליטה בתגובמדכאי המערכת החיסונית •
 ציקלוספורין, סירולימוס, טקרולימוס -

 הכוללים סטרואידיםקורטיקו •
 ינולון.סבטמטזון, בודזוניד, פלוטיקזון, מומטזון, פרדניזון, טריאמ -

, מצבים דלקתיים של העינייםדלקתיות, תרופות אלו משמשות לטיפול באלרגיות, אסטמה, מחלות מעי 
. אם לא ניתן ליטול חלופה, השימוש יהיה רק לאחר כמו גם מצבים דלקתיים אחריםמפרקים ושרירים 

 אך לתופעות לוואי של קורטיקוסטרואידים.ופרבחינה רפואית ומעקב קפדני של 

 תרופות שמשמשות לטיפול בסוכרת: •
 מטפורמין -

 למניעת היריוןת ו, משמשנגד היריון ותגלול •

 אונות, כגון:-, המשמשות לטיפול באיןתרופות לטיפול בבעיות זיקפה •
 סילדנפיל, טדלפיל וורדנפיל -

 , כגון:ביותלבבבעיות תרופות לטיפול  •
דיגוקסין, דיזופיראמיד, פלקאיניד, לידוקאין, מקסילטין, פרופאפנון, מטופרולול, טימולול, אמלודיפין,  -

 יפין, ניפדיפין וורפאמילפלודיפין, ניקרדדילטיאזם, 

 :עורקי תרופות לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי •
 בוסנטן -

 , כגון: לטיפול ולמניעת קרישי דםמשמשים הנוגדי קרישה,  •
 ריוורוקסבן-, אדוקסבן, אפיקסבן ווורפרין -

 קשורות בריאות:הל באסתמה ובעיות אחרות ופימשמשים לטה, מרחיבי סימפונות •
 סלמטרול -

 , כגון:כולסטרולתרופות להורדת רמת  •



 בסטטין, אטורבסטטין, פרבסטטין, פלובסטטין, פיטבסטטיןורוס -

 :(gout) תרופות לטיפול בשיגרון •
 קולכיצין -

 , להפחתת הסיכון לקרישי דם, כגון:ותנוגדי טסי •
 קלופידוגרל -

  ץ(, כגון:תרופות או תוספי תזונה המכילים מינרלים )כגון מגנזיום, אלומיניום, סידן, ברזל, אב •

 ויטמינים(, סותרי חומצה ומשלשלים-תוספי מינרלים, ויטמינים )כולל מולטי -
 
 תרופות, תוספי תזונה סותרי חומצה או משלשלים המכילים מינרלים )כגון נוטל  במידה והנך

שעות  ארבעארבע שעות לפני או  ם לפחותליטול אות יש, מגנזיום, אלומיניום, סידן, ברזל או אבץ(
 נטילת סטריבילד.אחרי 

 
 אין או תרופות אחרות כלשהן. שהוזכרו לעילהתרופות אחת נוטל את  במידה והנךדווח לרופא שלך 

 רופא.בבלי להתייעץ מאת הטיפול  להפסיק

 שימוש בתרופה ומזון
 את התרופה עם אוכל. קחתיש ל

 הריון והנקה
יון, היוועצי ברופא או ברוקח לפני נטילת אם הנך בהיריון או מניקה, חושבת שהנך בהיריון או מתכננת היר

 תרופה זו.

אין ליטול . חושבת שהינך בהיריון או מתכננת היריון, ןנכנסת להיריוו במידהמיד לרופא  הודיעיש ל •
כמות תרופה זו בדמך עלולה לרדת במהלך ההיריון, מה שעלול למנוע . סטריבילד במהלך ההיריון

  .מהתרופה לפעול כראוי

 סטריבילד.ב במהלך הטיפול ה יעיליםשתמש באמצעי מניעיש לה •
 

. האםחלק מן החומרים הפעילים בתרופה עוברים לחלב זאת משום ש בזמן הטיפול בסטריבילד. אין להניק

לתינוק דרך  HIV-להעביר את נגיף ה העלול נךשהניק מכיוון לא להשלץ מומ ,HIV -ל שה נשאיתיבמידה והנך א

 החלב.

 נהיגה ושימוש במכונות
אין סטריבילד,  טילתנ בזמןמכך  מושפעהנך אם  .ונדודי שינה ת, עייפולגרום לסחרחורת עלולהסטריבילד 

 מכשירים ומכונות. להפעיל יןוא לנהוג

 מידע חשוב על חלק ממרכיבי התרופה
 

 לד מכיל לקטוזיסטריב
נטילת לפני שלך רופא צור קשר עם ה, כלשהםרגיש לסוכרים  הנךשעל ידי הרופא שלך נאמר לך ובמידה 
 .זו תרופה

 
 סטריבילד מכיל נתרן

 
 מ"ג( פר טבליה, כך שניתן לאמר שהיא "נטולת נתרן". 23מילימול נתרן ) 1-תרופה זו מכילה פחות מ

 ?סטריבילדבכיצד תשתמש  .3

  .בטוח אינך אם הרוקח או הרופא עם לבדוק עליך .שתמש לפי הוראות הרופאתמיד יש לה
 
 למבוגרים: ינון המומלץמ

התכשיר. אין ללעוס,  של כתישה/ריסוק אודות מידע קיים לא .טבליה אחת ביום הניתנת דרך הפה, עם אוכל
 לכתוש או לחצות את הטבליה.

 
התרופה, את מלוא יעילות לוודא  זאת על מנת .ידי הרופא שלך-על צתהמומל נהאת המתמיד יש לקחת 

 .ת מהרופאשרללא הוראה מפו המינון אין לשנות את טיפול.ה עמידות בפניובכדי להוריד את הסיכון לפתח 
 

מגנזיום,  כגון)תרופות, תוספי תזונה, סותרי חומצה או משלשלים המכילים מינרלים נוטל  במידה והנך
 אחרי נטילת סטריבילד.שעות  ארבעארבע שעות לפני או לפחות אותם  יש ליטול, אלומיניום, סידן, ברזל, אבץ(

 

 .אין לעבור על המנה המומלצת
 



 סטריבילד  במידה ונטלת מינון יתר של
תופעות מ ייתכן שתהיה בסיכון מוגבר לסבול ,המומלצת נהמן המ ההגבוה סטריבילד נתמבטעות  תיטולאם 

 , "תופעות לוואי"(.4עיף אפשריות של התרופה )ראה סהלוואי ה
 

המשך. הבא אתך את בקבוקון קבלת הנחיות לפנה מיד לרופא שלך או למחלקת המיון הקרובה ביותר ל
  .יהיה לתאר בקלות את מה שנטלת תוכלהטבליות כדי ש

  

 אם שכחת ליטול סטריבילד
 מנת סטריבילד. אף לפספסחשוב לא 

 מנה: פספסתאם 

עליך ליטול את הטבליה מיד  ,סטריבילד הנטילה הרגיל שלזמן מ שעות 18 -פחות מ תוך ונזכרת •
 .את המנה הבאה יש ליטול בזמן הרגיל. תמיד יש ליטול את התרופה עם אוכל. כשנזכרת

את המנה שהחסרת. המתן  ליטול איןסטריבילד  הנטילה הרגיל שלזמן מ שעות או יותר 18 תוך ונזכרת •
 ל.את המנה הבאה, עם אוכל, בזמן הרגי קחו

 
 ליטול טבליה נוספת עם אוכל. יש, סטריבילד נטילתמפחות משעה אחת תוך  תאקוה במידה

 
 סטריבילדב אין להפסיק את הטיפול

 
להשפיע  עלולהסטריבילד ב הטיפול תהפסק .רופאב יוועץבלי להמסטריבילד ב את הטיפולאל תפסיק 

מסיבה כלשהי, דבר עם הרופא  הופסקטיפול בסטריבילד הבמידה ועל התגובה שלך לטיפול בעתיד.  מאוד
 סטריבילד.ב את הטיפולמחדש שלך לפני שאתה מתחיל 

 
הרוקח. חשוב  הרופא או מןמ יש לקחת כמות נוספת, סתייםסטריבילד שברשותך מתחיל להה מלאיכאשר 
נטילת התרופה  תפסקה במקרה שללהתחיל לעלות  שויהעבגוף  ףכמות הנגימשום שלהקפיד על כך  ביותר

 .המחלה עלולה להפוך לקשה יותר לטיפוללזמן קצר.  ילואפ
 

יוועץ בלי להמאת הטיפול בסטריבילד  לא להפסיק חשוב במיוחד, B הפטיטיסו HIV-יש לך זיהום באם 
מטופלים לחודשים לאחר הפסקת הטיפול.  מספריהיה צורך לבצע בדיקות דם במשך ותחילה. ייתכן  ברופא

משום (, לא מומלץ להפסיק את הטיפול cirrhosisשחמת הכבד ) או מתמחלת כבד מתקדמ הסובלים
 חיים. נתכלהחמיר את מחלת הכבד, עד כדי ס העלול שהפסקת הטיפול

 
 תסמיניםלגבי הטיפול, במיוחד  ופיע לאחר הפסקתהאשר על כל תסמין חדש או חריג דווח מיד לרופא 

הלבן בעיניך, שתן כהה בצבע תה, צואה  )כגון הצהבה של עורך או של החלק B הפטיטיסל משייךשאתה 
 . (בחילה או הקאה או כאב באיזור הבטניבצבע בהיר, איבוד תיאבון למשך מספר ימים או יותר, הרגשת 

 

נך ך לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם הנשה בכל פעםאין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה 
 מוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשי .זקוק להם

  תופעות לוואי .4

 היא לכך חלקית סיבהועלייה בשומנים ובגלוקוז בדם.  HIV-טיפול בהייתכן שתהיה עלייה במשקל במהלך 
לתרופות  קשורה העלייהשל שומנים בדם לעיתים  הובמקר ,רגיל חיים לאורח והחזרה הבריאות במצב השיפור

 .הללו השינויים להערכת בדיקות יערוך שלך הרופא. HIV-ב טיפולל
 

. אל תיבהל למקרא אצל כולם אם כי הן לא מופיעות, לגרום לתופעות לוואי תרופה זו עלולהכמו בכל תרופה, 
האם לקבוע  לא תמיד ניתן, HIV-במהלך הטיפול ב. ל מאף אחת מהןורשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסב

עת, או הנוטל באותה  הנךידי תרופה אחרת ש-ידי סטריבילד או על-עלנגרמו  לוואי המסוימותהתופעות 
 עצמה. HIV-המחלת  כתוצאה

 
 אפשריות: דווח מיד לרופאחמורות תופעות לוואי 

 

תופעת לוואי נדירה אך מסכנת חיים של חלק מן  נהבדם( הי לקטית החומצשל  ף)עוד לקטיתחמצת  •
במיוחד אם הן סובלות  –קרובות יותר אצל נשים לעתים  המופיע חמצת לקטית. HIVהתרופות נגד 

 :כוללים חמצת לקטיתמעודף משקל וכן אצל אנשים הסובלים ממחלת כבד. סימנים אפשריים של 
 נשימה עמוקה ומהירה -
 עייפות ונטייה לנמנום -
 בחילה והקאות -
 כאב בטן -



 דווח מיד לרופא.מחמצת לקטיתסובל  יתכן והנךאם אתה חושש ש , 
 

 HIV-האצל מטופלים מסוימים הסובלים מזיהום מתקדם בנגיף של זיהום או דלקת. ם כלשהסימנים  •
מערכת  בעלימופיעים אצל אנשים ה)זיהומים  אופורטוניסטיםעבר של זיהומים  ובעלי )איידס(

 אחרלנובעת מזיהומים קודמים יכולים להופיע מיד החיסונית חלשה(, סימנים ותסמינים של דלקת 
שיפור בתגובה החיסונית של תסמינים אלה נובעים מכי ההנחה היא . HIV תחילת הטיפול נגד

. ברוריםתסמינים  לכן ללאקודם  קיימיםהיו ולגוף להילחם בזיהומים שייתכן  תמאפשרההגוף, 
 מערכת כאשר המתרחש מצב) אוטואימוניות הפרעותגם , אופורטוניסטייםנוסף על הזיהומים 

 בזיהום לטיפול תרופות ליטול שתתחיל לאחר להתרחש שויותע( בריאה גוף רקמת תוקפת החיסון
 תבחין אם. הטיפול תחילת לאחר רבים חודשים להתרחש עשויות אוטואימוניות הפרעות. HIV-ב

 המתחילה חולשה, בשרירים חולשה כגון, אחרים בתסמינים או זיהום של כלשהם בתסמינים
, היפראקטיביות או רעד, לב דפיקות, הגוף זמרכ לכיוון ומתקדמת הרגליים ובכפות הידיים בכפות

 .הדרוש הטיפול את לקבל כדי לרופא מיד כך על ספר
 .אם אתה מבחין בתסמין כלשהו של דלקת או זיהום, דווח על זה מיד לרופא שלך 
 

 תופעות לוואי שכיחות מאוד
 מטופלים( 10מבין  1לפחות  )יכולות להופיע אצל 

 שלשול •

 הקאות •

 בחילות •

 חולשה •

 ב ראש, סחרחורתכא •

 פריחה •
 

 בדיקות יכולות להראות:

 בדם  זרחןירידה ברמת ה •

 יכולות לגרום לכאב שרירים ולחולשהאשר  בדם רמות גבוהות של האנזים קראטין קינאז •
 
 

 תופעות לוואי שכיחות 
 מטופלים( 100מבין  10עד  1)יכולות להופיע אצל 

 ירידה בתיאבון •

 מוזרים )אבנורמלים( (, חלומותנדודי שינהקושי להירדם ) •

 כאב, כאב בטן •

 דיספפסיה( – dyspepsiaבעיות עיכול שגורמות לאי נוחות לאחר ארוחות ) •

 תחושת נפיחות •

 (flatulenceעצירות, גזים במערכת העיכול ) •

לעתים עם שלפוחיות והתנפחות של העור(, שיכולות להיות  פריחות בעור )כולל נקודות או כתמים אדומים •
 כהים על פני העור נגעיםת, גירוד, שינויים בצבע העור כולל הופעת תגובות אלרגיו

 תגובות אלרגיות אחרות •

 עייפות •
 

 בדיקות יכולות להראות:

 )ספירה נמוכה של תאי דם לבנים )שיכולה לגרום לך להיות חשוף יותר לזיהום •

 עלייה ברמות הסוכר, חומצות שומן )טריגליצרידים(, בילירובין בדם  •

 בלבלבבעיות בכבד ו •

 קריאטינין בדם הרמות עליה ב •
 

 
 תופעות לוואי שאינן שכיחות 

 מטופלים( 100מבין  1)יכולות להופיע אצל עד 

 דיכאון, (נפשיותמחשבות אובדניות וניסיונות התאבדות )אצל מטופלים שסבלו בעבר מדיכאון ומבעיות  •

לבדוק את על מנת יבצע בדיקות דם הרופא שלך ו. ייתכן כלייתינובע מבעיות בכליות, כולל כשל הכאב גב  •
 וד הכליות.תפק

 הייהכל אבוביתלתאי  נזק •

 התנפחות של הפנים, שפתיים, לשון או גרון •

 (pancreatitisנגרם מדלקת בלבלב )הכאב בבטן התחתונה  •

 שרירים, כאב שרירים או חולשה פירוק •



 
 בדיקות יכולות להראות:

 אדומים(הדם האנמיה )ספירה נמוכה של תאי  •

 של אשלגן בדם  נמוכותת רמו •

 שינויים בשתן  •
 
 

 תופעות לוואי נדירות 
 מטופלים( 1,000מבין  1)יכולות להופיע אצל עד 

 )ראה "תופעות לוואי חמורות אפשריות: דווח מייד לרופא"( לקטיתחמצת  •

 (hepatitisעיניים, גירוד, או כאב בבטן התחתונה שנגרם מדלקת בכבד )העור או הצהבה של ה •

 מניכבד שו •

 (nephritisדלקת של הכליות ) •

 (nephrogenic diabetes insipidus)ותחושת צימאון  השתנה מרובה •

 כאב עצמות שלעתים גורמת לשברים(ב המלווההתרככות העצמות ) •
 

, כאב שרירים, חולשת לעתים גורמת לשברים(ו ,כאב עצמותב המלווה)התרככות העצמות השריר,  פירוק
 .היהכלי אבוביתנזק לתאי  עקבלהתרחש  עלוליםבדם  זרחןשלגן והשרירים וירידה ברמות הא

 
תופעת לוואי כלשהייש לדווח לרופא במידה וישנה החמרה ב. 
 

  HIVטיפול בהבמהלך  שעלולות להופיע נוספותתופעות לוואי 
 

 ימים(.ה ידועה )אין אפשרות להעריך את התדירות על סמך הנתונים הקינאינ הבאותתדירות תופעות הלוואי 
 

 עשויה סטריבילד כגון משולב רטרוויראלי-אנטי טיפול המקבלים מהמטופלים חלק אצל בעיות בעצמות. •
 אל הדם אספקת מאיבוד כתוצאה עצם רקמת של מוות) אוסטאונקרוזיס בשם עצמות מחלת להתפתח

, זה מסוג בתרופה ממושך טיפול: השאר בין כוללים זו מחלה להתפתחות הרבים הסיכון גורמי(. העצם
 הסימנים. יתר והשמנת חלשה חיסונית תמערכ, אלכוהול צריכת, בקורטיקוסטרואידים שימוש

 :הינם לאוסטאונקרוזיס
 מפרקים נוקשות  -
 (ובכתף בברך, בירך במיוחד) ומחושים במפרקים כאבים  -
  תנועה קשיי  -
לרופא דווח, אלה מתסמינים באחד הבחנת אם. 
 
  תופעת בין תופעות הלוואי נכללת כל כלשהי, ספר לרופא או לרוקח. אם תופיע אצלך תופעת לוואי

 .לוואי אפשרית שאינה רשומה בעלון זה
 

 דיווח על תופעות לוואי

אם יהיו לך תופעות לוואי כלשהן, היוועץ ברופא או ברוקח. הנחיה זו חלה על כל תופעות הלוואי האפשריות 

 שאינן מוזכרות בעלון זה.

עות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול ניתן לדווח על תופ

( המפנה לטופס המקוון לדיווח על www.health.gov.ilתרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות )

 https:/sideeffects.health.gov.il תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

 DrugSafety.Israel@gilead.com :ניתן בנוסף לדווח על כל תופעת לוואי לבעל הרישום באמצעות דוא"ל

 תרופה באמצעות דיווח על תופעות לוואי. תוכל לעזור לספק מידע נוסף על בטיחות ה

 

 סטריבילדלאחסן  כיצד יש .5

http://www.health.gov.il/
https://sideeffects.health.gov.il/
mailto:DrugSafety.Israel@gilead.com


מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לטווח ראיתם והישג ידם של ילדים ו/או 
 תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.

 
. תאריך ון( המופיע על גבי האריזה והבקבוק(exp. dateתאריך התפוגה אחרי זו אין להשתמש בתרופה 

 התפוגה מתייחס ליום האחרון של החודש.
 

 בקבוק סגור היטב.ב להגן מפני לחות על מנתאחסן באריזה המקורית 
 

 תרופות שאינן נחוצות עוד. זה להשליךאין להשליך תרופות לביוב או לפח האשפה הביתי. שאל את הרוקח איך 
 על הסביבה. שמוריסייע ל

 
 .30°C -יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל

 

 מידע נוסף .6

 

 מה סטריבילד מכילה

 רכיבים הפעילים, סטריבילד מכילה:לבנוסף 

 :ליבת הטבליה
Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, silicon dioxide, 
sodium lauryl sulfate, lactose monohydrate, hydroxypropyl cellulose. 

        :שכבת הציפוי
Polyvinyl alcohol, indigo carmine (FD&C Blue #2) aluminium lake (E132), polyethylene 
glycol, titanium dioxide (E171), talc (E553B), yellow iron oxide (E172). 

 :ומה תוכן האריזה סטריבילדכיצד נראית 
 

 טבליות מצופות ירוקות בצורת כמוסה.  נןטבליות סטריבילד ה
 זמינהמוקפת בריבוע. סטריבילד ה" 1ובצדה האחר הספרה " "GSI"הכיתוב  מוטבעבצד אחד של הטבליה 

טבליות )עם ג'ל סיליקה סופח לחות שיש להשאירו בבקבוקון כדי להגן על הטבליות(.  30 המכיליםבבקבוקונים 
 .העילבל נו מיועדנפרדת ואי הופח לחות נמצא בתוך שקית או קופססהג'ל סיליקה 

 
 .טבליות מצופות 30קבוקון אחד ובו : אריזת קרטון חיצונית המכילה בבאה בגודל האריז קיימת
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 33963מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 

 

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