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 הודעה על עדכון עלונים:

Vosevi film coated tablets 

(400 mg sofosbuvir / 100 mg velpatasvir / 100 mg voxilaprevir) 

 ,יםנכבד ים ורוקחיםרופא

של התכשיר בנדון ובעלון לצרכן חברת גיליאד סיאנסז ישראל בע"מ מבקשת להודיעכם על עדכון בעלון לרופא 

 .2020 במרץ

 
  :הרשומה לתכשיר בישראל ההתוויה

 
 בקו חוצה המחוק הטקסט ואילו לעלון הוסף באדום המודגש הטקסט כאשר המצורף בעלון מסומנים השינויים

  .הבטיחותי במידע החמרות הינם בצהוב הסימונים. ממנו נגרע

 ים נוספים.העדכונים המשמעותיים ביותר מופיעים במכתב זה, קיימים עדכונים מינורי

: הבריאות משרד שבאתר התרופות במאגר לפרסום נשלחו ולצרכן לרופא העלונים

https://data.health.gov.il/drugs/index.html#/byDrug   

 :הרישום לבעל פנייה ידי על מודפסים לקבלם ניתן ,כן כמו

  , ישראל4524075השרון  , פארק העסקים הוד6090,ת.ד.  4רחוב החרש  ליאד סיאנסז ישראל בע"מ,גי

 

 

 בברכה,

 

 מריה חורגין

 רוקחת ממונה

 גיליאד סיאנסז ישראל בע"מ

 
 

Vosevi is indicated for the treatment of chronic hepatitis C virus (HCV) infection in adults. 
 

https://data.health.gov.il/drugs/index.html#/byDrug
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 :לרופאכונים המהותיים בעלון העד
Summary of the safety profile 
 
The safety assessment of Vosevi was based on data from Phase 2 and 3 clinical trials in which 1383 patients 

received sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir or sofosbuvir/velpatasvir + voxilaprevir for 8 or 12 weeks. 

 
In Phase 2 and 3 clinical trials, the The proportion of patients who permanently discontinued treatment due to 
adverse reactions was 0.1% for patients receiving sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir for 8 weeks.  There were 
no patients receiving sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir for 12 weeks who permanently discontinued 
treatment due to adverse reactions in the Phase 2 and 3 pivotal clinical studies. 
 
Tabulated summary of adverse reactions 
 
Assessment of adverse reactions for Vosevi is based on safety data from clinical studies and postmarketing 
experience. All adverse reactions are presented in Table 3. The adverse reactions are listed below by system 
organ class and frequency.  Frequencies are defined as follows: very common (≥ 1/10); common (≥ 1/100 to 
< 1/10); or uncommon (≥ 1/1000 to < 1/100).; rare (≥ 1/10,000 to < 1/1000) or very rare (< 1/10,000). 
 
Table 3: Adverse drug reactions identified with Vosevi 

Frequency Adverse drug reaction 

Nervous system disorders: 

Very common headache 

Gastrointestinal disorders: 

Very common diarrhoea, nausea 

Common abdominal pain, decreased appetite, vomiting 

Skin and subcutaneous tissue disorders: 

Common rash 

Uncommon rashangioedemaa 

Musculoskeletal and connective tissue disorders: 

Common myalgia 

Uncommon muscle spasm 

Laboratory investigations: 

Common total bilirubin increased  
a. Adverse reaction identified through post-marketing surveillance for sofosbuvir/velpatasvir-containing products 

 
 :לצרכןכונים המהותיים בעלון העד

 תופעות לוואי 4.
 תופעות לוואי שכיחות

 (יכולות להשפיע על עד אדם אחד מתוך 10 אנשים)

 כאבי בטן •

 ירידה בתאבון •

 הקאות •

 כאבי שרירים )מיאלגיה( •

 תוצאות מעבדה חריגות בתפקודי כבד )בילירובין כללי( •

 פריחה •

 
 תופעות לוואי לא שכיחות

 (יכולות להשפיע על עד אדם אחד מתוך 100 אנשים)

 שרירים התכווצויות •

 (אנגיואדמה( הלוע או הלשון ,השפתיים ,הפה התנפחותפריחה( •


