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Eltrombopag
binibigkas bilang (el trom' boe pag)

MAHALAGANG BABALA:

Kung mayroon kang talamak na hepatitis C (isang patuloy na impeksyon sa viral na maaaring makapinsala sa atay) at 

umiinom ka ng eltrombopag na may mga gamot para sa hepatitis C na tinatawag na interferon (Peginterferon, Pegintron, 

iba pa) at ribavirin (Copegus, Rebetol, Ribasphere, iba pa), mayroong nadagdagan ang panganib na magkakaroon ka ng 

malubhang pinsala sa atay. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong 

doktor: paninilaw ng balat o mata, maitim na ihi, labis na pagkapagod, pananakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan, 

pamamaga ng bahagi ng tiyan, o pagkalito.

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsubok sa 

laboratoryo bago at sa panahon ng iyong paggamot upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa eltrombopag.

Ibibigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) kapag 

sinimulan mo ang paggamot na may eltrombopag at sa tuwing pupunan mo ang iyong reseta. Basahing mabuti ang impormasyon 

at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan. Maaari mo ring bisitahin ang 

website ng Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/

ucm085729.htm]) o ang website ng gumawa para makuha ang Gabay sa Medication.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagkuha ng eltrombopag.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Eltrombopag upang madagdagan ang bilang ng mga platelet (mga cell na tumutulong sa pamumuo ng dugo) 

upang bawasan ang panganib ng pagdurugo sa mga matatanda at bata na 1 taong gulang at mas matanda na may talamak na 

immune thrombocytopenia (ITP; isang patuloy na kondisyon na maaaring magdulot ng hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo 

dahil sa abnormal na mababang bilang ng mga platelet sa dugo) at hindi natulungan o hindi magamot sa ibang mga paggamot, 

kabilang ang mga gamot o operasyon upang alisin ang pali. Ginagamit din ang Eltrombopag upang madagdagan ang bilang ng 

mga platelet sa mga taong may hepatitis C (isang impeksyon sa viral na maaaring makapinsala sa atay) upang sila ay 

makapagsimula at makapagpatuloy ng paggamot na may interferon (Peginterferon, Pegintron, iba pa) at ribavirin (Rebetol). 

Ginagamit din ang Eltrombopag kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang aplastic
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anemia (kondisyon kung saan ang katawan ay hindi gumagawa ng sapat na bagong mga selula ng dugo) sa mga matatanda at bata na 2 taong 

gulang at mas matanda. Ginagamit din ito upang gamutin ang aplastic anemia sa mga nasa hustong gulang na hindi natulungan ng iba pang 

mga gamot. Ginagamit ang Eltrombopag upang madagdagan ang bilang ng mga platelet na sapat upang bawasan ang panganib ng pagdurugo 

sa mga taong may ITP o aplastic anemia, o upang payagan ang paggamot na may interferon at ribavirin sa mga taong may hepatitis C. 

Gayunpaman, hindi ito ginagamit upang madagdagan ang bilang ng mga platelet sa isang normal na antas. Ang Eltrombopag ay hindi dapat 

gamitin upang gamutin ang mga taong may mababang bilang ng mga platelet dahil sa mga kondisyon maliban sa ITP, hepatitis C, o aplastic 

anemia. Ang Eltrombopag ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na thrombopoietin receptor agonists. Gumagana ito sa pamamagitan 

ng pagdudulot ng mga selula sa bone marrow na makagawa ng mas maraming platelet.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Eltrombopag ay nagmumula bilang isang tableta at bilang isang pulbos para sa oral suspension (likido) upang inumin sa pamamagitan ng bibig. 

Karaniwang kinukuha ito isang beses sa isang araw kapag walang laman ang tiyan, hindi bababa sa 1 oras bago o 2 oras pagkatapos kumain. Uminom ng 

eltrombopag sa halos parehong oras araw-araw. 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 eltrombopag 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.

Uminom ng eltrombopag nang hindi bababa sa 2 oras bago o 4 na oras pagkatapos mong kumain o uminom ng mga pagkaing naglalaman ng 

maraming calcium, tulad ng mga produkto ng pagawaan ng gatas, calcium-fortified juice, cereal, oatmeal, at mga tinapay; trout; kabibe; madahong 

berdeng gulay tulad ng spinach at collard greens; at tofu at iba pang produktong toyo. Tanungin ang iyong doktor kung hindi ka sigurado kung ang 

isang pagkain ay naglalaman ng maraming calcium. Maaaring makatulong sa iyo na uminom ng eltrombopag malapit sa simula o pagtatapos ng 

iyong araw upang makakain ka ng mga pagkaing ito sa halos lahat ng oras ng iyong paggising.

Lunukin ang mga tablet nang buo. Huwag hatiin, ngumunguya, o durugin ang mga ito at ihalo ang mga ito sa pagkain o likido.

Kung iniinom mo ang pulbos para sa oral suspension, maingat na basahin ang mga tagubilin ng tagagawa para sa paggamit na 

kasama ng gamot. Inilalarawan ng mga tagubiling ito kung paano ihanda at sukatin ang iyong dosis. Paghaluin ang pulbos na may 

malamig o malamig na tubig bago gamitin. Huwag ihalo ang pulbos sa mainit na tubig. Kaagad pagkatapos ng paghahanda, 

lunukin ang dosis. Kung hindi ito kinuha sa loob ng 30 minuto o kung may natitirang likido, itapon ang pinaghalong sa basurahan 

(huwag ibuhos sa lababo).

Huwag hayaang hawakan ng pulbos ang iyong balat. Kung natapon mo ang pulbos sa iyong balat, hugasan ito kaagad ng sabon at tubig. 

Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang reaksyon sa balat o kung mayroon kang anumang mga katanungan.

Malamang na sisimulan ka ng iyong doktor sa isang mababang dosis ng eltrombopag at ayusin ang iyong dosis depende sa iyong tugon sa gamot. 

Sa simula ng iyong paggamot, mag-uutos ang iyong doktor ng pagsusuri sa dugo upang suriin ang antas ng iyong platelet isang beses bawat 

linggo. Maaaring dagdagan ng iyong doktor ang iyong dosis kung masyadong mababa ang antas ng iyong platelet. Kung masyadong mataas ang 

antas ng iyong platelet, maaaring bawasan ng iyong doktor ang iyong dosis o maaaring hindi ka bigyan ng eltrombopag nang ilang panahon. 

Matapos ipagpatuloy ang iyong paggamot sa loob ng ilang panahon at natagpuan ng iyong doktor ang dosis ng eltrombopag na gumagana para sa 

iyo, mas madalang na susuriin ang antas ng iyong platelet. Susuriin din ang antas ng iyong platelet linggu-linggo nang hindi bababa sa 4 na linggo 

pagkatapos mong ihinto ang pag-inom ng eltrombopag.

Kung mayroon kang talamak na ITP, maaari kang makatanggap ng iba pang mga gamot upang gamutin ang iyong kondisyon kasama ng eltrombopag. 

Maaaring bawasan ng iyong doktor ang iyong dosis ng mga gamot na ito kung gumagana nang maayos ang eltrombopag para sa iyo.
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Ang Eltrombopag ay hindi gumagana para sa lahat. Kung ang antas ng iyong platelet ay hindi tumaas nang sapat pagkatapos mong uminom ng 

eltrombopag nang ilang panahon, maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na ihinto ang pag-inom ng eltrombopag.

Maaaring makatulong ang Eltrombopag na kontrolin ang iyong kondisyon ngunit hindi ito mapapagaling. Ipagpatuloy ang pag-inom ng eltrombopag kahit maayos na 

ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa pag-inom ng eltrombopag nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

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.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng eltrombopag,

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

sangkap sa eltrombopag tablets. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay sa Gamot para sa isang listahan ng mga 

sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 
supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa 
mga sumusunod: anticoagulants (mga pampanipis ng dugo) tulad ng warfarin (Coumadin, Jantoven); bosentan 
(Tracleer); mga gamot na nagpapababa ng kolesterol (statins) tulad ng atorvastatin (Lipitor, sa Caduet), fluvastatin 
(Lescol), pitavastatin (Livalo, Zypitamag), pravastatin (Pravachol), rosuvastatin (Crestor), at simvastatin (Zocor, Flolopid, 
sa Vytorin); ezetimibe (Zetia, sa Vytorin); glyburide (Diabeta, Glynase); imatinib (Gleevec); irinotecan (Camptosar, 
Onivyde); olmesartan (Benicar, sa Azor, sa Tribenzor); lapatinib (Tykerb); methotrexate (Rasuvo, Trexall, iba pa); 
mitoxantrone; repaglinide (Prandin): rifampin (Rimactane, Rifadin, sa Rifamate, Rifater); sulfasalazine (Azulfidine); 
topotecan (Hycamtin), at valsartan (Diovan, sa Byvalson, sa Entresto, sa Exforge). 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 eltrombopag, 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.

kung umiinom ka ng mga antacid na naglalaman ng calcium, aluminum, o magnesium (Maalox, Mylanta, Tums) o mga 

suplementong bitamina o mineral na naglalaman ng calcium, iron, zinc o selenium, uminom ng eltrombopag 2 oras bago o 4 na 

oras pagkatapos mong inumin ang mga ito.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may lahing Silangang Asya (Intsik, Japanese, Taiwanese, o Korean) at kung mayroon 
ka o nagkaroon na ng katarata (pag-ulap ng lente ng mata na maaaring magdulot ng mga problema sa paningin), mga 
namuong dugo, anumang kondisyon na nagpapataas ng panganib na magkaroon ka ng namuong dugo, mga problema 
sa pagdurugo, myelodysplastic syndrome (MDS; isang sakit sa dugo na maaaring humantong sa kanser), o sakit sa atay. 
Sabihin din sa iyong doktor kung naoperahan ka upang alisin ang iyong pali.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, o planong magbuntis. Hindi ka dapat mabuntis sa panahon ng iyong paggamot sa 
eltrombopag. Gumamit ng epektibong birth control habang ikaw ay tumatanggap ng paggamot at para sa 7 araw pagkatapos 
ng iyong huling dosis. Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng eltrombopag, tawagan ang iyong doktor.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Hindi ka dapat magpasuso habang umiinom ka ng eltrombopag.

patuloy na iwasan ang mga aktibidad na maaaring magdulot ng pinsala at pagdurugo sa panahon ng iyong paggamot sa eltrombopag. Ang 

Eltrombopag ay ibinibigay upang bawasan ang panganib na makaranas ka ng matinding pagdurugo, ngunit mayroon pa ring panganib na 

maaaring maganap ang pagdurugo.

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

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.
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Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

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

makabawi sa napalampas. Huwag uminom ng higit sa isang dosis ng eltrombopag sa isang araw.

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

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

alinman sa mga sintomas na ito:

sakit sa likod

pananakit ng kalamnan o pulikat

sakit ng ulo

mga sintomas ng trangkaso tulad ng lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng lalamunan, ubo, pagod, panginginig, at pananakit ng katawan

kahinaan

matinding pagod

nabawasan ang gana

sakit o pamamaga sa bibig o lalamunan

pagkalagas ng buhok

pantal

pagbabago ng kulay ng balat

pamumula ng balat, pangangati, o pagkasunog

pamamaga ng mga bukung-bukong, paa, o ibabang binti

sakit ng ngipin (sa mga bata)

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

nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng pang-emerhensiyang 

medikal na paggamot:

pamamaga, pananakit, lambot, init o pamumula sa isang binti

igsi sa paghinga, pag-ubo ng dugo, mabilis na tibok ng puso, mabilis na paghinga, sakit kapag humihinga ng malalim

pananakit sa dibdib, braso, likod, leeg, panga, o tiyan, paglabas sa malamig na pawis, pagkahilo

mabagal o mahirap na pagsasalita, biglaang panghihina o pamamanhid ng mukha, braso o binti, biglaang sakit ng ulo, biglaang 

mga problema sa paningin, biglaang kahirapan sa paglalakad

pananakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae

maulap, malabong paningin, o iba pang pagbabago sa paningin

Ang Eltrombopag 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.
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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). Kung ang iyong gamot ay may 

kasamang desiccant packet (maliit na pakete na naglalaman ng substance na sumisipsip ng moisture para panatilihing 

tuyo ang gamot), iwanan ang pakete sa bote ngunit mag-ingat na huwag itong lunukin.

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.

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

pantal

bumagal ang tibok ng puso

labis na pagkapagod

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Ang iyong doktor ay mag-uutos ng pagsusuri sa mata bago at sa panahon ng iyong paggamot sa eltrombopag.

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

Promacta®

Huling Binago - 02/15/2019

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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