
MYRIN®Mga tableta
(Ethambutol HCl-Rifampicin-Isoniazid)

1. PANGALAN NG GAMOT NA PRODUKTO

MYRIN®, MYRIN®FORTE

2. KUALITATIBO AT DAMI COMPOSITION

Kumbinasyon ng Ethambutol HCl, Rifampicin, Isoniazid bilang:

MYRIN®, MYRIN®FORTE

Bawat MYRIN®tablet ay naglalaman ng:

Aktibong sangkap Komposisyon

Ethambutol HCl 300 mg

Rifampicin 150 mg

Isoniazid 75 mg

Myrin®Ang Forte tablet ay naglalaman ng:

Aktibong sangkap Komposisyon

Ethambutol HCl 275 mg

Rifampicin 150 mg

Isoniazid 75 mg

3. PHARMACEUTICAL FORM

Mga tableta

4. MGA KLINIKAL NA PARTIKULAR

4.1. THERAPEUTIC INDIKASYON

MYRIN®ay ipinahiwatig sa pagpapatuloy ng phase therapy ng mga bago at muling paggamot na mga kaso. Sa mga populasyon na may kilala o 

pinaghihinalaang mataas na antas ng Isoniazid resistance, ang mga bagong pasyente ng TB ay maaaring makatanggap ng MYRIN®Ang therapy sa mga 

yugto ng pagpapatuloy ay isang katanggap-tanggap na alternatibo sa Rifampicin at Isoniazid.
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4.2. POSOLOGY AT PARAAN NG ADMINISTRASYON

MYRIN®dapat inumin 1 oras bago o 2 oras pagkatapos kumain. Kung mangyari ang gastrointestinal irritation, ang kumbinasyon ay 
maaaring inumin kasama ng pagkain o mga antacid, ngunit hindi mga antacid na naglalaman ng aluminyo.

Ang inirerekumendang dosis at regimen ng paggamot para sa tuberculosis ay nakasalalay sa kasaysayan ng medikal 
ng pasyente, tugon sa paggamot, at ang sensitivity ng ihiwalay.

Iminungkahing Dosis

Ang pang-araw-araw na hanay ng dosis para sa tatlong mahahalagang gamot na inirerekomenda ng mga awtoridad sa maikling kurso ng 

chemotherapy ay:

Ethambutol 15 mg – 25 mg/kg Rifampicin 10 
mg/kg hanggang 600 mg Isoniazid 5 mg - 10 
mg/kg hanggang 300 mg

Bawat MYRIN®tablet ay naglalaman ng:

Ethambutol HCl 300 mg, Rifampicin 150 mg at Isoniazid 75 mg

Ang mga pasyente ay dapat bigyan ng sumusunod na solong pang-araw-araw na dosis isa hanggang dalawang orasbago kumain. Isang 

tableta/15 kg na timbang ng katawan.

Bilang kahalili, maaaring gamitin ang sumusunod na regimen ng dosis.

(Palaging kalkulahin ang dosis ayon sa bigat ng pasyente. Ang paggamit ng magkakahiwalay na gamot ay pinapayuhan kung sakaling may 

pagkakaiba sa timbang na dosis sa mga kumbinasyon ng nakapirming dosis.)

KATAWAN NG PASYENTE

TIMBANG (KG)
Yugto ng Pagpapatuloy

04 na Buwan sa BAGONG KASO

05 Buwan sa RE-TREATMENT CASES

MYRIN ®

30-39
40-54

55 at pataas

02 Mga tableta

03 Mga tableta

04 Mga tableta

Dosis ng Pediatric

Ang pagiging epektibo ng kumbinasyon ay hindi naitatag sa mga bata, at ang produktong ito ay hindi dapat gamitin sa mga batang 
wala pang 13 taong gulang dahil ang mga ligtas na kondisyon para sa paggamit ay hindi pa naitatag.

Geriatric na Dosis

Tulad ng anumang gamot, ang pag-iingat ay dapat gamitin kapag gumagamit ng MYRIN®upang gamutin ang mga matatandang pasyente.

Kakulangan sa Bato

Naiipon ang Ethambutol sa mga pasyente na may kakulangan sa bato. Kung malubha ang kapansanan sa bato o kung ang mga pasyente ay 

mabagal na acetylator, maaaring kailanganin ang pagbawas sa dosis.
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Hepatic Insufficiency

Pagsasaayos ng dosis ng MYRIN®maaaring kailanganin sa mga pasyenteng may kakulangan sa hepatic o mga pasyente na mabagal na 

acetylator. Ang mga pasyente na may talamak o talamak na sakit sa atay at mga pasyente na mabagal na acetylator ay may mas mataas na 

serum na konsentrasyon ng isoniazid at nagpapakita ng mas mahabang kalahating buhay ng serum para sa isoniazid. Ang clearance ng 

rifampicin ay makabuluhang nabawasan sa mga pasyente na may sakit sa atay.

4.3. MGA KONTRAINDIKASYON

MYRIN®
isoniazid, o sa alinman sa mga excipient sa produktong ito.

hindi dapat gamitin sa mga pasyente may a kilala hypersensitivity sa ethambutol, rifampicin o

MYRIN®ay kontraindikado din sa pagkakaroon ng alkoholismo, optic neuritis,
o sa mga pasyenteng may kilalang retrobulbar neuritis maliban kung matukoy ng doktor na maaari itong gamitin.

sa pagkakaroon ng jaundice,

MYRIN®ay kontraindikado din sa mga pasyenteng hindi nakaka-appreciate at nakakapag-ulat ng mga visual side effect o 
mga pagbabago sa paningin (hal., mga bata at mga pasyenteng may sakit sa isip o kakulangan sa pag-iisip).

4.4. MGA ESPESYAL NA BABALA AT PAG-IINGAT PARA SA PAGGAMIT

May mga ulat ng malubhang cutaneous adverse reactions (SCARs), tulad ng Stevens-Johnson syndrome (SJS), toxic epidermal 
necrolysis (TEN), reaksyon sa droga na may eosinophilia at systemic symptoms (DRESS), at acute generalized exanthematous 
pustulosis (AGEP) na may mga gamot na anti-tuberculosis (tingnan ang seksyon4.8 Mga Hindi Kanais-nais na Epekto). Kung 
ang mga pasyente ay nagkakaroon ng pantal sa balat, dapat silang subaybayan nang mabuti at pinaghihinalaang (mga) 
gamot na itinigil kung umuunlad ang mga sugat. Ang pagtukoy sa partikular na gamot ay mahirap, dahil ang maraming 
gamot na anti-tuberculosis ay inireseta nang sabay-sabay. Sa partikular, para sa DRESS, isang multi-system na potensyal na 
nagbabanta sa buhay na SCAR, ang oras sa pagsisimula ng mga unang sintomas ay maaaring pahabain. Ang DRESS ay isang 
klinikal na diagnosis, at ang klinikal na presentasyon nito ay nananatiling batayan para sa paggawa ng desisyon. Ang 
maagang pag-withdraw ng pinaghihinalaang gamot ay mahalaga dahil sa mortality at visceral ng sindrom
pagkakasangkot (hal., atay, bone marrow o bato).

Ang Ethambutol hydrochloride ay maaaring magdulot ng pagbaba sa visual acuity na maaaring mukhang dahil sa optic/
retrobulbar neuritis. Ang epektong ito ay maaaring nauugnay sa dosis at tagal ng paggamot. Ang epektong ito ay 
karaniwang nababaligtad kapag ang pangangasiwa ng gamot ay itinigil kaagad. Gayunpaman, ang hindi maibabalik na 
pagkabulag ay naiulat. (Tingnan ang seksyon4.8. Hindi kanais-nais na mga Epekto).

Ang mga lason sa atay kabilang ang mga pagkamatay ay naiulat na Baseline at ang pana-panahong pagtatasa ng hepatic 
function ay dapat isagawa.

Ang Ethambutol ay may kakaibang epekto sa mata. Ito ay
sumailalim sa isang buong ophthalmic na pagsusuri bago simulan ang paggamot at pana-panahon sa panahon ng 

pangangasiwa ng gamot. Ito dapat isama ang visual acuity, kulay, paningin, perimetry, at
ophthalmoscopy. Sa mga pasyenteng may visual defects tulad ng cataract, paulit-ulit na nagpapaalab na kondisyon 
ng mata, optic neuritis, at diabetic retinopathy ang pagsusuri ng mga pagbabago sa visual acuity ay mas mahirap. Sa 
ganoong pasyente, dapat isaalang-alang ang

at posibleng pagkasira ng paningin

, samakatuwid, inirerekomenda iyon lahat mga pasyente pagkuha MYRIN®

dapat
pagsusuri

angrelasyon sa pagitan ng mga inaasahang benepisyo galing sa MYRIN®

pangangasiwa (tingnan ang seksyon4.8. Hindi kanais-nais na mga Epekto).

Ang ihi, dumi, laway, plema at luha ay maaaring kulay pula-kahel ng bahagi ng rifampicin ng MYRIN®. Maaaring 
permanenteng mantsang ang malambot na contact lens.
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Tulad ng anumang makapangyarihang gamot, ang pana-panahong pagtatasa ng mga function ng organ system, kabilang ang bato, hepatic at 

hematopoietic, ay dapat gawin sa panahon ng MYRIN.®therapy.

Ang kakulangan sa pyridoxine ay minsan ay sinusunod sa mga matatanda na kumukuha ng mataas na dosis ng isoniazid. Maaaring kailanganin ang 

paggamot na may mataas na dosis ng bitamina B6.

Ang mga pasyenteng nasa panganib para sa peripheral neuropathy bilang resulta ng malnutrisyon, talamak na pag-asa sa 
alak, o diabetes ay dapat ding tumanggap ng pyridoxine, 10 mg araw-araw. Kung saan mababa ang pamantayan ng 
kalusugan sa komunidad, ito ay dapat na regular na ihandog.

MYRIN®dapat pangasiwaan nang may pag-iingat sa mga pasyenteng epileptiko, dahil maaari itong magdulot ng mga kombulsyon, o sa mga 

pasyenteng nasa psychotic na estado na nailalarawan ng mania o hypomania.

MYRIN®dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may diabetes mellitus, dahil maaaring mas mahirap ang 
pamamahala.

MYRIN®maaaring mabawasan ang visual acuity at color vision, na maaaring makaapekto sa kakayahang magmaneho at gumamit ng mga 

makina.

Ang mga pasyente na may nabawasan na pag-andar ng bato ay nangangailangan ng pagbawas ng dosis ayon sa tinutukoy ng mga antas ng serum ng 

ethambutol hydrochloride, dahil ang pangunahing daanan ng paglabas ng gamot na ito ay sa pamamagitan ng mga bato.

Tulad ng anumang makapangyarihang gamot, ang baseline at pana-panahong pagtatasa ng mga function ng organ system, 
kabilang ang bato, hepatic at hematopoietic, ay dapat isagawa.

4.5. MAKIPAG-UGNAYAN SA IBA PANG MGA PRODUKTO NG PANGGAMOT AT IBA PANG ANYO NG 
INTERAKSYON

Mga pakikipag-ugnayan na nauugnay sa Ethambutol

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng ethambutol sa iba pang mga neurotoxic na gamot ay maaaring tumaas ang potensyal para sa 
neurotoxicity, tulad ng optic at peripheral neuritis.

Ang mga antacid na naglalaman ng aluminum hydroxide ay nakapinsala sa pagsipsip ng ethambutol.

Maaaring mag-react ang Ethambutol sa phentolamine (Rogitine) upang makakuha ng false-positive na pagsusuri para sa pheochromocytoma.

Mga pakikipag-ugnayan na nauugnay sa Rifampicin

Ang Rifampicin ay naobserbahan upang bawasan ang anticoagulant na epekto ng mga coumarin-type na gamot. Inirerekomenda na 
ang oras ng prothrombin ay sinusukat araw-araw o nang madalas hangga't kinakailangan upang maitatag at mapanatili ang 
kinakailangang dosis ng coumadin.

Naiulat na ang pagiging maaasahan ng mga oral contraceptive ay maaaring maapektuhan sa mga pasyenteng ginagamot para sa tuberculosis 

na may rifampicin kasama ng hindi bababa sa 1 iba pang gamot na antituberculosis. Sa ganitong mga kaso, maaaring kailanganing isaalang-

alang ang mga alternatibong hakbang sa pagpipigil sa pagbubuntis.

Maaaring pataasin ng Rifampicin ang metabolismo ng mga sumusunod na gamot sa pamamagitan ng induction ng hepatic microsomal 

enzymes, na nagreresulta sa mas mababang serum concentrations:
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Aminophylline, theophylline, sulphonylurea oral anti-diabetic agents, phenobarbital, systemic betaadrenergic 
blocking agents, chloramphenicol, clofibrate, corticosteroids, cyclosporin, dapsone, diazepam, digitalis 
glycosides, disopyramide, mexiletine, metinecapherimidine, exiletine, metinecapherimidine, exiletine, 
metinecapherimidine, exiletine , oral verapamil.

Ang sabay-sabay na paggamit ng clofazimine ay nagresulta sa pagbawas ng pagsipsip ng rifampicin, pagkaantala sa oras-to-peak na 

konsentrasyon nito at pagtaas ng kalahating buhay nito.

Ang mga therapeutic level ng rifampicin ay naipakita na humahadlang sa karaniwang microbiological assays ng serum folate at 
bitamina B12. Ang mga alternatibong pamamaraan ay dapat isaalang-alang kapag tinutukoy ang folate at bitamina B12

konsentrasyon sa pagkakaroon ng rifampicin.

Ang Probenecid ay maaaring makipagkumpitensya sa rifampicin para sa hepatic uptake na nagreresulta sa pagtaas at mas matagal na 

rifampicin uptake at/o toxicity; gayunpaman, ang epekto ay hindi pare-pareho at ang sabay-sabay na paggamit ng probenecid upang 

mapataas ang mga konsentrasyon ng serum ng rifampicin ay hindi inirerekomenda.

Mga pakikipag-ugnayan na nauugnay sa Isoniazid

Ang talamak na paggamit ng isoniazid ay maaaring bawasan ang clearance ng plasma at pahabain ang tagal ng 
pagkilos ng alfentanil, coumarin, indandione derivative anticoagulants, benzodiazepines, carbamazepine, at 
theophylline.

Ang paggamit ng phenytoin ay dapat na maingat na subaybayan sa mga pasyente na tumatanggap ng isoniazid nang sabay-sabay. Maaaring 

bawasan ng Isoniazid ang paglabas ng phenytoin o maaaring mapahusay ang mga epekto nito.

Ang sabay-sabay na paggamit ng talamak na paracetamol, alkohol, rifampicin at iba pang hepatotoxic na gamot ay maaaring magpataas ng 

potensyal para sa isoniazid-induced hepatotoxicity. Ang mga antacid na naglalaman ng aluminyo ay maaaring maantala at mabawasan ang 

pagsipsip at mga serum na konsentrasyon ng isoniazid.

Ang sabay-sabay na paglunok ng ilang uri ng keso gaya ng Swiss o Cheshire, o isda gaya ng tuna o sardinas ay 
maaaring magresulta sa pangangati ng balat, mabilis o tibok ng puso, panginginig, at pananakit ng ulo, na 
inaakalang dahil sa pagsugpo ng plasma monoamine oxidase at diamine oxidase ng isoniazid, na nakakasagabal sa 
metabolismo ng tyramine at histamine na matatagpuan sa isda at keso.

Maaaring mapataas ng glucocorticoid corticosteroids ang metabolismo sa atay at/o paglabas ng isoniazid.

Ang sabay-sabay na paggamit sa cycloserine, disulfiram, at iba pang mga neurotoxic na gamot ay maaaring magpataas ng potensyal para sa 

toxicity ng CNS.

Maaaring pataasin ng Isoniazid ang pagbuo ng isang potensyal na neurotoxic inorganic fluoride metabolite kapag 
ginamit kasabay ng enflurane.

Ang sabay-sabay na paggamit ng isoniazid na may ketoconazole o parenteral miconazole ay hindi inirerekomenda.

Ang mga maling-positibong reaksyon na may mga pagsusuri sa glucose sa ihi ng tanso sulfate ay maaaring mangyari.

4.6. FERTILITY, BUNTIS AT LACTATION

Ang mga bahagi ng MYRIN®magkaroon ng mga nakakapinsalang pharmacological effect sa pagbubuntis at sa fetus. Walang sapat 
na data mula sa paggamit ng rifampicin, ethambutol at isoniazid sa mga buntis na kababaihan. Ang mga pag-aaral sa mga hayop ay 
nagpakita ng reproductive toxicity. Ang potensyal na panganib para sa mga tao ay hindi alam.
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Ang Rifampicin ay ipinakita na teratogenic sa mga hayop sa napakataas na dosis. Kapag pinangangasiwaan sa mga huling 
linggo ng pagbubuntis, ang rifampicin ay maaaring magdulot ng post-natal hemorrhages sa ina at sanggol kung saan 
maaaring ipahiwatig ang paggamot na may bitamina K. Dahil ang rifampicin ay naiulat na tumawid sa placental barrier at 
lumilitaw sa dugo ng kurdon, ang mga neonates ng mga ina na ginagamot ng rifampicin ay dapat na maingat na 
obserbahan para sa anumang ebidensya ng masamang epekto.

Walang sapat at mahusay na kontroladong pag-aaral sa mga buntis na kababaihan. May mga ulat ng ophthalmic abnormalities na nagaganap 

sa mga sanggol na ipinanganak ng mga kababaihan sa antituberculous therapy na kasama ang ethambutol hydrochloride. Ang Ethambutol 

hydrochloride ay dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis lamang kung ang benepisyo ay nagbibigay-katwiran sa potensyal na panganib sa 

fetus.

Ang Ethambutol hydrochloride ay ipinakita na teratogenic sa mga buntis na daga at kuneho kapag ibinigay sa mataas na dosis. Kapag ang 

mga buntis na daga o kuneho ay ginagamot ng mataas na dosis ng ethambutol hydrochloride, bahagyang tumaas ang namamatay sa fetus 

ngunit hindi gaanong tumaas (P>0.05). Ang mga babaeng daga na ginagamot ng ethambutol hydrochloride ay nagpakita ng bahagyang 

ngunit hindi gaanong mahalaga (P>0.05) na bumababa sa pagkamayabong at laki ng magkalat.

Sa mga fetus na ipinanganak ng mga daga na ginagamot sa mataas na dosis ng ethambutol hydrochloride sa panahon ng 
pagbubuntis, ang isang mababang saklaw ng cleft palate, exencephaly at abnormality ng vertebral column ay naobserbahan. Ang 
mga maliliit na abnormalidad ng cervical vertebra ay nakita sa bagong panganak na daga na ginagamot ng mataas na dosis ng 
ethambutol hydrochloride sa panahon ng pagbubuntis. Ang mga kuneho na tumatanggap ng mataas na dosis ng ethambutol 
hydrochloride sa panahon ng pagbubuntis ay nagsilang ng dalawang fetus na may monophthalmia, ang isa ay may pinaikling 
kanang bisig na sinamahan ng bilateral wrist-joint contracture at ang isa ay may hare lip at cleft palate.

Ang Isoniazid ay naiulat na embryocidal sa mga buntis na daga at kuneho.

Ang rifampicin at isoniazid ay pinalabas sa gatas ng suso. Samakatuwid, ang mga sanggol ay hindi dapat pasusuhin ng mga 
pasyenteng tumatanggap ng MYRIN®

4.7. MGA EPEKTO SA KAKAYANG MAGmaneho AT GUMAMIT NG MGA MACHINE

MYRIN®maaaring mabawasan ang visual acuity at color vision, na maaaring makaapekto sa kakayahang magmaneho at gumamit ng mga 

makina.

4.8. MGA HINDI KAnais-nais na EPEKTO

MYRIN®ay isang kumbinasyon ng ethambutol, rifampicin at isoniazid. Ang bawat bahagi ay may partikular na naiulat na masamang 
reaksyon na ipinapakita sa ibaba.

Mga Salungat na Reaksyon Kaugnay ng Ethambutol:

Ang mga sumusunod na reaksyon ay naganap sa ethambutol. Dahil ang ethambutol ay bahagi ng MYRIN®,
ang mga reaksyong ito ay maaari ding mangyari sa paggamit ng MYRIN®.

Mga Karamdaman sa Dugo at Lymphatic System

Leukopenia, thrombocytopenia, neutropenia.

Mga Karamdaman sa Immune System
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Anaphylactic/anaphylactoid reaction (kabilang ang shock at fatalities).

Hypersensitivity syndrome na binubuo ng cutaneous reaction (gaya ng pantal o exfoliative dermatitis), 
eosinophilia, at isa o higit pa sa mga sumusunod: hepatitis, pneumonitis, nephritis, myocarditis, at 
pericarditis. Maaaring may lagnat at lymphadenopathy.

Metabolismo at Nutrisyon Disorder

Anorexia, pagtaas ng konsentrasyon ng serum uric acid.

Mga Karamdaman sa Nervous System

Pagkahilo, hypoesthesia, paresthesia.

Mga Karamdaman sa Mata

Ang Ethambutol ay maaaring magdulot ng pagbaba sa visual acuity kabilang ang hindi maibabalik na pagkabulag, na 
lumilitaw na dahil sa optic neuritis. Ang epektong ito ay maaaring nauugnay sa dosis at tagal ng paggamot, at ang mga 
pasyente na tumatanggap ng ethambutol sa mahabang panahon sa mga dosis na>20 mg/kg ay may mas mataas na 
panganib para sa pagbuo ng optic neuritis. Ang epektong ito ay karaniwang nababaligtad kapag ang pangangasiwa ng 
gamot ay itinigil kaagad, at ang pagbawi ng visual acuity ay karaniwang nangyayari sa loob ng ilang linggo hanggang buwan 
pagkatapos ihinto ang gamot. Ang ilang mga pasyente ay nakatanggap muli ng ethambutol pagkatapos ng naturang 
paggaling nang walang pag-ulit ng pagkawala ng visual acuity. Gayunpaman, sa mga bihirang kaso, ang paggaling ay 
maaaring maantala ng hanggang isang taon o higit pa, at naiulat din ang hindi maibabalik na pagkabulag. Bilang 
karagdagan, ang mga bata at matatanda na may mababang timbang sa katawan (<

Dahil ang ethambutol ay may kakaibang epekto sa mata, inirerekomenda na ang mga pasyente ay sumailalim sa isang buong ophthalmologic na pagsusuri bago simulan ang paggamot at pana-panahon sa panahon ng 

pangangasiwa ng gamot. Dapat kasama sa pagsusuring ito ang visual acuity, color vision, perimetry at ophthalmoscopy. Dahil ang gamot na ito ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa paningin, ang pisikal na 

pagsusuri ay dapat kasama ang ophthalmoscopy, perimetry ng daliri at pagsubok ng diskriminasyon sa kulay. Sa mga pasyenteng may mga depekto sa paningin tulad ng mga katarata, paulit-ulit na nagpapasiklab na 

kondisyon ng mata, optic neuritis at diabetic retinopathy, ang pagsusuri ng mga pagbabago sa visual acuity ay mas mahirap, at ang pangangalaga ay dapat gawin upang matiyak na ang mga pagkakaiba-iba sa paningin ay 

hindi dahil sa pinagbabatayan na mga kondisyon ng sakit. Sa ganitong mga pasyente, Dapat isaalang-alang ang kaugnayan sa pagitan ng mga inaasahang benepisyo at posibleng pagkasira ng paningin dahil mahirap ang 

pagsusuri ng mga pagbabagong nakikita. Ang pagbabago sa visual acuity ay maaaring unilateral o bilateral at samakatuwid ang bawat mata ay dapat suriin nang hiwalay at ang parehong mga mata ay susuriin nang 

magkasama. Ang pagsusuri sa visual acuity ay dapat isagawa bago simulan ang ethambutol therapy at pana-panahon sa panahon ng pangangasiwa ng gamot, maliban na dapat itong gawin isang beses buwan-buwan 

kapag ang pasyente ay nasa dosis na 15 mg/kg/araw o higit pa. Ang mga snellen eye chart ay inirerekomenda para sa pagsubok ng visual acuity. Ipinakita ng mga klinikal na pag-aaral na may mga tiyak na pagbabagu-bago 

ng 1 o 2 linya ng Snellen chart sa visual acuity ng maraming tuberculous na pasyente na hindi tumatanggap ng ethambutol. Ang pagbabago sa visual acuity ay maaaring unilateral o bilateral at samakatuwid ang bawat 

mata ay dapat suriin nang hiwalay at ang parehong mga mata ay susuriin nang magkasama. Ang pagsusuri sa visual acuity ay dapat isagawa bago simulan ang ethambutol therapy at pana-panahon sa panahon ng 

pangangasiwa ng gamot, maliban na dapat itong gawin isang beses buwan-buwan kapag ang pasyente ay nasa dosis na 15 mg/kg/araw o higit pa. Ang mga snellen eye chart ay inirerekomenda para sa pagsubok ng visual 

acuity. Ipinakita ng mga klinikal na pag-aaral na may mga tiyak na pagbabagu-bago ng 1 o 2 linya ng Snellen chart sa visual acuity ng maraming tuberculous na pasyente na hindi tumatanggap ng ethambutol. Ang 

pagbabago sa visual acuity ay maaaring unilateral o bilateral at samakatuwid ang bawat mata ay dapat suriin nang hiwalay at ang parehong mga mata ay susuriin nang magkasama. Ang pagsusuri sa visual acuity ay dapat 

isagawa bago simulan ang ethambutol therapy at pana-panahon sa panahon ng pangangasiwa ng gamot, maliban na dapat itong gawin isang beses buwan-buwan kapag ang pasyente ay nasa dosis na 15 mg/kg/araw o 

higit pa. Ang mga snellen eye chart ay inirerekomenda para sa pagsubok ng visual acuity. Ipinakita ng mga klinikal na pag-aaral na may mga tiyak na pagbabagu-bago ng 1 o 2 linya ng Snellen chart sa visual acuity ng maraming tuberculous na pasyente na hindi tumatanggap ng ethambutol. maliban na dapat itong gawin isang beses buwan-buwan kapag ang pasyente ay nasa dosis na 15 mg/kg/araw o higit pa. Ang mga snellen eye chart ay inirerekomenda para sa pagsubok ng visual acuity. Ipinakita ng mga klinikal na pag-aaral na may mga tiyak na pagbabagu-bago ng 1 o 2 linya ng Snellen chart sa visual acuity ng maraming tuberculous na pasyente na hindi tumatanggap ng ethambutol. maliban na dapat itong gawin isang beses buwan-buwan kapag ang pasyente ay nasa dosis na 15 mg/kg/araw o higit pa. Ang mga snellen eye chart ay inirerekomenda para sa pagsubok ng visual acuity. Ipinakita ng mga klinikal na pag-aaral na may mga tiyak na pagbabagu-bago ng 1 o 2 linya ng Snellen chart sa visual acuity ng maraming tuberculous na pasyente na hindi tumatanggap ng ethambutol.

Ang talahanayan sa ibaba ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa pagbibigay-kahulugan sa mga posibleng pagbabago sa visual acuity na maiuugnay sa ethambutol.

Paunang Snellen
Halaga

Pagpapahiwatig ng Halaga

Malaking Pagbaba
Makabuluhang Numero

ng mga Linya

Bawasan-Numero
ng mga Puntos

20/13 20/25 3 12
20/15 20/25 2 10
20/20 20/30 2 10
20/25 20/40 2 15
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20/30 20/50 2 20
20/40 20/70 2 30
20/50 20/70 1 20

Sa pangkalahatan, ang mga pagbabago sa visual acuity na mas mababa kaysa sa mga ipinahiwatig sa ilalim ng "Makabuluhang Bilang ng mga 

Linya" at "Pagbaba-Bilang ng Mga Puntos", ay maaaring dahil sa mga pagkakataong natuklasan, mga limitasyon ng paraan ng pagsusuri o 

physiologic variability. Sa kabaligtaran, ang mga pagbabago sa visual acuity na katumbas o lumalampas sa mga nasa ilalim ng "Malaking 

Bilang ng mga Linya" at "Pagbaba-Bilang ng Mga Puntos" ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa muling pagsusuri at maingat na 

pagsusuri ng visual na katayuan ng pasyente. Kung ang maingat na pagsusuri ay nagpapatunay na ang laki ng pagbabago sa paningin at 

nabigong magbunyag ng isa pang dahilan, ang ethambutol ay dapat na ihinto at ang pasyente ay muling suriin sa madalas na mga pagitan. 

Ang progresibong pagbaba sa visual acuity sa panahon ng therapy ay dapat isaalang-alang na dahil sa ethambutol.

Kung gagamitin ang corrective glasses bago ang paggamot, dapat itong isuot sa panahon ng visual acuity testing. Sa loob ng 1 hanggang 2 

taon ng therapy, maaaring magkaroon ng refractive error na dapat itama upang makakuha ng tumpak na resulta ng pagsubok. Ang pagsubok 

ng visual acuity sa pamamagitan ng isang pinhole ay nag-aalis ng repraktibo na error. Ang mga pasyente na nagkakaroon ng visual 

abnormality sa panahon ng paggamot sa ethambutol ay maaaring magpakita ng mga subjective visual na sintomas bago, o kasabay ng 

pagpapakita ng pagbaba sa visual acuity, at lahat ng mga pasyente na tumatanggap ng ethambutol ay dapat na pana-panahong tanungin 

tungkol sa malabong paningin at iba pang mga subjective na sintomas ng mata.

Sa karagdagan, ang visual field defect, color blindness, scotoma, optic neuropathy, retrobulbar neuritis 
at congenital ophthalmic abnormalities ay naiulat.

Dapat payuhan ang mga pasyente na iulat kaagad sa kanilang manggagamot ang anumang pagbabago sa visual acuity.

Gastrointestinal Disorder

Epigastric distress, paninigas ng dumi, pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng tiyan, anorexia, lasa ng metal, tuyong bibig.

Mga Karamdaman sa Hepatobiliary

Ang kapansanan sa pag-andar ng atay, tulad ng ipinahiwatig ng mga abnormalidad sa mga pagsusuri sa pag-andar ng atay 
(nadagdagan ang aspartate aminotransferase, nadagdagan ang alanine aminotransferase) at mga nakakalason sa atay kabilang ang 
mga pagkamatay, ay naiulat. Naiulat din ang jaundice at transient liver dysfunction. Dahil inirerekomenda ang ethambutol para sa 
therapy kasabay ng 1 o higit pang iba pang gamot na antituberculosis, ang mga pagbabagong ito ay maaaring nauugnay sa sabay-
sabay na therapy.

Mga Karamdaman sa Balat at Subcutaneous Tissue

Pruritus, pantal, Stevens-Johnson Syndrome, nakakalason na epidermal necrolysis.

Musculoskeletal, Connective Tissue at Bone Disorders

Pananakit ng kasukasuan, talamak na gout.

Mga Karamdaman sa Paghinga, Mga Karamdaman sa Thoracic at Mediastinal

Ang pulmonary infiltrates na may o walang eosinophilia.

Mga Karamdaman sa Bato at Ihi
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Gout, hyperuricemia

Mga Pangkalahatang Karamdaman at Kondisyon sa Site ng Pangangasiwa

Malaise, lagnat.

Mga Salungat na Reaksyon Kaugnay ng Rifampicin:

Ang mga sumusunod na reaksyon ay naganap sa rifampicin. Dahil ang rifampicin ay bahagi ng MYRIN®, ang mga reaksyong 
ito ay maaari ding mangyari sa paggamit ng MYRIN®.

Mga Karamdaman sa Dugo at Lymphatic System

Thrombocytopenia, leukopenia, hemolytic anemia, anemia, eosinophilia. Ang thrombocytopenia ay naganap kapag 
ang ethambutol at rifampicin ay pinangangasiwaan nang sabay ayon sa isang pasulput-sulpot na dosis
iskedyul dalawang beses lingguhan at sa mataas na dosis.

Mga Karamdaman sa Immune System

Mga reaksyon ng hypersensitivity

Metabolismo at Nutrisyon Disorder

Mga pagtaas sa serum uric acid.

Mga Karamdaman sa Nervous System

Sakit ng ulo, pag-aantok, pagkapagod, ataxia, pagkahilo, kawalan ng kakayahang mag-concentrate, pagkalito sa isip, panghihina ng 
kalamnan, pangkalahatang pamamanhid, sakit sa mga paa't kamay.

Mga Karamdaman sa Mata

Mga kaguluhan sa paningin, exudative conjunctivitis.

Gastrointestinal Disorder

Heartburn, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, epigastric distress, anorexia, gas, cramps, namamagang bibig, namamagang dila, 
fungal overgrowth.

Mga Karamdaman sa Hepatobiliary

Hepatitis o hepatitis prodromal syndrome, shock-like syndrome na may kinalaman sa hepatic, abnormal liver 
function tests (elevation sa serum bilirubin, serum transaminases, at alkaline phosphatase).

Ang hepatitis mula sa rifampicin ay maaaring mangyari sa mga pasyente na may normal na paggana ng hepatic. Ang talamak na sakit sa atay, 

alkoholismo, at katandaan ay lumilitaw na nagpapataas ng saklaw ng mga malubhang problema sa atay kapag ang rifampicin ay ibinibigay 

nang nag-iisa o kasabay ng isoniazid.

Mga Karamdaman sa Balat at Subcutaneous Tissue
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Pruritus, urticaria, pantal, reaksyon ng pemphigoid, purpura.

Mga Karamdaman sa Renal at Urinary System

Mga pagtaas sa BUN, interstitial nephritis, pagbabago sa function ng bato.

Ang hemolysis, hemoglobinuria, hematuria, renal insufficiency o acute renal failure ay naiulat at karaniwang itinuturing na 
mga reaksiyong hypersensitivity. Ang mga ito ay nangyari sa panahon ng pasulput-sulpot na therapy o kapag ang paggamot 
ay ipinagpatuloy kasunod ng sinadya o hindi sinasadyang pagkaputol ng pang-araw-araw na regimen ng dosis at 
nababaligtad kapag ang rifampicin ay hindi na ipinagpatuloy at ang naaangkop na therapy ay sinimulan.

Reproductive System at Breast Disorders

Mga kaguluhan sa regla.

Mga Pangkalahatang Karamdaman at Kondisyon sa Site ng Pangangasiwa

Lagnat, "tulad ng trangkaso" na sindrom.

Mga Salungat na Reaksyon Kaugnay ng Isoniazid:

Ang mga sumusunod na reaksyon ay naganap sa isoniazid. Dahil ang isoniazid ay isang component ng MYRIN®, ang mga 
reaksyong ito ay maaari ding mangyari sa paggamit ng MYRIN®.

Mga Karamdaman sa Dugo at Lymphatic System

Agranulocytosis,
lymphadenopathy.

eosinophilia, anemia, thrombocytopenia, methemoglobinemia, vasculitis,

Mga Karamdaman sa Immune System

Mga reaksiyong alerhiya, lupus-like syndrome, rheumatoid syndrome.
Ang pagiging hypersensitive ay maaaring magresulta sa lagnat, iba't ibang pagsabog ng balat, hepatitis, pantal (kabilang ang 
morbilliform, maculopapular, purpuric, at urticarial), vasculitis, at lymphedema.

Mga Karamdaman sa Nervous System

Ang peripheral neuropathy ay ang pinakakaraniwang nakakalason na epekto ng isoniazid. Ito ay may kaugnayan sa dosis, 
kadalasang nangyayari sa mga malnourished at sa mga predisposed sa neuritis (hal., alcoholics at diabetics), at kadalasang nauuna 
ang paresthesia ng mga paa at kamay. Ang saklaw ay mas mataas sa mabagal na acetylator. Ang Isoniazid ay maaaring maging 
sanhi ng peripheral neuritis sa pamamagitan ng pagkilos bilang isang pyridoxine antagonist. Matagumpay na nagamit ang 
Pyridoxine para sa prophylaxis at paggamot ng isoniazid-induced peripheral neuritis.

Sakit ng ulo, hindi pagkakatulog, pagkabalisa, pagkalito sa isip, mga nakakalason na psychoses, nadagdagang reflexes, pagkibot ng 
kalamnan, paresthesia)

Ang mga kombulsyon ay naganap sa tila normal na mga indibidwal kapag binigyan ng isoniazid sa mataas na dosis.

Mga Karamdaman sa Mata
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Ang optic neuritis at optic atrophy ay naiulat. Ang mga pagsusuri sa ophthalmologic ay dapat isagawa saanman 
mangyari ang mga visual na reklamo.

Mga Karamdaman sa Tenga at Labyrinth

Tinnitus.

Metabolismo at Nutrisyon Disorder

Pellagra, hyperglycemia, metabolic acidosis, gynecomastia.

Gastrointestinal Disorder

Epigastric distress, pagduduwal, pagsusuka, paninigas ng dumi.

Mga Karamdaman sa Hepatobiliary

Ang malubha at kung minsan ay nakamamatay na hepatitis ay maaaring mangyari at maaaring umunlad kahit na pagkatapos ng maraming buwan ng 

paggamot. Ang panganib na magkaroon ng hepatitis ay may kaugnayan sa edad at tumataas sa araw-araw na pag-inom ng alak.

Ang mga kaso ng pancreatitis ay pangunahing nakikita sa mga pasyente na ginagamot sa kumbinasyon ng therapy para sa aktibo
tuberkulosis.

Mga Karamdaman sa Balat at Subcutaneous Tissue

Pantal, exfoliative dermatitis

Musculoskeletal, Connective Tissue, at Bone Disorder

Sintomas ng arthritis.

Mga Karamdaman sa Bato at Ihi

Pagkagambala sa ihi sa lalaki (prostatic obstruction syndrome), pagpapanatili ng ihi.

Mga Pangkalahatang Karamdaman at Kondisyon sa Site ng Pangangasiwa

Lagnat, pagkatuyo ng bibig.

4.9. OVERDOSE

Overdose ng MYRIN®nagdudulot ng mga palatandaan at sintomas sa loob ng 30 minuto hanggang 3 oras pagkatapos ng paglunok. Ang 

pagduduwal, pagsusuka, pagkahilo, pagkahilo, paglalabo ng pagsasalita, panlalabo ng paningin at mga visual na guni-guni ay kabilang sa mga 

maagang pagpapakita. Ang aktwal na kawalan ng malay ay maaaring mangyari na may matinding paglahok sa hepatic. Ang brownish-red o 

orange na pagkawalan ng kulay ng balat, ihi, pawis, laway, luha at dumi, ay maaaring proporsyonal sa dami ng natutunaw. Ang pagpapalaki 

ng atay, posibleng may paglalambing, ay maaaring umunlad sa loob ng ilang oras pagkatapos ng matinding labis na dosis at maaaring mabilis 

na umunlad ang jaundice, Ang paglahok sa hepatic ay maaaring mas mamarkahan sa mga pasyenteng may naunang kapansanan sa paggana 

ng hepatic. Sa may markang labis na dosis, pagkabalisa sa paghinga at depresyon ng CNS, na mabilis na umuunlad mula sa pagkahilo 

hanggang sa malalim na pagkawala ng malay, ay dapat asahan, kasama ang malubha, hindi maaalis na mga seizure. Malubhang metabolic 

acidosis, acetonuria, at ang hyperglycemia ay karaniwang mga natuklasan sa laboratoryo. Ang pagkawala ng visual acuity ay maaaring 

magpahiwatig ng labis na dosis ng ethambutol
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Paggamot

Itigil ang MYRIN®. I-secure ang daanan ng hangin at magtatag ng sapat na palitan ng paghinga. Ang Pyridoxine ay dapat ibigay sa 
isang dosis na 1 gramo para sa bawat gramo ng isoniazid na tila natutunaw. Ang gastric lavage sa loob ng unang 2 hanggang 3 oras 
ay pinapayuhan, ngunit hindi dapat subukan hanggang sa makontrol ang mga kombulsyon. Ang gastric lavage na may activated 
charcoal slurry na inilagay sa tiyan kasunod ng paglisan ng mga laman ng sikmura ay maaaring makatulong at masipsip ang 
anumang natitirang gamot sa gastrointestinal tract. Maaaring kailanganin ang antiemetic na gamot upang makontrol ang matinding 
pagduduwal/pagsusuka.

Ang sapilitang osmotic diuresis (na may sinusukat na paggamit at output) ay makakatulong upang maisulong ang paglabas ng gamot. 

Maaaring kailanganin ang extracorporal hemodialysis.

Ang aktibong diuresis (na may sinusukat na paggamit at output) ay makakatulong upang maisulong ang paglabas ng gamot. Ang 

pagpapatapon ng apdo ay maaaring ipahiwatig sa pagkakaroon ng malubhang kapansanan sa paggana ng hepatic na tumatagal ng higit sa 

24-48 na oras. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, maaaring kailanganin ang extracorporeal hemodialysis.

5. PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1. MGA KATANGIAN NG PHARMACODYNAMIC

MYRIN®ay may mga katangian ng tuberculostatic.

Ang mekanismo ng pagkilos ng ethambutol ay hindi lubos na kilala. Kumakalat ito sa mycobacteria at lumilitaw na pinipigilan 
ang pagpaparami sa pamamagitan ng pakikialam sa RNA synthesis. Ito ay epektibo lamang laban sa mycobacteria na 
aktibong naghahati.

Pinipigilan ng Rifampicin ang bacterial RNA synthesis sa pamamagitan ng malakas na pagbubuklod sa beta subunit ng DNA-
dependent na RNA polymerase, na pinipigilan ang pagkakabit ng enzyme sa DNA at sa gayon ay hinaharangan ang pagsisimula ng 
RNA transcription.

Ang Isoniazid ay isang bactericidal antitubercular agent, na aktibo laban sa aktibong paghahati ng mycobacteria, at ang 
paraan ng pagkilos nito ay maaaring nauugnay sa pagsugpo sa synthesis ng mycolic acid at pagkagambala ng cell wall sa 
mga madaling organismo.

5.2. PHARMACOKINETIC PROPERTIES

Data mula sa isang kamag-anak na pag-aaral ng bioavailability sa mga malulusog na boluntaryo na tumatanggap ng MYRIN®sa fasted state ay 

nagpapakita na ang bawat isa sa 3 aktibong sangkap na rifampicin, isoniazid at ethambutol, ay bioequivalent sa kani-kanilang reference na 

produkto ng gamot kapag ang apat na produktong ito ay ibinigay nang magkasama.

Ethambutol

Ang Ethambutol ay madaling hinihigop mula sa gastrointestinal tract. Ang isang solong dosis na 25 mg/kg ay gumagawa ng pinakamataas na 

konsentrasyon ng plasma na 2 hanggang 5 mcg/ml sa pagitan ng 2 hanggang 4 na oras. Ito ay ipinamamahagi sa karamihan ng mga tisyu 

kabilang ang baga at naisalokal sa loob ng pulmonary alveolar at axillary lymph node macrophage. Sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng 

pangangasiwa, halos 75% ng isang natutunaw na dosis ng ethambutol ay pinalabas bilang hindi nagbabagong gamot at hanggang 15% ay 

pinalabas bilang 2 metabolites sa ihi sa pamamagitan ng glomerular filtration at tubular secretion. Ang ibig sabihin ng kalahating buhay ng 

pag-aalis ay humigit-kumulang 3 oras. Naiipon ang Ethambutol sa mga pasyente na may kapansanan sa pag-andar ng bato.
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Ang Ethambutol ay tumatawid sa inunan at pinalabas sa gatas ng ina.

Rifampicin

Ang Rifampicin ay mahusay na hinihigop pagkatapos ng oral administration. Ang pinakamataas na konsentrasyon ng plasma na 7 hanggang 9 

mcg/ml ay naabot sa loob ng 2 hanggang 4 na oras pagkatapos ng dosis na 600 mg. Binabawasan ng pagkain ang pagsipsip ng rifampicin. 

Ang Rifampicin ay sumasailalim sa enterohepatic recirculation pagkatapos ng pagsipsip. Mahusay itong kumakalat sa karamihan ng mga tisyu 

ng katawan kabilang ang cerebrospinal fluid at na-metabolize lalo na sa deacetylated metabolite. Ang deacetylated metabolite na ito ay 

nagtataglay ng aktibidad na antibacterial ng hindi nagbabagong gamot. Humigit-kumulang 65% ng isang dosis ng rifampicin ay excreted sa 

feces at halos 30% sa ihi mas mababa sa kalahati nito ay maaaring hindi nagbabagong gamot. Ang pag-aalis ng kalahating buhay ng 

rifampicin kasunod ng mga paunang dosis ay nag-iiba mula 2 hanggang 5 oras at bumababa hanggang 2 hanggang 3 oras pagkatapos ng 

paulit-ulit na pangangasiwa dahil sa tumaas na metabolismo sa atay. Kahit na ang renal clearance ng rifampicin ay nabawasan sa mga 

pasyente na may kapansanan sa pag-andar ng bato, ang pagsasaayos ng dosis sa mga pasyenteng ito ay hindi kinakailangan. Ang clearance 

ng rifampicin ay makabuluhang nabawasan sa mga pasyente na may sakit sa atay. Sumangguni sa mga seksyon4.3. Contraindications,4.4. 

Mga Espesyal na Babala at Pag-iingat sa Paggamitat

4.8. Hindi kanais-nais na mga Epektopara sa karagdagang impormasyon tungkol sa paggamit ng rifampicin sa mga pasyenteng may 

kakulangan sa hepatic.

Ang Rifampicin ay tumatawid sa inunan at pinalabas sa gatas ng ina.

Isoniazid

Ang Isoniazid ay mabilis na nasisipsip at ang pinakamataas na konsentrasyon ng plasma ay naabot 1 hanggang 2 oras pagkatapos ng oral 

ingestion. Binabawasan ng pagkain ang bioavailability ng isoniazid. Malawak ang pamamahagi ng tissue ng isoniazid. Ang mga makabuluhang 

antas ng isoniazid ay nakakamit sa ilang mga likido sa katawan (pleural, ascitic at cerebrospinal fluid) at mga tisyu. Ang Isoniazid ay na-

metabolize pangunahin sa pamamagitan ng acetylation at dehydrazination. Ang rate ng acetylation ay genetically tinutukoy. Ang mga 

konsentrasyon sa plasma at kalahating buhay ng gamot ay, samakatuwid, ay nakasalalay sa rate ng acetylation ng mga indibidwal. Ang ibig 

sabihin ng kalahating buhay ng pag-aalis sa mga matatanda ay malawak na nag-iiba mula 1.2 oras hanggang 5.0 na oras. Halos 75% 

hanggang 95% ng isang dosis ng isoniazid ay pinalabas pangunahin bilang mga metabolite sa ihi sa loob ng 24 na oras. Dapat isaalang-alang 

ang akumulasyon ng gamot sa mga pasyente na may kapansanan sa bato. Ang mga pasyente na may talamak o talamak na sakit sa atay ay 

may mas mataas na serum na konsentrasyon ng isoniazid at nagpapakita ng mas mahabang kalahating buhay ng serum para sa isoniazid. 

Maaaring kailanganin ang pagsasaayos ng dosis sa mga pasyenteng ito upang maiwasan ang masamang epekto ng gamot.

Ang Isoniazid ay tumatawid sa inunan at pinalabas sa gatas ng ina.

5.3. PRECLINICAL SAFETY DATA

Hindi available ang impormasyon

6. MGA PARTIKULAR NG PHARMACEUTICAL

6.1. LISTAHAN NG MGA EXCIPIENT

Sucrose
Sorbitol Solution
Gelatin Bloom
Sodium Starch Glycolate 
Sodium Lauryl Sulphate
Cellulose Microcrystalline 
Magnesium Stearate
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Stearic Acid
Opadry
Banayad na langis ng Mineral

Talc powder: *
Purified water: *

* Ginamit sa proseso ng pagmamanupaktura ngunit hindi lumilitaw sa huling produkto

6.2. HINDI PAGKAKASUNDO

Hindi available ang impormasyon

6.3. SHELF BUHAY

24 na buwan

6.4. MGA ESPESYAL NA PAG-IINGAT PARA SA PAG-IMBOK

Mag-imbak sa isang cool na tuyo na lugar sa ibaba 30°C. 

Protektahan mula sa init at kahalumigmigan.

Ang mga gamot ay dapat itago sa hindi maaabot ng mga bata

6.5. KALIKASAN AT NILALAMAN NG LADYAN

MYRIN®:
Pack: 80's

MYRIN FORTE®:
Pack: 80's at 100's

Myrin/LPD/PK-0
Ayon sa Philippines LPD Dated:

5
01 Nobyembre 2020at inaprubahang impormasyon sa Pakistan

Ipinagbibili ni:
Pfizer Pakistan Limited

Mangyaring bisitahin ang aming websitewww.pfizer.com.pkpara sa pinakabagong bersyon ng leaflet ng Produkto.
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7. SANGGUNIAN

1-
2-
No.3
3- Isoniazid_RMC_Minutes_2019_02_15

Mga Alituntunin sa Paggamot ng WHO sa Tuberculosis – Ika-apat na Edisyon

Pakistan Chest Society – National Guidelines for Management of Tuberculosis – PCS Publication
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