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Eletriptan
binibigkas bilang (el ih trip' tan)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Eletriptan upang gamutin ang mga sintomas ng pananakit ng ulo ng migraine (malubhang tumitibok na pananakit 

ng ulo na kung minsan ay sinasamahan ng pagduduwal at pagiging sensitibo sa tunog at liwanag). Ang Eletriptan ay nasa isang 

klase ng mga gamot na tinatawag na selective serotonin receptor agonists. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapaliit ng mga 

daluyan ng dugo sa utak, pagtigil sa pagpapadala ng mga signal ng sakit sa utak, at pagharang sa paglabas ng ilang natural na 

substance na nagdudulot ng pananakit, pagduduwal, at iba pang sintomas ng migraine. Hindi pinipigilan ng Eletriptan ang pag-

atake ng migraine o binabawasan ang bilang ng pananakit ng ulo mo.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Eletriptan ay dumarating bilang isang tableta upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwan itong kinukuha sa unang senyales ng migraine 

headache. Kung bumuti ang iyong mga sintomas pagkatapos mong uminom ng eletriptan ngunit bumalik pagkatapos ng 2 oras o mas matagal pa, maaari 

kang uminom ng pangalawang tableta. Gayunpaman, kung ang iyong mga sintomas ay hindi bumuti pagkatapos mong uminom ng eletriptan, huwag 

uminom ng pangalawang tableta bago tumawag sa iyong doktor. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor ang maximum na bilang ng mga tablet na maaari mong 

inumin sa loob ng 24 na oras. 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. Kumuha ng eletriptan 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.

Maaari mong inumin ang iyong unang dosis ng eletriptan sa opisina ng doktor o iba pang pasilidad na medikal kung saan maaari kang 

masubaybayan para sa mga seryosong reaksyon.

Tawagan ang iyong doktor kung ang iyong pananakit ng ulo ay hindi bumuti o nangyayari nang mas madalas pagkatapos kumuha ng eletriptan.

Kung mas madalas kang umiinom ng eletriptan o mas mahaba kaysa sa inirerekomendang yugto ng panahon, maaaring lumala ang iyong 

pananakit ng ulo o maaaring mangyari nang mas madalas. Hindi ka dapat uminom ng eletriptan o anumang iba pang gamot sa sakit ng ulo nang 

higit sa 10 araw bawat buwan. Tawagan ang iyong doktor kung kailangan mong uminom ng eletriptan para gamutin ang higit sa tatlong pananakit 

ng ulo sa loob ng 1 buwan.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.
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hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng eletriptan,

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

eletriptan tablets. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

huwag uminom ng eletriptan kung uminom ka ng alinman sa mga sumusunod na gamot sa nakalipas na 24 na 
oras: iba pang mga selective serotonin receptor agonist tulad ng almotriptan (Axert), frovatriptan (Frova), 
naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex, sa Treximet), o zolmitriptan (Zomig); o mga uri 
ng ergot na gamot tulad ng bromocriptine (Parlodel), cabergoline, dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), 
ergoloid mesylates (Hydergine), ergonovine (Ergotrate), ergotamine (Cafergot, Ergomar), methylergonovine 
(Methergine), methysergide (Sansert), at pergolide (Permax). Huwag uminom ng eletriptan sa loob ng 72 oras ng 
clarithromycin (Biaxin), itraconazole (Sporanox), ketoconazole (Nizoral), nefazodone (Serzone), nelfinavir 
(Viracept), ritonavir (Norvir), at troleandomycin (TAO).

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom 

mo. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: acetaminophen (Tylenol); antidepressants tulad ng amitriptyline (Elavil), amoxapine (Asendin), clomipramine 

(Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Adapin, Sinequan), imipramine (Tofranil), nortriptyline (Aventyl, Pamelor), protriptyline (Vivactil), at trimipramine ( Surmontil); aspirin 

at iba pang nonsteroidal anti-inflammatory medication (NSAIDS) tulad ng ibuprofen (Advil, Motrin) at naproxen (Aleve, Naprosyn); erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin); 

fluconazole (Diflucan); selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) tulad ng citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem), fluvoxamine (Luvox), 

paroxetine (Paxil), at sertraline (Zoloft); selective serotonin/norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) tulad ng desvenlafaxine (Pristiq), duloxetine (Cymbalta), sibutramine 

(Meridia), at venlafaxine (Effexor); at verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan). Sabihin din sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka ng mga sumusunod na gamot o 

huminto ka sa pag-inom nito sa loob ng nakaraang dalawang linggo: isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl), at tranylcypromine (Parnate). Maaaring 

kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Sabihin din sa iyong doktor o parmasyutiko 

kung umiinom ka ng mga sumusunod na gamot o huminto ka sa pag-inom nito sa loob ng nakaraang dalawang linggo: isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), selegiline 

(Eldepryl), at tranylcypromine (Parnate). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side 

effect. Sabihin din sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka ng mga sumusunod na gamot o huminto ka sa pag-inom nito sa loob ng nakaraang dalawang linggo: 

isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl), at tranylcypromine (Parnate). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga 

gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa puso; isang atake sa puso; angina (sakit sa dibdib); hindi 
regular na tibok ng puso; stroke o 'mini-stroke'; o mga problema sa sirkulasyon tulad ng varicose veins, namuong dugo sa 
mga binti, Raynaud's disease (mga problema sa pagdaloy ng dugo sa mga daliri, paa, tainga, at ilong), o ischemic bowel 
disease (madugong pagtatae at pananakit ng tiyan na dulot ng pagbaba ng daloy ng dugo sa bituka). Maaaring sabihin sa iyo 
ng iyong doktor na huwag uminom ng eletriptan.

sabihin sa iyong doktor kung naninigarilyo ka o sobra sa timbang; kung mayroon o nagkaroon ka na ng altapresyon, diabetes, 
mataas na kolesterol, o sakit sa bato o atay; kung ikaw ay dumaan sa menopause (pagbabago ng buhay); o kung ang 
sinumang miyembro ng pamilya ay nagkaroon o nagkaroon ng sakit sa puso o stroke.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung plano mong maging aktibo sa 
pakikipagtalik habang iniinom mo ang gamot na ito, kausapin ang iyong doktor tungkol sa mga epektibong paraan ng birth 
control. Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng eletriptan, tawagan ang iyong doktor.

dapat mong malaman na ang eletriptan ay maaaring magpaantok sa iyo. Huwag magmaneho ng kotse o magpaandar ng makinarya hanggang sa malaman mo 

kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito.

kausapin ang iyong doktor tungkol sa iyong mga sintomas ng pananakit ng ulo. Ang Eletriptan ay hindi dapat gamitin upang gamutin 
ang ilang uri ng migraine headaches (hemiplegic o basilar migraines) o iba pang uri ng pananakit ng ulo (tulad ng cluster headaches).

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

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pag-inom ng grapefruit juice habang umiinom ng gamot na ito.
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mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Eletriptan. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

kahinaan

pagkapagod

masakit ang tiyan

heartburn

pagkahilo

antok

sakit ng ulo

tuyong bibig

pagduduwal

pakiramdam mainit o malamig

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan 

kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emergency na medikal na paggamot:

paninikip, pananakit, presyon, o bigat sa dibdib, lalamunan, leeg, o panga

mabagal o mahirap na pananalita

kahinaan o pamamanhid ng braso o binti

pagsusuka

biglaan o matinding pananakit ng tiyan

madugong pagtatae

pagtitibi

mabilis, tibok, o hindi regular na tibok ng puso

kinakapos na paghinga

lumalabas sa malamig na pawis

pagkahilo

malamig na pawis

kahirapan sa paghinga o paglunok

pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, mata, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

pamamalat

mga pantal

pantal

nangangati
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pamumutla o asul na kulay ng mga daliri at paa

sakit, paso, o pangingilig sa mga kamay o paa

Maaaring magdulot ng iba pang mga side effect ang Eletriptan. 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).

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.

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]

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.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor. Dapat na regular na suriin ang iyong presyon ng dugo.

Dapat kang magtago ng talaarawan sa sakit ng ulo sa pamamagitan ng pagsulat kapag sumasakit ang ulo mo at kapag umiinom ka ng 

eletriptan.

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 mga reseta at hindi reseta (over-the-counter) na gamot na 

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

Relpax®

Huling Binago - 03/15/2016

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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