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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

Піфелтро 100 мг, таблетки, вкриті плівковою оболонкою 
доравірин 

  
 Цей лікарський засіб підлягає додатковому моніторингу. Це дасть змогу швидко виявляти 

нову інформацію з безпеки. Ви можете допомогти в цьому, якщо повідомите про побічні 
ефекти, які могли у Вас виникнути. Інформація щодо того, як і кому можна повідомити про 
побічні ефекти, наведена наприкінці розділу 4. 
 
Уважно прочитайте цей листок-вкладиш, перш ніж приймати препарат, оскільки він 
містить важливу для Вас інформацію. 
- Збережіть цей листок-вкладиш. Вам може знадобитися прочитати його ще раз. 
- Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до Вашого лікаря, фармацевта або 

медсестри. 
- Цей препарат призначений лише Вам. Не передавайте препарат іншим людям. Препарат 

може завдати шкоди іншій людині, навіть якщо симптоми однакові. 
- Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні ефекти, зверніться до свого лікаря, фармацевта 

або медсестри. Це також стосується будь-яких можливих побічних ефектів, не вказаних в 
цьому листку-вкладиші. Див. розділ 4. 

 
Яку інформацію містить цей листок-вкладиш 
 
1. Що таке препарат Піфелтро і для чого він застосовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Піфелтро 
3. Як застосовується препарат Піфелтро 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат Піфелтро 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
1. Що таке препарат Піфелтро і для чого він застосовується 
 
Що таке препарат Піфелтро  
Препарат Піфелтро використовується для лікування ВІЛ-інфекції («вірус імунодефіциту 
людини»). Він належить до групи лікарських засобів, які називаються «антиретровірусні 
препарати». 
 
Препарат Піфелтро містить діючу речовину доравірин – ненуклеозидний інгібітор зворотної 
транскриптази (ННІЗТ). 
 
Для чого застосовується препарат Піфелтро 
Піфелтро застосовується для лікування ВІЛ-інфекції у людей віком від 18 років. ВІЛ є вірусом, 
який викликає СНІД («синдром набутого імунодефіциту»). Ви не повинні приймати препарат 
Піфелтро, якщо Ваш лікар сказав вам, що вірус, який викликає Вашу інфекцію, стійкий до 
доравірину. 
 
Піфелтро необхідно застосовувати в поєднанні з іншими лікарськими засобами від ВІЛ. 
 
Як діє препарат Піфелтро 
При застосуванні з іншими лікарськими засобами препарат Піфелтро попереджує утворення 
більшої кількості вірусів ВІЛ у Вашому організмі. Це допоможе: 
• зменшити кількість ВІЛ у вашій крові (це називається Вашим «вірусним навантаженням») 
• збільшити кількість лейкоцитів під назвою «CD4+ T». Це може зміцнити Вашу імунну 
систему. Це може зменшити ризик ранньої смерті або зараження інфекціями, оскільки Ваша 
імунна система слабка. 
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2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Піфелтро 
 
Препарат Піфелтро не слід застосовувати: 
• якщо у Вас алергія на доравірин або будь-який з інших інгредієнтів цього препарату, 
перелічених у розділі 6. 
• якщо Ви приймаєте такі лікарські засоби: 

- карбамазепін, окскарбазепін, фенобарбітал, фенітоїн (лікарські засоби від судом) 
- рифампіцин, рифапентин (лікарський засіб проти туберкульозу) 
- звіробій (Hypericum perforatum, рослинний засіб, що застосовується для лікування депресії 
та тривоги) або продукти, які його містять 
- мітотан (лікарський засіб для лікування раку) 
- ензалутамід (лікарський засіб для лікування раку передміхурової залози) 
- люмакафтор (лікарський засіб для лікування муковісцидозу) 

 
Не приймайте препарат Піфелтро, якщо вищезгадане стосується Вас. Якщо Ви не впевнені, 
порадьтеся зі своїм лікарем, фармацевтом або медсестрою, перш ніж приймати препарат 
Піфелтро. Дивіться також розділ «Інші лікарські засоби та препарат Піфелтро». 
 
Застереження та запобіжні заходи 
Порадьтеся зі своїм лікарем, фармацевтом або медсестрою, перш ніж приймати препарат 
Піфелтро. 
 
Передача ВІЛ іншим людям 
ВІЛ-інфекція передається через кров або статевий контакт з ВІЛ-інфікованою людиною. Ви все 
ще можете передавати ВІЛ під час прийому препарату Піфелтро, хоча ризик знижується 
завдяки ефективній антиретровірусній терапії. Обговоріть зі своїм лікарем запобіжні заходи, 
необхідні для уникнення інфікування інших людей. 
 
Синдром імунної реактивації 
Це може статися, коли Ви починаєте приймати будь-які лікарські засоби від ВІЛ, включаючи 
препарат Піфелтро. Ваша імунна система може зміцніти і почати боротися з інфекціями, які 
тривалий час були приховані у Вашому організмі. Негайно повідомте лікаря, якщо у Вас 
з’являються нові симптоми після початку лікування ВІЛ цим препаратом. 
 
Аутоімунні розлади (стан, який виникає, коли імунна система атакує здорові тканини тіла) 
також можуть виникнути після того, як Ви почнете приймати лікарські засоби для лікування 
ВІЛ-інфекції. Аутоімунні розлади можуть виникнути через багато місяців після початку 
лікування. Якщо Ви помітили будь-які симптоми інфекції або інші симптоми, такі як м’язова 
слабкість, слабкість, що починається в руках і ногах і рухається до тулуба, серцебиття, тремор 
або гіперактивність, негайно повідомте свого лікаря, щоб отримати необхідне лікування. 
 
Діти та підлітки 
Не давайте цей препарат дітям віком до 18 років. Застосування препарату Піфелтро дітям 
віком до 18 років ще не вивчалося. 
 
Інші лікарські засоби та препарат Піфелтро 
Повідомте свого лікаря, фармацевта або медсестру, якщо Ви приймаєте, нещодавно приймали 
або можете приймати будь-які інші лікарські засоби. Це пов’язано з тим, що інші лікарські 
засоби можуть впливати на дію препарату Піфелтро, а Піфелтро може вплинути на дію деяких 
інших лікарських засобів. 
 
Є певні лікарські засоби, які не можна приймати разом із препаратом Піфелтро. Перегляньте їх 
перелік у розділі «Препарат Піфелтро не слід застосовувати». 
 
Порадьтеся зі своїм лікарем, перш ніж приймати наступні лікарські засоби з препаратом 
Піфелтро, оскільки лікарю може знадобитися змінити дозу ваших лікарських засобів: 
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• бозентан (лікарський засіб для лікування захворювань легенів) 
• дабрафеніб (лікарський засіб для лікування раку шкіри) 
• лесинурад (лікарський засіб для лікування подагри) 
• модафініл (лікарський засіб для лікування надмірної сонливості) 
• нафцилін (лікарський засіб для лікування деяких бактеріальних інфекцій) 
• рифабутин (лікарський засіб для лікування деяких бактеріальних інфекцій, таких як 
туберкульоз) 
• телотристат етил (лікарський засіб для лікування діареї у людей з карциноїдним синдромом) 
• тіоридазин (лікарський засіб для лікування психічних захворювань, таких як шизофренія) 
 
Якщо Ваш лікар вирішить, що Вам слід приймати ці лікарські засоби разом з препаратом 
Піфелтро, слід приймати по одній таблетці доравірину двічі на день (з інтервалом приблизно в 
12 годин). 
 
Ваш лікар може перевірити рівні препаратів у Вашій крові або відстежувати побічні ефекти, 
якщо Ви приймаєте такі лікарські засоби разом з препаратом Піфелтро: 
• сіролімус (лікарський засіб, що використовується для контролю імунної відповіді Вашого 
організму після трансплантації) 
• такролімус (лікарський засіб, що використовується для контролю імунної відповіді Вашого 
організму після трансплантації) 
 
Вагітність та грудне вигодовування 
Якщо ви вагітні або годуєте грудьми, думаєте, що можете бути вагітні, або плануєте мати 
дитину, поговоріть зі своїм лікарем про ризики та переваги прийому препарату Піфелтро. 
Бажано уникати застосування препарату Піфелтро під час вагітності. Це пов’язано з тим, що 
його застосування під час вагітності не вивчали, і невідомо чи завдасть препарат Піфелтро 
шкоди Вашій дитині під час вагітності. 
 
Жінки з ВІЛ не повинні годувати грудьми, оскільки ВІЛ може передаватися немовлятам через 
грудне молоко. Поговоріть зі своїм лікарем про найкращий спосіб годування дитини. 
 
Керування транспортними засобами й робота з механізмами 
Дотримуйтесь обережності стосовно керування автомобілем, їзди на велосипеді або роботи з 
механізмами, якщо Ви відчуваєте втому, запаморочення або сонливість після прийому цього 
препарату. 
 
До складу препарату Піфелтро входить лактоза 
Якщо Ваш лікар сказав Вам, що у вас непереносимість лактози, зверніться до лікаря, перш ніж 
приймати цей препарат. 
 
3. Як застосовується препарат Піфелтро 
Завжди приймайте цей препарат точно так, як сказав Вам лікар, фармацевт або медсестра. 
Зверніться до свого лікаря, фармацевта або медсестри, якщо Ви маєте сумніви. Цей препарат 
необхідно застосовувати в поєднанні з іншими лікарськими засобами проти ВІЛ. 
 
В якій дозі приймати препарат 
Рекомендована доза становить 1 таблетку 1 раз на добу. Якщо Ви приймаєте певні лікарські 
засоби, лікарю може знадобитися змінити кількість доравірину, який Ви приймаєте. Перелік 
лікарських засобів див. у розділі «Інші лікарські засоби та препарат Піфелтро». 
 
Як приймати препарат 
• Таблетку ковтайте цілою (не подрібнюйте та не розжовуйте). 
• Цей препарат можна приймати під час прийому їжі або між прийомами їжі. 
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Якщо Ви прийняли більше препарату Піфелтро, ніж необхідно 
Не приймайте більше рекомендованої дози. Якщо Ви випадково прийняли більше, зверніться 
до лікаря. 
Якщо Ви забули прийняти препарат Піфелтро 
• Важливо не пропускати і не уникати прийому дози препарату Піфелтро. 
• Якщо Ви забули прийняти дозу, прийміть її, як тільки згадаєте. Але якщо наступна доза має 
бути прийнята протягом 12 годин, не приймайте дозу, яку Ви пропустили, а прийміть наступну 
в звичайний час. Потім продовжуйте лікування, як і раніше. 
• Не приймайте дві дози препарату Піфелтро одночасно, щоб компенсувати пропущену дозу. 
• Якщо Ви не впевнені що робити, зателефонуйте своєму лікарю або фармацевту. 
 
Якщо Ви припинили приймати препарат Піфелтро 
Слідкуйте щоб у Вас був запас препарату Піфелтро. Поновніть свій рецепт або поговоріть зі 
своїм лікарем до того, як запас препарату Піфелтро закінчиться. 
 
Якщо у вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього препарату, зверніться до 
свого лікаря, фармацевта або медсестри. 
 
4. Можливі побічні реакції 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони виникають не 
у всіх пацієнтів. Не припиняйте приймати цей препарат без попередньої консультації з лікарем. 
 
Часто: можуть виникати у 1 з 10 осіб: 
• аномальні сни, труднощі зі сном (безсоння) 
• головний біль, запаморочення, сонливість 
• кашель, носові симптоми 
• нудота, діарея, біль у шлунку, блювання, гази (метеоризм) 
• висип 
• відчуття втоми 
 
Аналіз крові також може показати: 
• підвищення рівня печінкових ферментів (АЛТ) 
 
Нечасто: можуть виникати у 1 зі 100 осіб: 
• нічні кошмари, депресія, тривога, дратівливість, сплутаність свідомості, суїцидальні думки 
• проблеми з концентрацією уваги, проблеми з пам'яттю, поколювання рук і ніг, ригідність 
м'язів, погана якість сну 
• підвищення артеріального тиску 
• запор, дискомфорт у шлунку, набряк або роздутий живіт (здуття живота), розлад шлунку, 
м’який стілець, спазми шлунку 
• свербіж 
• біль у м’язах, біль у суглобах 
• слабкість, погане загальне самопочуття 
 
Аналіз крові також може показати: 
• знижений рівень фосфатів 
• підвищення рівня печінкових ферментів (АСТ) 
• підвищення рівня ліпази 
• підвищення рівня амілази 
• зниження рівня гемоглобіну 
 
Рідко: можуть виникати у 1 з 1000 осіб: 
• агресія, галюцинації, труднощі з адаптацією до змін, зміна настрою, ходьба уві сні 
• утруднення дихання, збільшення мигдалин 
• відчуття неповної дефекації 
• запалення шкіри через алергію, почервоніння на щоках, носі, підборідді або лобі, шишки або 
прищі на обличчі 
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• ураження нирок, проблеми з боку нирок, камені в нирках 
• біль у грудях, відчуття холоду, біль, спрага 
 
Аналіз крові також може показати: 
• знижений рівень магнію 
• підвищення рівня креатинфосфокінази 
 
Повідомлення про побічні реакції 
Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні реакції, повідомте про це Вашого лікаря, фармацевта 
або медсестру. Це стосується будь-яких можливих побічних реакцій, не вказаних у цьому 
листку-вкладиші. Ви також можете повідомити про будь-які побічні реакції безпосередньо 
через національну систему звітності, зазначену в Додатку V. Повідомляючи про побічні реакції, 
Ви можете допомогти отримати більше інформації про безпеку застосування цього лікарського 
засобу. 
 
5. Як зберігати препарат Піфелтро 
• Зберігайте цей препарат у недоступному для дітей місці. 
• Не використовуйте цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на 
флаконі після слів «Придатний до». Цей препарат слід використати протягом 35 днів після 
першого відкриття флакона. 
• Флакон містить осушувач, який захищає таблетки від вологи. Тримайте осушувач у пляшці та 
не викидайте, поки не закінчите приймати препарат. 
• Тримайте пляшку щільно закритою для захисту від вологи. 
• Цей лікарський засіб не потребує особливих температурних умов зберігання. 
• Не викидайте лікарські засоби у стічні води чи побутові відходи. Запитайте свого фармацевта, 
як викинути лікарські засоби, які Ви більше не використовуєте. Ці заходи допоможуть 
захистити навколишнє середовище. 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
Що входить до складу препарату Піфелтро 
• Діюча речовина – доравірин 100 мг. 
• Допоміжні речовини: натрію кроскармелоза Е468; гіпромелози ацетат сукцинат; лактози 
моногідрат; магнію стеарат E470b; целюлоза мікрокристалічна Е460; і кремнезем, колоїдний 
безводний E551. Таблетки вкриті плівковою оболонкою, що містить такі інгредієнти: віск 
карнаубський Е903; гіпромелоза Е464; лактози моногідрат; титану діоксид Е171; і триацетин 
Е1518. 
 
Зовнішній вигляд препарату Піфелтро та вміст упаковки 
Препарат Піфелтро випускається у вигляді білих таблеток овальної форми, вкритих плівковою 
оболонкою, із тисненням логотипу компанії та цифри 700 з одного боку та гладкі з іншого боку. 
 
Випускаються наступні розміри упаковок: 
• 1 флакон з 30 таблетками, вкритими плівковою оболонкою 
• 90 таблеток, вкритих плівковою оболонкою (3 флакони по 30 таблеток, вкритих плівковою 
оболонкою) 
 
У вашій країні можуть бути представлені на ринку не всі розміри упаковок. 
 
Власник реєстраційного посвідчення та виробник 
Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди 
Ваардервег 39  
2031 БН Хаарелм, 
Нідерланди 
 
За інформацією про цей лікарський засіб звертайтеся до місцевого представника власника 
реєстраційного посвідчення. 
 



6 

Бельгія 
МСД Бельгія (MSD Belgium) 
Тел: +32 (0) 27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

Литва 
ЮАБ Мерк Шарп і Доум (UAB Merck Sharp & 
Dohme) 
Tел: + 370 5 278 02 47 
msd_lietuva@merck.com 
 

Болгарія 
Мерк Шарп і Доум Болгарія ЄООД (Мерк 
Шарп и Доум България ЕООД) 
Тел.: +359 2 819 3737 
info-msdbg@merck.com 
 

Люксембург 
МСД Бельгія (MSD Belgium) 
Tел: +32 (0) 27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

Чехія 
Мерк Шарп і Доум с.р.о. (Merck Sharp & 
Dohme s.r.o.) 
Tел: +420 233 010 111  
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

Угорщина 
МСД Фарма Угорщина Кфт. (MSD Pharma 
Hungary Kft.) 
Tел: +36 1 888 5300 
hungary_msd@merck.com 
 

Данія 
МСД Данія АпС (MSD Danmark ApS) 
Tел: + 45 4482 4000 
dkmail@merck.com 
 

Мальта 
Мерк Шарп і Доум Кіпр Лімітед (Merck Sharp 
& Dohme Cyprus Limited) 
Тел: 8007 4433 (+356 99917558) 
malta_info@merck.com 
 

Німеччина 
МСД Шарп і Доум ГмбХ (MSD Sharp & 
Dohme GmbH) 
Tел: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 0) 
e-mail@msd.de 
 

Нідерланди 
Мерк Шарп і Доум Б.В. (Merck Sharp & Dohme 
B.V.) 
Tел: 0800 9999000  
(+31 23 5153153) 
medicalinfo.nl@merck.com 
 

Естонія 
Мерк Шарп і Доум ОУ (Merck Sharp & Dohme 
OÜ) 
Tел: +372 6144 200 
msdeesti@merck.com 
 

Норвегія 
МСД (Норвегія) АС (MSD (Norge) AS) 
Tел: +47 32 20 73 00 
msdnorge@msd.no 
 

Греція 
МСД А.Ф.Б.Є.Є. (MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.) 
Τел: +30 210 98 97 300 
dpoc_greece@merck.com 
 

Австрія 
Мерк Шарп і Доум Гес.м.б.Х. (Merck Sharp & 
Dohme Ges.m.b.H.) 
Tел: +43 (0) 1 26 044 
msd-medizin@merck.com 
 

Іспанія 
Мерк Шарп і Доум Іспанія, С.А. (Merck Sharp 
& Dohme de España, S.A.) 
Tел: +34 91 321 06 00 
msd_info@merck.com 
 

Польща 
МСД Польща Сп. з о.о. (MSD Polska Sp. z o.o.) 
Tел: +48 22 549 51 00 
msdpolska@merck.com 
 

Франція 
МСД Франція (MSD France) 
Tел: + 33 (0) 1 80 46 40 40 

Португалія 
Мерк Шарп і Доум, Лда (Merck Sharp & 
Dohme, Lda) 
Tел: +351 21 4465700 
inform_pt@merck.com 
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Хорватія 
Мерк Шарп і Доум д.о.о. (Merck Sharp & 
Dohme d.o.o.) 
Tел: + 385 1 6611 333 
croatia_info@merck.com 
 

Румунія 
Мерк Шарп і Доум Румунія С.Р.Л. (Merck 
Sharp & Dohme Romania S.R.L.) 
Tел: +40 21 529 29 00 
msdromania@merck.com 
 

Ірландія 
Мерк Шарп і Доум Ірландія (Хьюман Хелс) 
Лімітед (Merck Sharp & Dohme Ireland (Human 
Health) Limited) 
Tел: +353 (0)1 2998700 
medinfo_ireland@merck.com 
 

Словенія 
Мерк Шарп і Доум, іноваційні ліки д.о.о. 
(Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila 
d.o.o.) 
Tел: +386 1 5204 201 
msd.slovenia@merck.com 
 

Ісландія 
Вістор хф. (Vistor hf.) 
Тел: + 354 535 7000 
 

Словаччина 
Мерк Шарп і Доум, с.р.о. (Merck Sharp & 
Dohme, s. r. o.) 
Tел: +421 2 58282010 
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

Італія 
МСД Італія С.р.л. (MSD Italia S.r.l.)  
Tел: +39 06 361911 
medicalinformation.it@merck.com 
 

Фінляндія 
МСД Фінляндія Оу (MSD Finland Oy) 
Тел: +358 (0)9 804 650 
info@msd.fi 
 

Кіпр 
Мерк Шарп і Доум Кіпр Лімітед (Merck Sharp 
& Dohme Cyprus Limited) 
Тел: 800 00 673 (+357 22866700) 
cyprus_info@merck.com 
 

Швеція 
Мерк Шарп і Доум (Швеція) АБ (Merck Sharp 
& Dohme (Sweden) AB) 
Тел: +46 77 5700488 
medicinskinfo@merck.com 
 

Латвія 
СІА Мерк Шарп і Доум Латвія (SIA Merck 
Sharp & Dohme Latvija) 
Тел: + 371 67364224 
msd_lv@merck.com 
 

Велика Британія (Північна Ірландія) 
Мерк Шарп і Доум Ірландія (Хьюман Хелс) 
Лімітед (Merck Sharp & Dohme Ireland (Human 
Health) Limited) 
Тел: +353 (0)1 2998700 
medinfoNI@msd.com 
 

 
Дата останньої перевірки цього листка-вкладишу: 07.2021 
 
Інші джерела інформації 
Детальна інформація про цей лікарський засіб доступна на вебсайті Європейського агентства з 
лікарських засобів: http://www.ema.europa.eu. 

http://www.ema.europa.eu/
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