
Package leaflet: Impormasyon para sa pasyente mga aktibidad na maaaring makapinsala sa iyong sarili o sa iba. Ang 

mga gawi na ito ay tinatawag na impulse control disorders at maaaring 

kabilangan ng nakakahumaling na pagsusugal, labis na pagkain o 

paggastos, isang abnormal na mataas na pagnanasa sa pakikipagtalik o 

pagtaas ng mga iniisip o damdaming sekswal.Maaaring kailanganin ng 

iyong doktor na suriin ang iyong mga paggamot.

Entacapone 200 mg
mga tabletang pinahiran ng pelikula

entacapone

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo 

simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito 

ng mahalagang impormasyon para sa iyo.

• Itago ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

• Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang 
iyong doktor o parmasyutiko.

• Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag 
ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na 
ang kanilang mga palatandaan ng karamdaman ay kapareho 
ng sa iyo.

• Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong 

doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect 

na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

Dahil ang mga Entacapone tablet ay iinumin kasama ng iba 
pang mga gamot na levodopa, mangyaring basahin nang 
mabuti ang mga leaflet ng pakete ng mga gamot na ito.

Ang dosis ng iba pang mga gamot upang gamutin ang sakit na 
Parkinson ay maaaring kailangang ayusin kapag sinimulan mong 
uminom ng Entacapone. Sundin ang mga tagubilin na ibinigay sa 
iyo ng iyong doktor.

Ang Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS) ay isang seryoso 
ngunit bihirang reaksyon sa ilang partikular na gamot, at 
maaaring mangyari lalo na kapag ang Entacapone at iba pang 
mga gamot para sa paggamot sa Parkinson's disease ay 
biglang itinigil o ang dosis ay biglang nabawasan. Para sa mga 
sintomas ng NMS tingnan ang Seksyon 4 (Posibleng side 
effect). Maaaring payuhan ka ng iyong doktor na dahan-
dahang ihinto ang paggamot sa Entacapone at iba pang mga 
gamot upang gamutin ang sakit na Parkinson.

3.

Ano ang nasa leaflet na ito
1. Ano ang Entacapone at para saan ito ginagamit.
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom 

ng Entacapone.
Paano kumuha ng Entacapone.

4. Mga posibleng epekto.
5. Paano mag-imbak ng Entacapone.
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon.

Ang entacapone na kinuha kasama ng levodopa ay maaaring maging sanhi ng pag-

aantok at maaaring maging sanhi kung minsan ay bigla kang makatulog. Kung 

mangyari ito, hindi ka dapat magmaneho o gumamit ng anumang mga tool o makina 

(tingnan ang "Pagmamaneho at paggamit ng mga makina").

Mga bata at kabataan
Ang karanasan sa Entacapone sa mga pasyenteng wala pang 18 taong 
gulang ay limitado. Samakatuwid, ang paggamit ng Entacapone sa 
mga bata ay hindi inirerekomenda.

1. Ano ang Entacapone at para saan ito ginagamit

Ang mga entacapone tablet ay naglalaman ng entacapone at ginagamit 
kasama ng levodopa upang gamutin ang sakit na Parkinson. 
Tinutulungan ng Entacapone ang levodopa sa pag-alis ng mga sintomas 
ng sakit na Parkinson. Ang Entacapone ay walang epekto sa pag-alis ng 
mga sintomas ng sakit na Parkinson maliban kung iniinom kasama ng 
levodopa.

Iba pang mga gamot at Entacapone
Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka, kamakailan 
lamang ay umiinom o maaaring umiinom ng anumang iba pang mga 
gamot kabilang ang mga gamot na nakuha nang walang reseta o mga 
herbal na gamot.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha

• Entacapone Sa partikular, mangyaring sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng 

alinman sa mga sumusunod:

• rimiterole, isoprenaline, adrenaline, noradrenaline, 
dopamine, dobutamine, alpha-methyldopa, 
apomorphine

• antidepressants: tricyclic antidepressants (tulad ng 
amitriptyline, desipramine), maprotiline, 
venlafaxine, paroxetine, reversible monoamine 
oxidase inhibitors type A (tulad ng moclobemide)

• warfarin (ginagamit para payat ang dugo)
• mga pandagdag sa bakal. Ang Entacapone ay maaaring maging mas 

mahirap para sa iyo na matunaw ang bakal. Samakatuwid, huwag 

uminom ng Entacapone at iron supplement nang sabay. Pagkatapos kunin 

ang isa sa mga ito, maghintay ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras bago 

kunin ang isa pa.

Huwag uminom ng Entacapone:
• kung ikaw ay allergic sa entacapone o alinman sa iba pa

sangkap ng gamot na ito (nakalista sa Seksyon 6).•
Ang mga sintomas ng allergy ay kinabibilangan ng igsi ng paghinga,

paghinga o kahirapan sa paghinga; pamamaga ng 
mukha, labi, dila o iba pang bahagi ng katawan, pantal, 
pangangati o pamamantal sa balat
kung mayroon kang phaeochromocytoma , isang tumor ng 
adrenal gland (isang glandula na nakaupo malapit sa bato) 
dahil maaari itong magpataas ng panganib ng matinding 
altapresyon
kung umiinom ka ng ilang antidepressant na kilala bilang 
non-selective monoamine oxidase inhibitors (MAOIs). 
Kasama sa mga halimbawa ang phenelzine at 
tranylcypromine (magtanong sa iyong doktor o 
parmasyutiko kung ang iyong antidepressive na gamot ay 
maaaring inumin kasama ng Entacapone)
kung umiinom ka ng reversible monoamine oxidase 
inhibitors type A (tulad ng moclobemide) kasama ng 
monoamine oxidase inhibitors type
B (kabilang sa mga halimbawa ang selegiline) 

kung mayroon kang sakit sa atay

• kung nakaranas ka na ng isang bihirang reaksyon sa mga 
antipsychotic na gamot na tinatawag na neuroleptic malignant 
syndrome (NMS). Tingnan ang Seksyon 4 ng leaflet na ito 
(Posibleng side effect) para sa mga sintomas ng NMS kung 
nakaranas ka na ng isang bihirang sakit sa kalamnan na 
tinatawag na rhabdomyolysis na hindi sanhi ng

• pinsala. Ang rhabdomyolysis ay nagdudulot ng pananakit, panlalambot 

at panghihina ng mga kalamnan, pagiging sensitibo sa presyon, at 

maaaring humantong sa mga problema sa bato.

•

•
Pagbubuntis, pagpapasuso at pagkamayabong
Huwag gumamit ng Entacapone sa panahon ng pagbubuntis o kung 
ikaw ay nagpapasuso.
Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, isipin na ikaw ay buntis o 
nagbabalak na magkaroon ng sanggol, humingi ng payo sa 
iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ang gamot na ito.

•

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina Ang entacapone na kinuha 

kasama ng levodopa ay maaaring magpababa ng iyong presyon ng dugo, na 

maaaring magpapahina sa iyong ulo o mahilo. Maging partikular na maingat 

kapag nagmamaneho ka o kapag gumagamit ka ng mga tool o makinarya.

Bilang karagdagan, ang Entacapone na kinuha kasama ng 
levodopa ay maaaring makadama sa iyo ng labis na pag-aantok, 
o kung minsan ay bigla kang makatulog.

Huwag magmaneho o magpatakbo ng makinarya kung nararanasan mo ang 

mga side effect na ito.•Mga babala at pag-iingat

•Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha ng 
Entacapone:

Ang Entacapone ay naglalaman ng sucrose

Kung sinabihan ka ng iyong doktor na mayroon kang hindi 
pagpaparaan sa ilang mga asukal, makipag-ugnayan sa iyong doktor 
bago kunin ang produktong panggamot na ito.

• kung nagkaroon ka na ng atake sa puso o anumang iba pa
mga sakit sa puso• kung umiinom ka ng gamot na maaaring magdulot

3. Paano uminom ng Entacapone
pagkahilo o pagkahilo (mababang presyon ng dugo) kapag 
bumangon mula sa upuan o kama
kung nakakaranas ka ng anumang hindi maipaliwanag na 
pananakit ng kalamnan, lambot o panghihina, o sensitivity sa 
pressure kung nakakaranas ka ng matagal na pagtatae kumunsulta 
sa iyong doktor dahil maaaring ito ay tanda ng pamamaga ng colon 
(malaking bituka o bituka)
kung nakakaranas ka ng pagtatae, inirerekomenda ang 
pagsubaybay sa iyong timbang upang maiwasan ang potensyal 
na labis na pagbaba ng timbang
kung nakakaranas ka ng pagtaas ng pagkawala ng gana, 
panghihina, pagkahapo at pagbaba ng timbang sa loob ng medyo 
maikling panahon. Maaaring isaalang-alang ng iyong doktor ang 
paggawa ng pangkalahatang medikal na pagsusuri kabilang ang 
pagsubok sa iyong function ng atay.

Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo 
ng iyong doktor o parmasyutiko. Tingnan sa iyong doktor o 
parmasyutiko kung hindi ka sigurado.

•

Ang Entacapone ay iniinom kasama ng mga gamot na naglalaman ng 
levodopa (alinman sa mga paghahanda ng levodopa/carbidopa o mga 
paghahanda ng levodopa/benserazide). Maaari ka ring gumamit ng iba 
pang mga gamot upang gamutin ang sakit na Parkinson sa parehong 
oras.

Ang inirerekomendang dosis ng Entacapone ay isang 200 mg na tableta 
sa bawat dosis ng levodopa. Ang maximum na inirerekomendang dosis 
ay 10 tablet bawat araw, ibig sabihin, 2,000 mg ng Entacapone. Ang 
gamot na ito ay maaaring inumin nang may pagkain o walang.

Sabihin sa iyong doktor kung napansin mo o ng iyong pamilya/
tagapag-alaga na nagkakaroon ka ng mga pagnanasa o pananabik na 
kumilos sa mga paraan na hindi karaniwan para sa iyo o hindi mo 
mapaglabanan ang udyok, pagmamaneho o tukso na gawin ang ilang

Mga pasyenteng may problema sa bato
Kung ikaw ay tumatanggap ng dialysis dahil mayroon kang mga problema sa 

bato, maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na taasan ang oras sa pagitan 

ng mga dosis.
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TITLE - ENTACAPONE / COMTAN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN FILIPINO

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-entacapone-comtan-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.8818.pdf


Kung uminom ka ng mas maraming Entacapone kaysa sa dapat 
mo Kung sakaling ma-overdose, kumunsulta sa iyong doktor o sa 
pinakamalapit na ospitalkaagad. Kasama sa mga sintomas ang 
pagkalito, pagbaba ng aktibidad, pakiramdam ng inaantok, pagbaba 
ng tono ng kalamnan, pagkawalan ng kulay ng balat at urticaria (mga 
pantal).

Bihira(maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 1,000 tao):

• mga pantal na nailalarawan sa pamumula o mga bukol sa balat
• abnormal na mga resulta sa mga pagsusuri sa function ng atay

Napakabihirang(maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 10,000 tao):

• pagkabalisa
• pagbaba ng gana, pagbaba ng timbang
• mga pantalKung nakalimutan mong uminom ng Entacapone

Kung nakalimutan mong inumin ang Entacapone tablet kasama ang iyong 

levodopa na dosis, dapat mong ipagpatuloy ang paggamot sa pamamagitan 

ng pagkuha ng susunod na Entacapone tablet kasama ang iyong susunod na 

levodopa na dosis. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa isang 

nakalimutang tableta.

Hindi kilala(hindi matantya ang dalas mula sa 
magagamit na data):
• pagkawalan ng kulay ng balat, buhok, balbas at mga kuko

Kapag ang Entacapone ay ibinigay sa mas mataas na dosis: Sa 
mga dosis na 1,400 hanggang 2,000 mg bawat araw, ang mga 
sumusunod na epekto ay mas karaniwan:
• hindi nakokontrol na mga paggalaw na nahihirapan sa 

pagsasagawa ng mga boluntaryong paggalaw (dyskinesias)
• nakakaramdam ng sakit (pagduduwal)

• sakit sa tiyan

Kung huminto ka sa pag-inom ng Entacapone

Huwag ihinto ang pag-inom ng Entacapone maliban kung sasabihin sa iyo ng 

iyong doktor. Kapag huminto, maaaring kailanganin ng iyong doktor na 

muling ayusin ang dosis ng iyong iba pang mga gamot upang gamutin ang 

sakit na Parkinson. Ang biglaang paghinto ng Entacapone at iba pang mga 

gamot upang gamutin ang sakit na Parkinson ay maaaring magresulta sa mga 

hindi gustong epekto. Tingnan ang Seksyon 2 ng leaflet na ito (Mga babala at 

pag-iingat).

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong 

doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect 

na hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng 

mga side effect sa pamamagitan ng website ng Yellow Card Scheme 

www.mhra.gov.uk/yellowcard. Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side 

effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon 

sa kaligtasan ng gamot na ito.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng 

gamot na ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side 

effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito. Kadalasan ang mga side effect na 

dulot ng Entacapone ay banayad hanggang katamtaman. 5. Paano mag-imbak ng Entacapone

Ang ilan sa mga side effect ay kadalasang sanhi ng tumaas na 
epekto ng levodopa therapy at pinakakaraniwan sa simula ng 
paggamot. Kung nakakaranas ka ng mga ganitong epekto sa 
simula ng paggamot sa Entacapone dapat kang makipag-
ugnayan sa iyong doktor na maaaring magpasya na ayusin 
ang iyong dosis ng levodopa.

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng 
mga bata.

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire 
na nakasaad sa label, karton, bote pagkatapos ng EXP. Ang petsa ng 
pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

Ang gamot na ito ay hindi nangangailangan ng anumang espesyal na kondisyon 

ng imbakan.
Sabihin sa iyong doktor kung nakakakuha ka ng alinman sa mga 

sumusunod na epekto:

• Ang entacapone na kinuha kasama ng levodopa ay maaaring 
madalang na makaramdam ng sobrang antok sa araw, at maging 
sanhi ng biglaang pagkakatulog,

• Ang Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS) ay isang bihirang malubhang 

reaksyon sa mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mga 

karamdaman ng nervous system at maaaring mangyari kapag ang mga 

gamot na ito ay itinigil o itinigil nang biglaan. Ito ay nailalarawan sa 

pamamagitan ng paninigas, pagkibot ng kalamnan, panginginig, 

pagkabalisa, pagkalito, pagkawala ng malay, mataas na temperatura ng 

katawan, pagtaas ng rate ng puso at hindi matatag na presyon ng dugo,

• Isang bihirang malubhang sakit sa kalamnan (rhabdomyolysis) na 

nagdudulot ng pananakit, panlalambot at panghihina ng mga kalamnan, 

pagiging sensitibo sa presyon, at maaaring humantong sa mga 

problema sa bato,

• Kawalan ng kakayahang labanan ang udyok na magsagawa ng 
aksyon na maaaring makapinsala, na maaaring kabilang ang:
* malakas na salpok na sumugal nang labis sa kabila ng 

malubhang kahihinatnan sa personal o pamilya
* binago o nadagdagan ang sekswal na interes at pag-

uugali na may malaking pag-aalala sa iyo o sa iba, 
halimbawa, isang tumaas na pagnanasa sa sex

* hindi mapigil na labis na pamimili o paggastos
* binge eating (pagkain ng maraming pagkain sa maikling 

panahon) o compulsive eating (pagkain ng mas maraming 
pagkain kaysa sa normal at higit pa sa kinakailangan upang 
matugunan ang iyong gutom)

Sabihin sa iyong doktor kung nararanasan mo ang alinman sa mga pag-

uugaling ito; tatalakayin nila ang mga paraan ng pamamahala o 

pagbabawas ng mga sintomas na ito.

• Atake sa puso (kabilang sa mga sintomas ang pananakit ng dibdib na 
parang naglalakbay sa ibang bahagi ng iyong katawan tulad ng 
iyong kaliwang braso, panga at leeg, igsi sa paghinga, pagkabalisa, 
pakiramdam na magaan ang ulo at pagduduwal (pakiramdam ng 
sakit) o   pagsusuka (pagiging may sakit). Ito ay isang hindi 
karaniwang side effect (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 
100 tao)

• Pamamaga ng colon (colitis; kasama sa mga sintomas 
ang matagal o patuloy na pagtatae) o pamamaga ng 
atay (hepatitis) na may pagdidilaw ng balat at puti ng 
mga mata. Ang dalas ng mga side effect na ito ay 
hindi alam (hindi matantya mula sa magagamit na 
data)

Para sa bottle pack lamang:Sa sandaling bukas na gamitin sa loob ng 100 araw.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura 

sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon ang mga 

gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong 

sa pagprotekta sa kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Entacapone:
• Ang aktibong sangkap ay entacapone. Ang bawat tablet ay 

naglalaman ng 200 mg ng entacapone.
• Ang iba pang mga sangkap sa core ng tablet ay 

cellulose, microcrystalline, mannitol, 
hydroxypropylcellulose, low-substituted, magnesium 
stearate, hydrogenated vegetable oil.

• Ang film-coating ay naglalaman ng hypromellose, 
titanium dioxide (E171), glycerin, magnesium stearate, 
iron oxide yellow (E172), sucrose, polysorbate 80, iron 
oxide red (E172).

Ano ang hitsura ng Entacapone at mga nilalaman ng 
pack
Ang Entacapone 200 mg na film-coated na tablet ay light 
orange, oval-shaped, biconvex, film coated na mga tablet na 
may debossed na "EE200" sa isang gilid ng tablet at "M" sa 
kabilang panig. Naka-pack ang mga ito sa mga paltos, bote at 
karton na naglalaman ng maraming bote.

Binubuo ang mga blister pack ng malinaw na transparent PVC/PE/
PVdC film sa isang gilid at hard tempered aluminum foil na 
pinahiran ng heat seal lacquer sa kabilang panig na naglalaman ng 
30, 60, 100, 200, 300 o 400 na mga tablet,
o isang butas-butas na blister unit dose pack na naglalaman ng 100x1 

na mga tablet.

Ang mga pack ng bote ay binubuo ng puting kulay na high-density 
polyethylene (HDPE) na bote na may puting opaque polypropylene 
(PP) screw cap na naglalaman ng 30, 50, 60, 100, 250 o 500 na mga 
tablet.

Mga karton na naglalaman ng 200, 300, o 400 na tablet 
bilang 4, 6 o 8 na bote ng 50 tablet. Binubuo ang mga bote 
ng puting kulay na high-density polyethylene (HDPE) na bote 
na may puting opaque polypropylene (PP) screw cap.

Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta. 

May-hawak ng Awtorisasyon sa MarketingIba pang mga side effect:

Very common(maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao):
• hindi nakokontrol na mga paggalaw na nahihirapan sa 

pagsasagawa ng mga boluntaryong paggalaw (dyskinesias)
• nakakaramdam ng sakit (pagduduwal)

• hindi nakakapinsalang mapula-pula-kayumangging pagkawalan ng kulay ng ihi

Mylan, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, 
United Kingdom.

Manufacturer

Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, 
Grange Road, Dublin 13, Ireland.
Mylan Hungary Kft., H-2900, Komárom, 
Mylan utca 1.Hungary.

Karaniwan(maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao):

• labis na paggalaw (hyperkinesias), paglala ng mga 
sintomas ng Parkinson's disease, prolonged 
muscle cramps (dystonia)

• pagkakaroon ng sakit (pagsusuka), pagtatae, pananakit ng tiyan, 
paninigas ng dumi, tuyong bibig

• pagkahilo, pagkapagod, pagtaas ng pagpapawis, pagbagsak
• mga guni-guni (nakikita/naririnig/nararamdaman/nakakaamoy ng 

mga bagay na wala talaga), kawalan ng tulog, matingkad na 
panaginip, at pagkalito

• mga kaganapan sa sakit sa puso o arterya (hal. pananakit ng dibdib, angina)

Huling binago ang leaflet na ito noong 12/2020
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