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FDA: sự kết hợp liều cố định ledipasvir-sofosbuvir ( Harvoni ) đã được chấp thuận bởi FDA để điều trị
viêm gan mạn C genotype 1 nhiễm trùng ở người lớn. Ngày 12 tháng 11 2015 FDA mở rộng sự chấp
thuận của ledipasvir-sofosbuvir để bao gồm (a) điều trị mãn tính kiểu gen.

HARVONI is indicated for the treatment of adults and pediatric patients 3 years of age and older with
chronic hepatitis C virus (HCV) genotype (GT) 1, 4, 5, or 6 infection without cirrhosis or with
compensated cirrhosis. HARVONI is used with ribavirin in GT 1 patients with decompensated cirrhosis
and in GT 1 or 4 liver transplant recipients without cirrhosis or with compensated cirrhosis.

ABOUT HARVONI HARVONI can cause serious side effects, including: Hepatitis B virus reactivation:
Before starting treatment with HARVONI, your healthcare provider will do blood tests to check for
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hepatitis B infection. If you have ever had hepatitis B, the hepatitis B virus could become active again
during or after treatment with HARVONI.

Search the world s information, including webpages, images, videos and more. Google has many special
features to help you find exactly what you re looking for.

HARVONI is a prescription medicine used to treat adults with chronic hepatitis C (Hep C) genotype 1,
4, 5, or 6 infection with or without cirrhosis (compensated). Scroll to discover HARVONI. *In a study of
865 patients with genotype 1 Hep C and no prior Hep C treatment, with or without cirrhosis
(compensated), 99% (210 out of 213) of those who.
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Gmail có trên tất cả các thiết bị Android, iOS và thiết bị máy tính để bàn. Bạn có thể sắp xếp, cộng tác
hoặc gọi cho bạn bè mà không cần thoát khỏi.
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Thương hiệu: Harvoni. Harvoni là gì? Harvoni chứa kết hợp của ledipasvir và sofosbuvir. Ledipasvir và
sofosbuvir là những thuốc kháng virus, chặn tế bào vi-rút viêm gan C (HCV) nhân lên trong cơ thể.
Harvoni được sử dụng để điều trị viêm gan C ở người lớn.
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