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Efavirenz
binibigkas bilang (e fa veer' ens)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Efavirenz ay ginagamit kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang impeksyon ng human immunodeficiency virus (HIV). Ang 

Efavirenz ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs). Gumagana ito sa 

pamamagitan ng pagpapababa ng dami ng HIV sa dugo. Bagama't hindi ginagamot ng efavirenz ang HIV, maaari nitong bawasan ang iyong 

pagkakataong magkaroon ng acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) at mga sakit na nauugnay sa HIV gaya ng malubhang impeksyon o 

kanser. Ang pag-inom ng mga gamot na ito kasama ng pagsasanay sa mas ligtas na pakikipagtalik at paggawa ng iba pang mga pagbabago sa 

istilo ng pamumuhay ay maaaring mabawasan ang panganib ng paghahatid (pagkalat) ng HIV virus sa ibang mga tao.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Efavirenz ay nagmumula bilang isang kapsula at bilang isang tablet na inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwang kinukuha ito isang beses sa isang 

araw na may maraming tubig kapag walang laman ang tiyan (hindi bababa sa 1 oras bago o 2 oras pagkatapos kumain). Uminom ng efavirenz sa halos 

parehong oras araw-araw. Ang pag-inom ng efavirenz sa oras ng pagtulog ay maaaring gawing mas hindi nakakaabala ang ilang mga side effect. Sundin 

nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo 

naiintindihan. Kunin ang efavirenz nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa 

inireseta ng iyong doktor.

Lunukin ang mga tablet at kapsula nang buo; huwag hatiin, nguyain, o durugin ang mga ito.

Kung hindi mo kayang lunukin nang buo ang gamot, maaari ka pa ring uminom ng efavirenz sa pamamagitan ng paghahalo ng mga 

nilalaman ng kapsula sa malambot na pagkain at pagkain. Upang ihanda ang bawat dosis, buksan ang kapsula at iwiwisik ang mga 

nilalaman sa 1-2 kutsarita ng malambot na pagkain sa isang maliit na lalagyan. Maaari kang gumamit ng malalambot na pagkain tulad ng 

applesauce, grape jelly, o yogurt. Habang nagwiwisik, mag-ingat na huwag matapon ang mga nilalaman ng kapsula, o ikalat ito sa hangin. 

Ihalo ang gamot sa malambot na pagkain. Ang timpla ay dapat magmukhang butil ngunit hindi dapat bukol. Dapat mong kainin ang 

gamot at malambot na pinaghalong pagkain sa loob ng 30 minuto ng paghahalo. Kapag tapos ka na, magdagdag ng isa pang 2 kutsarita 

ng malambot na pagkain sa walang laman na lalagyan, haluin, at kainin upang matiyak na natanggap mo ang buong dosis ng gamot. 

Huwag kumain sa susunod na 2 oras.

Kung ang efavirenz ay ibinibigay sa isang sanggol na hindi pa makakain ng mga solidong pagkain, ang mga nilalaman ng kapsula ay 

maaaring ihalo sa 2 kutsarita ng temperatura ng silid na formula ng sanggol sa isang maliit na lalagyan. Habang tinatanggalan ng 

laman ang kapsula, mag-ingat na huwag matapon ang mga nilalaman, o ikalat ito sa hangin. Ang timpla ay dapat magmukhang butil 

ngunit hindi dapat bukol. Ang timpla ay dapat na syringe fed sa sanggol sa loob ng 30 minuto ng paghahalo. Kailan
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pagkatapos, magdagdag ng karagdagang 2 kutsarita ng formula ng sanggol sa walang laman na lalagyan, haluin, at syringe 

feed sa sanggol upang matiyak na naibigay mo ang buong dosis ng gamot. Huwag ibigay ang gamot sa sanggol sa isang bote. 

Huwag pakainin ang sanggol sa susunod na 2 oras.

Kinokontrol ng Efavirenz ang impeksyon sa HIV, ngunit hindi ito ginagamot. Ipagpatuloy ang pag-inom ng efavirenz kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag 

tumigil sa pag-inom ng efavirenz nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Kapag ang iyong supply ng efavirenz ay nagsimulang maubos, kumuha ng higit pa mula sa 

iyong doktor o parmasyutiko. Kung napalampas mo ang mga dosis o huminto sa pag-inom ng efavirenz, ang iyong kondisyon ay maaaring maging mas mahirap na 

gamutin.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ginagamit din ang Efavirenz kasama ng iba pang mga gamot upang makatulong na maiwasan ang impeksyon sa mga manggagawa sa pangangalagang 

pangkalusugan o ibang mga tao na aksidenteng nalantad sa HIV. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga posibleng panganib ng paggamit ng 

gamot na ito para sa iyong kondisyon.

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng efavirenz,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa efavirenz sa anumang iba pang mga gamot, o kung ikaw ay allergic 

sa alinman sa mga sangkap sa efavirenz capsules o tablets. Magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko para sa isang listahan ng 

mga sangkap.

dapat mong malaman na ang efavirenz ay makukuha rin kasama ng isa pang gamot na may tatak ng Atripla. Sabihin 
sa iyong doktor kung iniinom mo ang gamot na ito upang matiyak na hindi ka makakatanggap ng parehong gamot 
nang dalawang beses.

sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng elbasvir at grazoprevir (Zepatier). Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na 

huwag uminom ng efavirenz kung iniinom mo ang gamot na ito.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang 
gamot, bitamina, at nutritional supplement na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing 
banggitin ang alinman sa mga sumusunod: antidepressants, artemether at lumefantrine (Coartem), 
atazanavir (Reyataz), atorvastatin (Lipitor, sa Caduet), atovaquone at proguanil, bupropion (Wellbutrin, 
Zyban, iba pa, sa Contrave), carbamazepine (Carbatrol , Epitol, Equetro, Tegretol, Teril), clarithromycin 
(Biaxin, sa Prevpac), cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), delavirdine (Rescriptor), diltiazem 
(Cardizem CD, Cartia XT, Diltzac, Taztia XT), ethinyl estimatel (Estarylla, Ortho-Tri-Cyclen, Sprintec, iba 
pa), etravirine (Intelence), etonogestrel (Implanon, Nexplanon, Nuvaring), felodipine, fosamprenavir 
(Lexiva), itraconazole (Sporanox), indinavir (Crixivan), Verelan, sa Tarka), voriconazole (Vfend), at 
warfarin (Coumadin, Jantoven). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng 
iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga 
gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa efavirenz, o maaaring tumaas
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ang panganib na magkakaroon ka ng hindi regular na tibok ng puso, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa 

lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito.

sabihin sa iyong doktor kung anong mga herbal na produkto ang iyong iniinom, lalo na ang St. John's wort.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon o nagkaroon ka na ba ng matagal na agwat ng QT (isang bihirang problema sa puso na maaaring 

maging sanhi ng pagkahimatay o hindi regular na tibok ng puso), hindi regular na tibok ng puso, iba pang mga problema sa puso, nakainom 

na ba ng maraming alkohol, gumamit ng mga gamot sa kalye, o labis na paggamit mga iniresetang gamot. Sabihin din sa iyong doktor kung 

mayroon ka o nagkaroon na ng depresyon o iba pang sakit sa pag-iisip, mga seizure, hepatitis (isang impeksyon sa viral sa atay) o anumang iba 

pang sakit sa atay.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. Hindi ka dapat mabuntis sa panahon ng iyong 
paggamot at sa loob ng 12 linggo pagkatapos ng iyong huling dosis. Kung maaari kang maging buntis, kailangan mong 
magkaroon ng negatibong pagsusuri sa pagbubuntis bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito at gumamit ng 
mabisang birth control sa panahon ng iyong paggamot. Maaaring bawasan ng Efavirenz ang bisa ng mga hormonal 
contraceptive (birth control pill, patches, rings, implants, o injection), kaya hindi mo dapat gamitin ang mga ito bilang 
iyong tanging paraan ng birth control sa panahon ng iyong paggamot. Dapat kang gumamit ng isang hadlang na 
paraan ng birth control (aparato na humaharang sa tamud sa pagpasok sa matris gaya ng condom o diaphragm) 
kasama ng anumang iba pang paraan ng birth control na iyong pinili. Hilingin sa iyong doktor na tulungan kang pumili 
ng paraan ng birth control na gagana para sa iyo.

hindi ka dapat magpasuso kung ikaw ay nahawaan ng HIV o umiinom ng efavirenz.

dapat mong malaman na ang efavirenz ay maaaring magdulot sa iyo ng antok, pagkahilo, o hindi makapag-concentrate. Huwag magmaneho ng kotse o 

magpaandar ng makinarya hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito.

tanungin ang iyong doktor tungkol sa ligtas na paggamit ng mga inuming nakalalasing habang umiinom ka ng efavirenz. Ang alkohol ay 

maaaring magpalala ng mga side effect mula sa efavirenz.

dapat mong malaman na habang umiinom ka ng mga gamot upang gamutin ang impeksyon sa HIV, ang iyong immune system ay maaaring 

lumakas at magsimulang labanan ang iba pang mga impeksiyon na nasa iyong katawan na o maging sanhi ng iba pang mga kondisyon na 

mangyari. Ito ay maaaring magdulot sa iyo na magkaroon ng mga sintomas ng mga impeksyon o kundisyong iyon. Kung mayroon kang bago 

o lumalalang sintomas sa panahon ng iyong paggamot sa efavirenz, siguraduhing sabihin sa iyong doktor.

dapat mong malaman na ang iyong taba sa katawan ay maaaring tumaas o lumipat sa iba't ibang bahagi ng iyong katawan tulad ng iyong mga 

suso at itaas na likod, leeg (''buffalo hump''), at sa paligid ng iyong tiyan. Maaari mong mapansin ang pagkawala ng taba ng katawan mula sa 

iyong mukha, binti, at braso.

dapat mong malaman na ang efavirenz ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa iyong pag-iisip, pag-uugali, o kalusugan ng isip. Tawagan 

kaagad ang iyong doktor kung magkakaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas habang umiinom ka ng efavirenz: depression, 

pag-iisip tungkol sa pagpatay sa iyong sarili o pagpaplano o pagsisikap na gawin ito, galit o agresibong pag-uugali, guni-guni (nakakakita ng 

mga bagay o nakakarinig ng mga boses na wala), pagkawala ng ugnayan sa katotohanan, o iba pang kakaibang kaisipan. Tiyaking alam ng 

iyong pamilya kung aling mga sintomas ang maaaring malubha upang matawagan nila ang iyong doktor kung hindi mo magawang 

magpagamot nang mag-isa.

dapat mong malaman na ang efavirenz ay maaaring magdulot ng potensyal na malubhang problema sa nervous system, kabilang 

ang encephalopathy (isang malubha at potensyal na nakamamatay na sakit ng utak) buwan o taon pagkatapos mong unang 

uminom ng efavirenz. Bagama't maaaring magsimula ang mga problema sa nervous system pagkatapos mong uminom ng 

efavirenz sa loob ng ilang panahon, mahalagang malaman mo at ng iyong doktor na maaaring sanhi ito ng efavirenz. Tawagan 

kaagad ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng mga problema sa balanse o koordinasyon, pagkalito, mga problema sa 

memorya, at iba pang mga paghihirap na dulot ng abnormal na paggana ng utak, anumang oras sa panahon ng iyong paggamot 

sa efavirenz. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na ihinto ang pag-inom ng efavirenz.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagkain ng grapefruit at pag-inom ng grapefruit juice habang umiinom ng gamot na ito.
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Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang 

napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Efavirenz ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagsusuka

sakit sa tyan

pagtatae

hindi pagkatunaw ng pagkain

sakit ng ulo

pagkalito

pagkalimot

nakakaramdam ng pagkabalisa, kaba, o pagkabalisa

abnormal na masaya ang kalooban

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

hindi pangkaraniwang panaginip

sakit

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na 
sintomas o mga nabanggit sa seksyong MGA ESPESYAL NA PAG-IINGAT, tawagan kaagad ang iyong doktor:

lagnat

pantal

nangangati

pagbabalat, paltos, o nalalagas na balat

mga sugat sa bibig

kulay rosas na mata

pamamaga ng iyong mukha

nanghihina

hindi regular na pagtibok ng puso

matinding pagod
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kakulangan ng enerhiya

walang gana kumain

sakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan

hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

paninilaw ng balat o mata

mga sintomas tulad ng trangkaso

mga seizure

Ang Efavirenz ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom 

ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa 

temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng 

mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling 

mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang 

mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita 

at naaabot.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao 

ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang 

iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal 

na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website 

ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa 

isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang:

galaw ng iyong katawan na hindi mo makontrol

pagkahilo
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sakit ng ulo

hirap magconcentrate

kaba

pagkalito

pagkalimot

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

hindi pangkaraniwang panaginip

antok

guni-guni (nakakakita ng mga bagay o nakakarinig ng mga boses na hindi umiiral)

abnormal na masaya ang kalooban

kakaibang kaisipan

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Maaaring mag-order ang iyong doktor ng ilang mga pagsusuri sa lab 

upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa efavirenz.

Bago magkaroon ng anumang pagsubok sa laboratoryo, sabihin sa iyong doktor at sa mga tauhan ng laboratoryo na umiinom ka ng 

efavirenz.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling 

pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Sustiva®

mga pangalan ng rand ng kumbinasyon ng mga produkto

Atripla®(naglalaman ng Efavirenz, Emtricitabine, Tenofovir)

Huling Binago - 03/15/2020

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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