
MIGRIL TABLETS
(mga) aktibong sangkap:CAFFEINE / CYCLIZINE HYDROCHLORIDE / ERGOTAMINE TARTRATE

(26.25cms)

Hindi kinakailangan ang neutral na code sa mga likhang sining ng leaflet.

4th fold

(26.25cms)

3rd fold

(26.25cms)

2nd fold

(26.25cms)

1st fold

PACKAGE LEAFLET: IMPORMASYON PARA SA USER 
MIGRIL® TABLETS
Ergotamine Tartrate 2mg, Cyclizine Hydrochloride 50mg 
at Caffeine Hydrate 100mg
Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito 

bago mo simulan ang pag-inom ng gamot 

na ito.

- Panatilihin itong leaflet. Maaaring kailanganin 

mong basahin itong muli habang tinatanggap mo 

ang iyong paggamot.

- Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan, 

mangyaring magtanong sa iyong doktor o

parmasyutiko.
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- Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo. 

Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala 

sa kanila, kahit na ang kanilang mga sintomas 

ay kapareho ng sa iyo.

- Kung lumala ang alinman sa mga side effect, o kung may napansin kang anumang side effect na hindi 

nakalista sa leaflet na ito, mangyaring sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko.

Sa leaflet na ito:

1. Ano ang Migril® Tablets at para saan ang mga ito
2. Bago ka uminom ng Migril® Tablets

3. Paano gamitin ang Migril® Tablets

4. Mga posibleng epekto

5. Paano mag-imbak ng Migril® Tablets

6. Karagdagang impormasyon

1. Ano ang Migril® Tablets at para saan ang mga ito

8th fold

(26.25cms)

7th fold

(26.25cms)

6th fold

(26.25cms)

5th fold

(26.25cms)

Ang pangalan ng iyong gamot ay Migril® Tablets; nabibilang ang mga tabletang ito sa isang 

pangkat ng mga gamot na tinatawag na vasoconstrictors at anti-emetics. Ang mga vasoconstrictor 

ay nagdudulot ng pagpapaliit ng mga daluyan ng dugo at ang mga anti-emetics ay humihinto sa 

iyong pakiramdam at pagkakasakit.

Ang Migril® Tablets ay ginagamit sa paggamot ng migraines upang mapawi ang 

mga sintomas at upang ihinto ang paglala ng pag-atake.

2. Bago ka uminom ng Migril® Tablets Hindi ka 

dapat uminom ng Migril® Tablets kung:

• ikaw ay allergic (hypersensitive) sa ergotamine tartrate, cyclizine 

hydrochloride, caffeine hydrate o sa alinman sa iba pang sangkap sa gamot na 

ito (tingnan ang seksyon 6, Karagdagang impormasyon)
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• ikaw ay dumaranas ng sakit sa bato o atay
• ikaw ay dumaranas ng angina, coronary heart disease o mataas na presyon ng 

dugo

• ikaw ay dumaranas ng temporal arteritis

• ikaw ay dumaranas ng kondisyong tinatawag na porphyria na nakakaapekto sa 

atay, balat o dugo

• mayroon kang problema sa iyong sirkulasyon o cramp tulad ng pananakit sa binti na 

dulot ng masamang sirkulasyon

• mayroon kang sobrang aktibong thyroid (hyperthyroidism)

• umiinom ka ng mga gamot na ginagamit sa paggamot sa mga bacterial infection (hal. 

quinupristin, dalfopristim, azithromycin, erythromycin o clarithromycin)

• umiinom ka ng mga gamot na ginagamit sa paggamot sa mga impeksyon sa viral 

(protease inhibitors eg amprenavir, ritonavir, nelfinavir o indinavir)

• umiinom ka ng mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa 

fungal (hal. ketoconazole o itraconazole)

• umiinom ka ng mga gamot na ginagamit sa paggamot ng mga ulser (hal. cimetidine)

• ikaw ay buntis, gustong magbuntis o nagpapasuso. Ang Migril® 
Tablets ay hindi inirerekomenda para sa mga bata.
Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko kung:

• mayroon kang hepatitis

•
•
•
•
•
•
•

may anemia ka
may problema ka sa puso mo may 
bara ka sa bituka meron kang 
namamaga na prostate gland
ikaw ay dumaranas ng glaucoma (mataas na presyon sa eyeball) nagkakaroon 

ka ng mga problema sa pagdaan ng tubig

ikaw ay matanda na.

Pag-inom ng iba pang mga gamot

Mangyaring sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka o kamakailan lamang ay 

umiinom ng anumang iba pang mga gamot, kabilang ang mga gamot na nakuha nang walang 

reseta.

Ang mga sumusunod na gamot ay maaaring makaapekto o maapektuhan ng paggamot na may
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Mga Migril® Tablet:

• beta-blockers: mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo, 

pagpalya ng puso o angina at maaaring inireseta para sa paggamot ng migraines

• iba pang mga gamot na ginagamit upang gamutin ang migraines (hal. zolmitriptan, 

almotriptan, sumatriptan, rizatriptan. frovatriptan). Mahalagang huwag uminom ng mga gamot 

na ito sa loob ng 24 na oras pagkatapos uminom ng Migril® Tablets at huwag uminom ng 

Migril® Tablets sa loob ng 6 na oras pagkatapos uminom ng alinman sa mga gamot na ito.

• eletriptan (ginagamit upang gamutin ang migraines). Mahalagang huwag uminom ng gamot na 

ito sa loob ng 24 na oras pagkatapos kumuha ng Migril® Tablets at huwag uminom ng Migril® 

Tablets sa loob ng 24 na oras pagkatapos kumuha ng eletriptan

• saquinavir (ginagamit sa paggamot ng HIV at iba pang impeksyon sa viral)

• metronidazole (ginagamit upang gamutin ang ilang uri ng impeksiyon)

• mexiletine (ginagamit upang gamutin ang mga iregularidad sa puso)

• disulfiram (ginagamit upang gamutin ang pag-asa sa alkohol)

• lithium (ginagamit upang gamutin ang manic depressive na sakit)

• clotrimazole at fluconazole (ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa fungal)

• phenytoin (ginagamit sa paggamot ng epilepsy)

• glyceryl trinitrate (ginagamit upang mapawi ang angina)

• diazepam (ginagamit upang gamutin ang pagkabalisa o hindi pagkakatulog)

• atropine (ginagamit upang gamutin ang gut spasm o bilang premedication bago ang isang 

anaesthetic)

• oral contraceptive (The Pill), hormone injection o hormone 
replacement treatment (HRT)
• mga gamot na ginagamit upang gamutin ang wheezing (hal. theophylline) 

at mga decongestant (hal. phenylephrine o pseudoephedrine)

• mga gamot na ginagamit upang gamutin ang depresyon (hal. nefazodone, 

fluoxetine at fluvoxamine), tricyclic antidepressants (hal. dothiepin, 

amitriptyline) at monoamine oxidase inhibitors (MAOIs eg phenelzine)

• iba pang mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mga bacterial infection tulad ng 

quinolones (eg ciprofloxacin) o tetracyclines.

Pag-inom ng Migril® Tablets kasama ng pagkain at inumin

• Dapat na iwasan ang grapefruit juice habang umiinom ng mga tabletang ito dahil maaari nitong 

mapataas ang panganib ng mga side effect

• Huwag manigarilyo o uminom ng alak habang umiinom ng gamot na 

ito. Pagbubuntis at pagpapasuso

Hindi ka dapat uminom ng Migril® Tablets kung ikaw ay buntis, 
gustong magbuntis o nagpapasuso.
Pagmamaneho at paggamit ng makinarya

Posible na ang mga tabletang ito ay maaaring makaramdam ng antok. Huwag magmaneho o 

magpatakbo ng makinarya kung apektado.

Mahalagang impormasyon tungkol sa ilan sa mga sangkap sa Migril® Tablets
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Ang gamot na ito ay naglalaman ng lactose at glucose. 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).
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'sulphosuccinate' sa 'sulfosuccinate' at inalis ang dagdag na 

salitang 'take' mula sa point no.6)

Dapat ka ring humingi kaagad ng tulong medikal kung:

• kung magkakaroon ka ng asul, lamig, pamamanhid o pangingilig sa iyong mga 

kamay o paa

• kung ikaw ay may sakit ng ulo sa halos lahat ng araw at ito ay naibsan lamang sa pamamagitan ng pag-

inom ng higit pa sa gamot na ito.

Dapat mong sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang alinman sa 

mga sumusunod na epekto:

• pananakit ng ulo, pagduduwal, pagsusuka, tuyong bibig

• paninigas ng dumi, pananakit ng tiyan, pagtatae

• antok, pagkahilo, (kabilang ang vertigo)
• pagkalito, pagkabalisa o depresyon
• nakakaranas ng mga guni-guni

• mga abala sa pagtulog kabilang ang insomnia

• kahirapan sa pagdaan ng tubig

• pananakit ng kalamnan, pananakit ng kasukasuan o pananakit ng mga binti

• pananakit ng tiyan at pamamaga sa isang binti

• pamamaga ng balat o pangangati

• lamig at puti ng mga kamay at paa o mga pin at karayom
• isang nakatusok na pakiramdam sa iyong balat o pamamanhid

• paninilaw ng balat at pangkalahatang mahinang pakiramdam

• malabong paningin o anumang iba pang visual disturbances (na sa tingin mo ay 

hindi konektado sa iyong migraine).

Ang iba pang mga side effect na naiulat ay kinabibilangan ng:

• pagtaas o pagbaba ng presyon ng dugo, pagkahimatay

• mabilis at mahinang pulso, mabagal o hindi regular na tibok ng puso, o mas mataas na 

pakiramdam ng pagtibok ng iyong puso

1st fold

(26.25cms)

2nd fold

(26.25cms)

3rd fold

(26.25cms)
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4th fold

(26.25cms)

6. Karagdagang impormasyon

Ano ang hitsura ng Migril® Tablets at ang mga nilalaman ng pack Ang bawat puting 

bilog na tablet ay minarkahan ng linya ng marka, CP at 'A4A' sa magkabilang panig. 

Ang mga ito ay makukuha sa mga bote ng 100 tableta.

Iba pang mga format

Para makinig o humiling ng kopya ng impormasyong ito sa Braille, malaking print o 

audio mangyaring tumawag, walang bayad: 0800 198 5000 (UK lang)

5th fold

Ano ang nilalaman ng Migril® Tablets

Ang mga aktibong sangkap ay: ergotamine tartrate 2mg, cyclizine 

hydrochloride 50mg at caffeine hydrate 100mg.
Ang iba pang mga sangkap ay: lactose, mais starch, likidong glucose at 

glucose, amaranth, dioctyl sodium sulfosuccinate, gelatin, sodium 

metabisulfate at magnesium stearate.

(26.25cms)

Tulad ng maaaring mangyari sa anumang gamot, ang ilang tao ay maaaring magkaroon ng 

reaksiyong alerdyi. Kung naranasan mo ang alinman sa mga sumusunod, humingi kaagad ng 

tulong medikal:

• pantal, pangangati, hirap sa paghinga.

Ang mga gamot ay hindi dapat itapon sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. 

Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon ang mga gamot na hindi na kailangan. 

Ang mga hakbang na ito ay makakatulong sa pagprotekta sa kapaligiran.

6th fold

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang Migril® Tablets ay maaaring magdulot ng mga side effect, 

bagama't hindi lahat ay nakakakuha nito. Huwag lumampas sa maximum na dosis o uminom ng 

mga tablet nang mas madalas kaysa sa nakasaad sa leaflet na ito, maaari itong humantong sa pag-

asa sa gamot na ito pati na rin sa iba pang malubhang epekto.

Iwasang maabot at makita ng mga bata.
• Huwag mag-imbak sa itaas ng 25°C. Huwag mag-imbak sa orihinal na lalagyan
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ilipat ang iyong mga tablet sa ibang lalagyan.

• Huwag inumin ang gamot na ito pagkatapos ng expiration date sa label o kung nagpapakita sila 

ng mga palatandaan ng pagkasira tulad ng pagkawalan ng kulay. Ang petsa ng pag-expire ay 

tumutukoy sa huling araw ng buwan.

(26.25cms)

4. Mga posibleng epekto

5. Paano mag-imbak ng Migril® Tablets

Mangyaring maging handa na ibigay ang sumusunod na impormasyon: 

Pangalan ng produkto

Reference number

Mga Migril Tablet

29831/0090

Ito ay isang serbisyong ibinigay ng Royal National Institute for Blind People. May-hawak 

ng Awtorisasyon sa Marketing:

Wockhardt UK Ltd., Ash Road North, Wrexham, LL13 9UF, UK. 
Tagagawa:
CP Pharmaceuticals Ltd., Ash Road North, Wrexham, LL13 9UF, UK.

7th fold

Kung nakalimutan mong uminom ng Migril® Tablets

Kung nakalimutan mo ang isang dosis, uminom ng isa pa sa sandaling maalala mo. Kung malapit na 

ang oras para sa iyong susunod na dosis, huwag mong kunin ang napalampas na dosis. HUWAG 

uminom ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

Pag-uulat ng mga side effect

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-

usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. 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 Yellow Card Scheme sa 

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.
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(26.25cms)

Kung uminom ka ng mas maraming Migril® Tablet kaysa sa nararapat

Kung ikaw (kahit sino pa man o isang bata), ay umiinom ng mas maraming tableta kaysa sa 

dapat mong kontakin kaagad ang iyong pinakamalapit na departamento ng nasawi sa ospital o 

ang iyong doktor. Palaging dalhin ang lalagyan kahit walang laman.

angle-closure glaucoma
nabawasan ang supply ng dugo o clotting sa mga arterya ng katawan o ang 

pagbara ng utak ng mga arterya sa puso

pananakit sa iyong dibdib o igsi ng paghinga 

pampalapot ng mga tisyu sa baga, 

panginginig at kombulsyon

gangrene

blueness ng skin 
fever
mga pagbabago sa dugo na nagiging sanhi ng 

pagkahilig sa madaling pagdugo o pasa.

Numero ng Lisensya ng Produkto: PL 29831/0090 

Huling binago ang leaflet na ito noong 08/2015.

Ang Migril® ay isang trademark ng CP Pharmaceuticals Limited ©1998 

103819/4

222744

8th fold

Palaging uminom ng Migril® Tablets gaya ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Ang iyong doktor ang 

magpapasya sa tamang dosis para sa iyo; ito ay nasa label ng parmasyutiko. Suriin ito nang mabuti, 

sasabihin nito sa iyo kung gaano karaming mga tablet ang dapat inumin at kung gaano kadalas 

ang mga ito.

Mahalaga na hindi ka umiinom ng higit sa dosis na napagkasunduan ng 

iyong doktor.

• Ang karaniwang dosis para sa mga nasa hustong gulang ay isang tableta sa lalong madaling panahon pagkatapos 

ng mga unang palatandaan ng migraine.

• Ang mga karagdagang dosis ng kalahati hanggang isang tableta sa kalahating oras na pagitan, ay 

maaaring kailanganin sa ilang mga kaso.

• Huwag uminom ng higit sa 4 na tablet sa isang pag-atake at hindi hihigit sa 3 tablet 

sa loob ng 24 na oras, dapat kang mag-iwan ng agwat ng hindi bababa sa 4 na araw 

bago uminom ng higit pang mga tablet.

• Huwag uminom ng higit sa 6 na tableta sa isang linggo.
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• Huwag uminom ng higit sa dalawang kurso ng Migril® Tablets sa isang buwan. Huwag uminom 

ng Migril® Tablets nang regular o upang maiwasan ang pag-atake ng migraine. Ang regular na 

paggamit ay maaaring humantong sa pag-asa at 'rebound headaches' na maaaring humantong sa 

iyong pag-inom ng mga tablet nang mas madalas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(26.25cms)

3. Paano gamitin ang Migril® Tablets

Karagdagang impormasyon

Palaging kumunsulta sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang matiyak na ang impormasyong ipinapakita sa pahinang ito ay 

naaangkop sa iyong mga personal na kalagayan.
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