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MAHALAGANG BABALA:

Maaaring bawasan ng pag-inom ng everolimus ang iyong kakayahang labanan ang impeksyon mula sa bacteria, virus, at fungi at 

mapataas ang panganib na magkaroon ka ng malubha o nakamamatay na impeksyon. Kung mayroon kang hepatitis B (isang uri 

ng sakit sa atay) sa nakaraan, ang iyong impeksyon ay maaaring maging aktibo at maaari kang magkaroon ng mga sintomas sa 

panahon ng iyong paggamot sa everolimus. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng hepatitis B o kung 

mayroon ka o sa tingin mo ay maaaring mayroon kang anumang uri ng impeksyon ngayon. Sabihin sa iyong doktor at 

parmasyutiko kung umiinom ka ng iba pang mga gamot na pumipigil sa immune system tulad ng azathioprine (Imuran), 

cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), dexamethasone (Decadron, Dexpak), methotrexate (Rheumatrex, Trexall), 

prednisolone (Orapred, Pediapred, Prelone), prednisone (Sterapred), sirolimus (Rapamune), at tacrolimus (Prograf). Kung 

makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: labis na pagkapagod; paninilaw ng 

balat o mata; walang gana kumain; pagduduwal; sakit sa kasu-kasuan; maitim na ihi; maputlang dumi; sakit sa kanang itaas na 

bahagi ng tiyan; pantal; mahirap, masakit, o madalas na pag-ihi; sakit sa tainga o kanal; sakit sa sinus at presyon; o namamagang 

lalamunan, ubo, lagnat, panginginig, masama ang pakiramdam o iba pang mga palatandaan ng impeksyon.

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

suriin ang tugon ng iyong katawan sa everolimus.

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

[Zortress] o leaflet ng impormasyon ng pasyente [Afinitor, Afinitor Disperz]) kapag sinimulan mo ang paggamot na may 

everolimus at sa tuwing pinupunan 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 everolimus.

Para sa mga pasyente na umiinom ng everolimus upang maiwasan ang pagtanggi sa transplant:

Dapat kang uminom ng everolimus sa ilalim ng pangangasiwa ng isang doktor na may karanasan sa pag-aalaga ng 

mga pasyente ng transplant at pagbibigay ng mga gamot na pumipigil sa immune system.
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Ang panganib na magkaroon ka ng kanser, lalo na ang lymphoma (kanser ng isang bahagi ng immune system) o kanser sa balat ay 

tumataas sa panahon ng iyong paggamot sa everolimus. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw o sinuman sa iyong pamilya ay 

nagkaroon o nagkaroon na ng kanser sa balat o kung mayroon kang makatarungang balat. Upang mabawasan ang iyong 

panganib na magkaroon ng kanser sa balat, magplanong iwasan ang hindi kailangan o matagal na pagkakalantad sa sikat ng araw 

o ultraviolet light (tanning bed at sunlamp) at magsuot ng pamproteksiyon na damit, salaming pang-araw, at sunscreen sa 

panahon ng iyong paggamot. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: 

isang pula, nakataas, o waxy na bahagi sa balat; bagong sugat, bukol, o pagkawalan ng kulay sa balat; mga sugat na hindi 

gumagaling; mga bukol o masa saanman sa iyong katawan; mga pagbabago sa balat; pagpapawis sa gabi; namamagang glandula 

sa leeg, kilikili, o singit; problema sa paghinga; pananakit ng dibdib;

Ang pag-inom ng everolimus ay maaaring tumaas ang panganib na magkaroon ka ng ilang napakabihirang at malubhang 

impeksyon, kabilang ang impeksyon sa BK virus, isang seryosong virus na maaaring makapinsala sa mga bato at maging sanhi 

ng pagbagsak ng transplanted kidney), at progresibong multifocal leukoencephalopathy (PML; isang bihirang impeksyon sa utak 

na hindi magamot, mapipigilan, o mapapagaling at kadalasang nagdudulot ng kamatayan o matinding kapansanan). Tawagan 

kaagad ang iyong doktor kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas ng PML: panghihina sa isang bahagi 

ng katawan na lumalala sa paglipas ng panahon; clumsiness ng mga braso o binti; mga pagbabago sa iyong pag-iisip, 

paglalakad, balanse, pagsasalita, paningin, o lakas na tumatagal ng ilang araw; pananakit ng ulo; mga seizure; pagkalito; o 

pagbabago ng personalidad.

Ang Everolimus ay maaaring magdulot ng pamumuo ng dugo sa mga daluyan ng dugo ng iyong inilipat na bato. Ito ay malamang 

na mangyari sa loob ng unang 30 araw pagkatapos ng iyong kidney transplant at maaaring maging sanhi ng hindi matagumpay na 

transplant. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: pananakit ng 

iyong singit, ibabang likod, tagiliran, o tiyan; nabawasan ang pag-ihi o walang pag-ihi; dugo sa iyong ihi; madilim na kulay na ihi; 

lagnat; pagduduwal; o pagsusuka.

Ang pagkuha ng everolimus kasama ng cyclosporine ay maaaring magdulot ng pinsala sa iyong mga bato. Upang mabawasan ang 

panganib na ito, aayusin ng iyong doktor ang dosis ng cyclosporine at susubaybayan ang mga antas ng mga gamot at kung paano 

gumagana ang iyong mga bato. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong 

doktor: nabawasan ang pag-ihi o pamamaga ng mga braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti.

Sa mga klinikal na pag-aaral, mas maraming tao na kumuha ng everolimus ang namatay sa unang ilang buwan pagkatapos makatanggap 

ng heart transplant kaysa sa mga taong hindi umiinom ng everolimus. Kung nakatanggap ka ng heart transplant, kausapin ang iyong 

doktor tungkol sa mga panganib ng pagkuha ng everolimus.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Everolimus (Afinitor) ay ginagamit upang gamutin ang advanced renal cell carcinoma (RCC; cancer na nagsisimula sa mga 

bato) na hindi matagumpay na nagamot sa iba pang mga gamot. Ginagamit din ang Everolimus (Afinitor) upang gamutin ang 

isang partikular na uri ng advanced na kanser sa suso na nagamot na ng kahit isa pang gamot. Ang Everolimus (Afinitor) ay 

ginagamit din upang gamutin ang isang partikular na uri ng kanser sa pancreas, tiyan, bituka, o baga na kumalat o umuunlad at 

hindi magagamot sa pamamagitan ng operasyon. Ginagamit din ang Everolimus (Afinitor) upang gamutin ang mga tumor sa 

bato sa mga taong may tuberous sclerosis complex (TSC; isang genetic na kondisyon na nagiging sanhi ng paglaki ng mga tumor 

sa maraming organo). Everolimus (Afinitor at Afinitor

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609032.html 2/8



4/14/22, 3:44 PM Everolimus: MedlinePlus Drug Information

Disperz) ay ginagamit din upang gamutin ang subependymal giant cell astrocytoma (SEGA; isang uri ng tumor sa utak) sa mga matatanda 

at bata na 1 taong gulang at mas matanda na may TSC. Ginagamit din ang Everolimus (Afinitor Disperz) kasama ng iba pang mga gamot 

upang gamutin ang ilang uri ng mga seizure sa mga matatanda at bata na 2 taong gulang at mas matanda na may TSC. Ang Everolimus 

(Zortress) ay ginagamit kasama ng iba pang mga gamot upang maiwasan ang pagtanggi sa transplant (pag-atake sa inilipat na organ ng 

immune system ng taong nakatanggap ng organ) sa ilang mga nasa hustong gulang na nakatanggap ng mga transplant ng bato. Ang 

Everolimus ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na kinase inhibitors. Ginagamot ng Everolimus ang kanser sa pamamagitan 

ng pagtigil sa pagpaparami ng mga selula ng kanser at sa pamamagitan ng pagbabawas ng suplay ng dugo sa mga selula ng kanser. 

Pinipigilan ng Everolimus ang pagtanggi sa transplant sa pamamagitan ng pagbawas sa aktibidad ng immune system.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Everolimus ay dumarating bilang isang tableta na iinumin sa pamamagitan ng bibig at bilang isang tableta na sinuspinde sa tubig at inumin 

sa pamamagitan ng bibig. Kapag ang everolimus ay kinuha upang gamutin ang mga tumor sa bato, SEGA, o mga seizure sa mga taong may TSC; 

RCC; o kanser sa suso, pancreatic, tiyan, bituka, o baga, kadalasang kinukuha ito isang beses sa isang araw. Kapag ang everolimus ay kinuha 

upang maiwasan ang pagtanggi sa transplant, kadalasang kinukuha ito ng dalawang beses sa isang araw (bawat 12 oras) kasabay ng 

cyclosporine. Ang Everolimus ay dapat palaging inumin kasama ng pagkain o palaging walang pagkain. Uminom ng everolimus sa halos parehong 

(mga) 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 everolimus 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.

Ang mga tablet na Everolimus ay may mga indibidwal na blister pack na maaaring buksan gamit ang gunting. Huwag buksan ang isang 

blister pack hanggang handa ka nang lunukin ang tableta na nilalaman nito.

Dapat kang uminom ng alinman sa everolimus tablet o everolimus tablet para sa oral suspension. Huwag kumuha ng 

kumbinasyon ng parehong mga produktong ito.

Lunukin ang mga tablet nang buo na may isang buong baso ng tubig; huwag hatiin, nguyain, o durugin ang mga ito. Huwag uminom ng 

mga tableta na dinurog o nasira. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung hindi mo kayang lunukin nang buo ang mga tableta.

Kung umiinom ka ng mga tablet para sa oral suspension (Afinitor Disperz), dapat mong ihalo ang mga ito sa tubig bago gamitin. 

Huwag lunukin nang buo ang mga tabletang ito, at huwag ihalo ang mga ito sa juice o anumang likido maliban sa tubig. Huwag 

ihanda ang pinaghalong higit sa 60 minuto bago mo planong gamitin ito, at itapon ang timpla kung hindi ito gagamitin 

pagkatapos ng 60 minuto. Huwag ihanda ang gamot sa ibabaw na ginagamit mo sa paghahanda o pagkain ng pagkain. Kung 

ihahanda mo ang gamot para sa ibang tao, dapat kang magsuot ng guwantes upang maiwasan ang pagkakadikit sa gamot. Kung 

ikaw ay buntis o planong magbuntis, dapat mong iwasan ang paghahanda ng gamot para sa ibang tao, dahil ang pakikipag-ugnay 

sa everolimus ay maaaring makapinsala sa iyong hindi pa isinisilang na sanggol.

Maaari mong ihalo ang mga tablet para sa oral suspension sa isang oral syringe o sa isang maliit na baso. Upang ihanda ang 

timpla sa isang oral syringe, alisin ang plunger mula sa isang 10-mL oral syringe at ilagay ang iniresetang bilang ng mga tablet sa 

barrel ng hiringgilya nang hindi nabasag o dinudurog ang mga tablet. Maaari kang maghanda ng hanggang 10 mg ng everolimus 

sa isang syringe nang sabay-sabay, kaya kung ang iyong dosis ay higit sa 10 mg, kakailanganin mong ihanda ito sa pangalawang 

hiringgilya. Palitan ang plunger sa hiringgilya at gumuhit ng humigit-kumulang 5 mL ng tubig at 4 mL ng hangin sa hiringgilya at 

ilagay ang hiringgilya sa isang lalagyan na ang dulo ay nakaturo pataas. Maghintay ng 3 minuto upang payagan ang mga tablet na 

masuspinde. pagkatapos ay kunin ang hiringgilya at dahan-dahang itaas at ibaba ito ng limang beses. Ilagay ang syringe sa bibig 

ng pasyente at itulak ang plunger para maibigay ang gamot. Pagkatapos ng pasyente
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Nilulon ang gamot, punan muli ang parehong syringe ng 5 mL ng tubig at 4 mL ng hangin at paikutin ang 

hiringgilya upang banlawan ang anumang particle na nasa syringe. Ibigay ang halo na ito sa pasyente upang 

matiyak na natatanggap niya ang lahat ng gamot.

Upang ihanda ang timpla sa isang baso, ilagay ang iniresetang bilang ng mga tableta sa isang maliit na basong inumin na naglalaman 

ng hindi hihigit sa 100 mL (mga 3 onsa) nang hindi dinudurog o nababasag ang mga tableta. Maaari kang maghanda ng hanggang 10 

mg ng everolimus sa isang baso nang sabay-sabay, kaya kung ang iyong dosis ay higit sa 10 mg, kakailanganin mong ihanda ito sa 

pangalawang baso. Magdagdag ng 25 ML (mga 1 onsa) ng tubig sa baso. Maghintay ng 3 minuto at pagkatapos ay malumanay na 

pukawin ang pinaghalong gamit ang isang kutsara. Ipainom kaagad sa pasyente ang buong timpla. Magdagdag ng isa pang 25 ML ng 

tubig sa baso at haluin gamit ang parehong kutsara upang banlawan ang anumang mga particle na nasa baso pa rin. Ipainom sa 

pasyente ang halo na ito upang matiyak na natatanggap niya ang lahat ng gamot.

Maaaring isaayos ng iyong doktor ang iyong dosis ng everolimus sa panahon ng iyong paggamot depende sa mga resulta ng iyong mga 

pagsusuri sa dugo, ang iyong tugon sa gamot, mga side effect na iyong nararanasan, at mga pagbabago sa iba pang mga gamot na iniinom mo 

kasama ng everolimus. Kung umiinom ka ng everolimus para gamutin ang SEGA o mga seizure, isasaayos ng iyong doktor ang iyong dosis nang 

hindi mas madalas kaysa isang beses bawat 1 hanggang 2 linggo, at kung umiinom ka ng everolimus upang maiwasan ang pagtanggi sa 

transplant, isasaayos ng iyong doktor ang iyong dosis nang hindi mas madalas kaysa sa isang beses. tuwing 4 hanggang 5 araw. Maaaring ihinto 

ng iyong doktor ang iyong paggamot nang ilang sandali kung nakakaranas ka ng malubhang epekto. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa 

kung ano ang iyong nararamdaman sa panahon ng iyong paggamot na may everolimus.

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 everolimus,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa everolimus, sirolimus (Rapamune), temsirolimus (Torisel), anumang 
iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa everolimus tablets. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng 
mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, at nutritional supplement ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang mga gamot na nakalista sa seksyong 

MAHALAGANG BABALA at alinman sa mga sumusunod: angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors gaya ng benazepril (Lotensin), captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), fosinopril (Monopril), lisinopril ( Prinivil, Zestril), moexipril 

(Univasc) perindopril (Aceon), quinapril (Accupril), ramipril (Altace), o trandolapril (Mavik); amprenavir (Agenerase), atazanavir (Reyataz),aprepitant (Emend), carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol),clarithromycin (Biaxin, sa Prevpac), 

digoxin (Digitek, Lanoxicaps, Lanoxin), diltiazem (Cardizem, Dilacor), efavirenz (sa Atripla, Sustiva), erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin), fluconazole (Diflucan), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), itraconazole (Sporanox), 

ketoconazole (Nizoral), nelfinavir (Viracept), nefazodone, nevirapine (Viramune), nicardipine (Cardene), phenobarbital (Luminal), phenytoin (Dilantin , Phenytek), rifabutin (Mycobutin), rifampin (Rifadin, sa Rifamate, sa Rifater), rifapentine 

(Priftin), ritonavir (Norvir, sa Kaletra), saquinavir (Invirase),telithromycin (Ketek), verapamil (Calan, Covera, Isoptin , Verelan).at voriconazole (Vfend). 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 everolimus, 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. ketoconazole (Nizoral), nelfinavir (Viracept), nefazodone, nevirapine (Viramune), nicardipine (Cardene), phenobarbital (Luminal), phenytoin (Dilantin, Phenytek), rifabutin (Mycobutin), rifampin 

(Rifadin, sa Rifamate, sa Rifater), rifapentine (Priftin), ritonavir (Norvir, sa Kaletra), saquinavir (Invirase),telithromycin (Ketek), verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan).at voriconazole (Vfend). 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 everolimus, 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. ketoconazole (Nizoral), nelfinavir (Viracept), nefazodone, nevirapine (Viramune), nicardipine (Cardene), phenobarbital (Luminal), phenytoin 

(Dilantin, Phenytek), rifabutin (Mycobutin), rifampin (Rifadin, sa Rifamate, sa Rifater), rifapentine (Priftin), ritonavir (Norvir, sa Kaletra), saquinavir (Invirase),telithromycin (Ketek), verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan).at voriconazole 

(Vfend). 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 everolimus, 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. rifampin (Rifadin, sa Rifamate, sa Rifater), rifapentine (Priftin), ritonavir (Norvir, sa Kaletra), 

saquinavir (Invirase),telithromycin (Ketek), verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan).at voriconazole (Vfend) . 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 everolimus, 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. rifampin (Rifadin, sa Rifamate, sa Rifater), rifapentine (Priftin), ritonavir (Norvir, sa Kaletra), saquinavir (Invirase),telithromycin (Ketek), verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan).at voriconazole (Vfend) . 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 everolimus, 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.

sabihin sa iyong doktor kung anong mga herbal na produkto ang iyong iniinom, lalo na ang St. John's wort.
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sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng diabetes o mataas na asukal sa dugo; mataas na antas ng kolesterol o triglyceride 

sa iyong dugo; sakit sa bato o atay; o anumang kundisyon na pumipigil sa iyo sa pagtunaw ng mga pagkaing naglalaman ng asukal, starch, o 

mga produkto ng pagawaan ng gatas nang normal.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o planong magbuntis Kung ikaw ay isang babae na kayang magbuntis, dapat kang 

gumamit ng epektibong birth control sa panahon ng iyong paggamot at sa loob ng 8 linggo pagkatapos ng iyong huling dosis. 

Kung ikaw ay lalaki na may kasamang babae na maaaring mabuntis, dapat kang gumamit ng epektibong birth control sa panahon 

ng iyong paggamot at sa loob ng 4 na linggo pagkatapos ng iyong huling dosis. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga 

paraan ng birth control na gagana para sa iyo. Kung ikaw o ang iyong kapareha ay buntis habang umiinom ng everolimus, tawagan 

ang iyong doktor. Maaaring mapinsala ng Everolimus ang fetus.sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Huwag 

magpasuso sa panahon ng iyong paggamot at sa loob ng 2 linggo pagkatapos ng iyong huling dosis.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng 
everolimus.

huwag magkaroon ng anumang pagbabakuna nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Sa panahon ng iyong paggamot sa everolimus, 

dapat mong iwasan ang malapit na pakikipag-ugnayan sa ibang mga tao na kamakailan ay nabakunahan.

makipag-usap sa doktor ng iyong anak tungkol sa mga pagbabakuna na maaaring kailanganin ng iyong anak na matanggap bago simulan 

ang kanyang paggamot sa everolimus.

dapat mong malaman na maaari kang magkaroon ng mga sugat o pamamaga sa iyong bibig sa panahon ng iyong paggamot na may 

everolimus, lalo na sa unang 8 linggo ng paggamot. Kapag sinimulan mo ang paggamot na may everolimus, maaaring magreseta ang iyong 

doktor ng isang partikular na mouthwash upang mabawasan ang pagkakataon na magkaroon ka ng mga ulser o sugat sa bibig at upang 

mabawasan ang kalubhaan ng mga ito. Sundin ang mga tagubilin ng iyong doktor kung paano gamitin ang mouthwash na ito. Sabihin sa iyong 

doktor kung nagkakaroon ka ng mga sugat o nakakaramdam ng pananakit sa iyong bibig. Hindi ka dapat gumamit ng anumang mouthwash 

nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko dahil ang ilang uri ng mouthwash na naglalaman ng alkohol, peroxide, yodo, o 

thyme ay maaaring magpalala sa mga sugat at pamamaga.

dapat mong malaman na ang mga sugat o hiwa, kabilang ang hiwa sa balat na ginawa sa panahon ng kidney transplant ay maaaring 

gumaling nang mas mabagal kaysa sa normal o maaaring hindi gumaling nang maayos sa panahon ng iyong paggamot sa everolimus. 

Tawagan kaagad ang iyong doktor kung ang hiwa sa balat mula sa iyong kidney transplant o anumang iba pang sugat ay nagiging mainit, 

pula, masakit, o namamaga; napupuno ng dugo, likido, o nana; o nagsisimulang magbukas.

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

Huwag kumain ng grapefruit o uminom ng grapefruit juice habang umiinom ng gamot na ito.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung naaalala mo ang napalampas na dosis sa loob ng 6 na oras ng oras na naka-iskedyul kang inumin ito, kunin kaagad ang 

napalampas na dosis. Gayunpaman, kung higit sa 6 na oras ang lumipas mula sa nakatakdang oras, laktawan ang napalampas na dosis 

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

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

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

alinman sa mga sintomas na ito:

pagtatae

pagtitibi

pagbabago sa kakayahang makatikim ng pagkain
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pagbaba ng timbang

tuyong bibig

kahinaan

sakit ng ulo

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

dumudugo ang ilong

tuyong balat

acne

mga problema sa mga kuko

pagkawala ng buhok

sakit sa mga braso, binti, likod o kasukasuan

kalamnan cramps

napalampas o hindi regular na regla

mabigat na pagdurugo ng regla

kahirapan sa pagkuha o pagpapanatili ng isang paninigas

pagkabalisa

pagsalakay o iba pang pagbabago sa pag-uugali

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung naranasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito o 
ang mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

mga pantal

nangangati

pamamaga ng mga kamay, paa, braso, binti, mata, mukha, bibig, labi, dila, o lalamunan

pamamalat

kahirapan sa paghinga o paglunok

humihingal

namumula

pananakit ng dibdib

matinding uhaw o gutom

hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

maputlang balat

mabilis o hindi regular na tibok ng puso

pagkahilo

mga seizure
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Maaaring bawasan ng Everolimus ang fertility sa mga lalaki at babae. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagkuha ng 

everolimus.

Ang Everolimus ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema 

habang iniinom mo ang 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 blister pack na pinasok nito, mahigpit na nakasara, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa 

temperatura ng silid at malayo sa liwanag at sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo). Panatilihing tuyo ang mga 

blister pack at tablet.

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.

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?

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

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

Afinitor®

Afinitor Disperz®

Zortress®
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mga pangalan
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