
 

 

 

 

 

 

ROTAF   
 گرم تنوفوویر آالفناماید میلی 25گرم حاوي میلی 25قرص روکش دار 

 

 B (HBV) تیهپات روسی) ومدتیمزمن (طوالن يماریدرمان ب ياست که برا یروس یضدو يدارو کیروتاف 
وزن دارند،   لوگرمیک  35سال به باال که حداقل    12و نوجوانان    يمزمن کبد  يمار یدر بزرگساالن مبتال به ب

 .شودیاستفاده م
،   Bتیمبتال به هپات  مارانی. در ب گذاردیکبد اثر م  يرو B تیهپات  روسیاست که توسط و  یعفونت B تیهپات

 .کند یعفونت را کنترل م روسیو ری روتاف با متوقف کردن تکث
 

 :  بسته بندي و شکل دارویی
راهنماي ی به همراه سیلیکاژل و برگه  ـعدد قرص روکش دار زرد رنگ، در قوطی سفید پلی اتیلن  30حاوي  

 باشد. بیمار می
 . شوددر بزرگساالن مصرف می B براي درمان عفونت ویروسی مزمن هپاتیت روتاف : موارد مصرف
که   یتا مدت زمان  د یدر روز همراه با غذا است. درمان با  بارکیقرص،    کی  شده  هی دوز توص : میزان مصرف
 .ابد یها ادامه  ماه است و ممکن است تا سال 12تا   6مدت  نی . معموالً اابد یادامه   کند،یدکتر مشخص م
شدن    کیتحر،  )ایدرد مفصل (ارترالژسردرد، درد شکمی، سرفه کردن، حالت تهوع، خستگی،     : عوارض جانبی

 .و خارش پوست
 

 : شرایط نگهداري
زیر   را در دماي  تا در  ندر ظرف اصلی خود    گرادیسانتدرجه    30روتاف  نمایید  و رطوبت  گهداري  نور  برابر 

 محافظت شود. 
 مصرف، درپوش بطري را محکم ببندید.   هر بارپس از 

 دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداري نمایید.
 
 
 
 
 
 

Rojan Pharma 
Rotaf  25mg 



 

 

   
 
 
 
 

  : هشدارها و احتیاط هاي الزم
 .درمانی بپرهیزید  کند، از خودمقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می •
 .کنید مطلع سازید داروهایی که مصرف میپزشک خود را از همه  •
 .بدون دستور پزشک از قطع مصرف دارو خودداري نمایید •
 .بندي اصلی آن خارج نکنید تا زمان مصرف، دارو را از بسته •
 .غذا میل نمایید با دارو را همراه  •

 نادر). در صورت استفاده از دوز پیشنهادي عوارض خاصی مشاهده نشده است (مگر در موارد 
سري عوارض جانبی نیز باشد. اگرچه کلیه این  هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است داراي یک 

 : شود ولی در صورت بروز نیاز به توجهات پزشک دارد. شاملعوارض در یک فرد دیده نمی
هنگام شروع یا در طول  ي کلیوي از جمله نارسایی کلیه. در  هايماریبایجاد مشکالت جدید یا تشدید   •

زامی  ـ هاي خون و ادرار توسط پزشک معالج جهت سالمت کلیه الدرمان با روتاف دستور انجام آزمایش
می باشد. اگر مشکالت جدید کلیوي یا تشدید عالئم مشاهده شد، ممکن است مصرف روتاف به توصیه  

 پزشک قطع گردد.
(اسیدوز   • در خون  زیاد  بسیار  اسید  الکتیک  بسیار افزایش  اسید  الکتیک  از حد  بیش  مقدار  الکتیک). 

پی داشته باشد.    تواند عوارض جبران ناپذیري درخطرناك است که در صورت کمبود امکانات پزشکی می
: ضعف یا خستگی بیش از حد معمول، درد عضالنی غیرمعمول، تنفس آرام یا تنفس   عالئم آن عبارتند از

و منگی، ضربان قلب   جهیسرگو پاها، احساس    هادستسریع، درد معده با تهوع و استفراغ، سرد شدن  
 سریع یا غیرطبیعی.

متی از  قس   زردي پوست یا زردشدن  :  عالئم آن شامل  .دهد در موارد نادر مشکالت جدي کبدي رخ می •
یی به مدت چند روز یا بیشتر، حالت تهوع و درد  اشتهایبسفیدي چشم، ادرار تیره، مدفوع رنگ روشن،  

 ناحیه معده.
 

 : مصرف در دوران بارداري و شیردهی
دوران   نیلذا مصرف روتاف در ا  ،وجود ندارد  یردهیو ش  يدر مورد مصرف دارو در دوران باردار  ی اطالعات کاف

 . شودینم ه یپزشک توص ص ی بدون تشخ
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