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AUDIENCE:Pasyente, Health Professional, OBGYN, Cardiology, Endocrinology, Pharmacy

ISYU:Humihiling ang FDA ng mga pagbabago sa impormasyon tungkol sa paggamit sa pagbubuntis sa impormasyong nagrereseta ng 

buong klase ng mga gamot na statin. Kasama sa mga pagbabagong ito ang pag-alis ng kontraindikasyon laban sa paggamit ng mga gamot 

na ito sa lahat ng mga buntis na pasyente. Ang isang kontraindikasyon ay ang pinakamalakas na babala ng FDA at idinagdag lamang kapag 

ang isang gamot ay hindi dapat gamitin dahil ang panganib ay malinaw na mas malaki kaysa sa anumang posibleng benepisyo. Dahil ang 

mga benepisyo ng mga statin ay maaaring kabilang ang pag-iwas sa mga seryoso o potensyal na nakamamatay na mga kaganapan sa 

isang maliit na grupo ng mga pasyenteng buntis na may mataas na panganib, ang pagkontra sa mga gamot na ito sa lahat ng mga buntis 

ay hindi angkop.

Inaasahan ng FDA na ang pag-alis ng kontraindikasyon ay magbibigay-daan sa mga propesyonal sa pangangalagang 

pangkalusugan at mga pasyente na gumawa ng mga indibidwal na desisyon tungkol sa benepisyo at panganib, lalo na para sa 

mga nasa napakataas na panganib ng atake sa puso o stroke. Kabilang dito ang mga pasyenteng may homozygous familial 

hypercholesterolemia at ang mga dati nang inatake sa puso o stroke.

BACKGROUND:Ang mga statin ay isang klase ng mga de-resetang gamot na ginamit sa loob ng mga dekada upang 

mapababa ang low-density lipoprotein (LDL-C o "masamang") kolesterol sa dugo. Kasama sa mga gamot sa klase ng 

statin ang atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin, at simvastatin.

MGA REKOMENDASYON:

Mga pasyente:Ang mga pasyenteng kumukuha ng mga statin ay dapat ipaalam sa kanilang mga propesyonal sa pangangalagang 

pangkalusugan kung sila ay buntis o pinaghihinalaan na sila ay buntis. Mapapayo ng iyong propesyonal sa pangangalagang 

pangkalusugan kung dapat mong ihinto ang pag-inom ng gamot sa panahon ng pagbubuntis at kung maaari mong pansamantalang 

ihinto ang iyong statin habang nagpapasuso. Ang mga pasyente na nasa mataas na panganib ng atake sa puso o stroke na 

nangangailangan ng mga statin pagkatapos manganak ay hindi dapat magpasuso at dapat gumamit ng mga alternatibo tulad ng infant 

formula.

Mga Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan: Dapat ihinto ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ang statin therapy sa 

karamihan ng mga buntis na pasyente, o maaari nilang isaalang-alang ang patuloy na mga pangangailangang panterapeutika ng indibidwal
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pasyente, lalo na ang mga nasa napakataas na panganib para sa mga cardiovascular na kaganapan sa panahon ng 

pagbubuntis. Dahil sa talamak na katangian ng cardiovascular disease, ang paggamot sa hyperlipidemia ay hindi karaniwang 

kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. Talakayin sa mga pasyente kung maaari nilang pansamantalang ihinto ang statins 

habang nagpapasuso. Payuhan ang mga nangangailangan ng statin dahil sa kanilang panganib sa cardiovascular na hindi 

inirerekomenda ang pagpapasuso dahil maaaring makapasok ang gamot sa gatas ng ina.

Inaasahan ng FDA na ang binagong wika sa impormasyon sa pagrereseta ay makakatulong na tiyakin sa mga propesyonal sa 

pangangalagang pangkalusugan na ang mga statin ay ligtas na magreseta sa mga pasyenteng maaaring mabuntis, at tulungan silang 

bigyan ng katiyakan ang mga pasyente na may hindi sinasadyang pagkakalantad sa statin sa maagang pagbubuntis o bago matukoy ang 

pagbubuntis na ang gamot ay malamang na hindi makapinsala sa hindi pa isinisilang na sanggol.

Para sa karagdagang impormasyon bisitahin ang website ng FDA sa: http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/

SafetyInformation [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation]athttp://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety 

[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety].

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Fluvastatin kasama ng diyeta, pagbaba ng timbang, at ehersisyo upang mabawasan ang panganib ng 

atake sa puso at stroke at upang bawasan ang pagkakataon na kailanganin ang operasyon sa puso sa mga taong may 

sakit sa puso o nasa panganib na magkaroon ng sakit sa puso. Ginagamit din ang Fluvastatin upang bawasan ang dami 

ng mga matatabang sangkap tulad ng low-density lipoprotein (LDL) cholesterol ('bad cholesterol') at triglyceride sa dugo 

at para mapataas ang halaga ng high-density lipoprotein (HDL) cholesterol ('good cholesterol ') sa dugo. Ang Fluvastatin 

ay maaari ding gamitin upang bawasan ang dami ng kolesterol at iba pang matatabang sangkap sa dugo sa mga bata at 

mga teenager na 10 hanggang 17 taong gulang na may familial heterozygous hypercholesterolemia (isang minanang 

kondisyon kung saan ang kolesterol ay hindi maalis nang normal sa katawan). Ang Fluvastatin ay nasa isang klase ng mga 

gamot na tinatawag na HMG-CoA reductase inhibitors (statins). Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapabagal sa 

paggawa ng kolesterol sa katawan upang bawasan ang dami ng kolesterol na maaaring magtayo sa mga dingding ng 

mga arterya at hadlangan ang daloy ng dugo sa puso, utak, at iba pang bahagi ng katawan.

Ang akumulasyon ng kolesterol at taba sa mga dingding ng iyong mga arterya (isang prosesong kilala bilang atherosclerosis) ay 

nagpapababa ng daloy ng dugo at, samakatuwid, ang suplay ng oxygen sa iyong puso, utak, at iba pang bahagi ng iyong 

katawan. Ang pagpapababa ng iyong antas ng kolesterol at taba sa dugo gamit ang fluvastatin ay ipinakita upang maiwasan ang 

sakit sa puso, angina (pananakit ng dibdib), stroke, at atake sa puso.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Fluvastatin ay dumating bilang isang kapsula at isang extended-release (long-acting) na tablet na iinumin sa pamamagitan ng bibig. Ang kapsula ay 

karaniwang kinukuha nang may pagkain o walang pagkain isang beses sa isang araw bago matulog o dalawang beses sa isang araw. Ang extendedrelease 

tablet ay karaniwang iniinom isang beses sa isang araw na may pagkain o walang pagkain. Uminom ng fluvastatin 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. Uminom ng fluvastatin 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.
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Lunukin nang buo ang extended-release na mga tablet; huwag hatiin, nguyain, o durugin ang mga ito.

Maaaring simulan ka ng iyong doktor sa isang mababang dosis ng fluvastatin at unti-unting taasan ang iyong dosis, hindi hihigit sa isang beses 

bawat 4 na linggo.

Ipagpatuloy ang pag-inom ng fluvastatin kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag ihinto ang pagkuha ng fluvastatin nang hindi nakikipag-usap sa iyong 

doktor.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng fluvastatin,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdye sa fluvastatin, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa 
mga sangkap sa fluvastatin capsule o extended release tablets. Hilingin sa iyong parmasyutiko ang isang listahan ng mga 
sangkap..

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 
supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa 
mga sumusunod: anticoagulants ('mga blood thinner') tulad ng warfarin; cimetidine (Tagamet); colchicine (Colcrys); 
cyclosporine (Neoral, Sandimmune); diclofenac (Cataflam, Voltaren); digoxin (Lanoxin); erythromycin (EES, E-Mycin, 
Erythrocin); fluconazole (Diflucan), glyburide (DiaBeta, Glynase, Micronase); ketoconazole (Nizoral); omeprazole 
(Prilosec); iba pang mga gamot na nagpapababa ng kolesterol tulad ng cholestyramine (Questran), fenofibrate (Tricor), 
gemfibrozil (Lopid), at niacin (nicotinic acid, Niacor, Niaspan); phenytoin (Dilantin); ranitidine (Zantac); rifampin (Rifadin, 
Rimactane); at spironolactone (Aldactone). 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 ding 
makipag-ugnayan sa fluvastatin, 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 mayroon kang sakit sa atay. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng mga pagsusuri sa laboratoryo upang makita kung gaano 

kahusay gumagana ang iyong atay kahit na sa tingin mo ay wala kang sakit sa atay. Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom 

ng fluvastatin kung ikaw ay may sakit sa atay o kung ang mga pagsusuri ay nagpapakita na ikaw ay nagkakaroon ng sakit. sakit sa atay.

sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng higit sa 2 inuming may alkohol bawat araw, kung ikaw ay 65 taong gulang o 
mas matanda, at kung mayroon kang sakit sa atay o nagkaroon o nagkaroon ng pananakit o panghihina ng kalamnan, 
diabetes, mababang presyon ng dugo, mga seizure, o sakit sa thyroid o bato.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, o planong magbuntis. Hindi ka dapat mabuntis habang umiinom ka ng 
fluvastatin. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga paraan ng birth control na maaari mong gamitin sa panahon ng 
iyong paggamot. Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng fluvastatin, itigil ang pag-inom ng fluvastatin at tawagan kaagad 
ang iyong doktor. Ang Fluvastatin ay maaaring makapinsala sa fetus.

huwag magpasuso habang iniinom mo ang gamot na ito.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng 
fluvastatin. Kung naospital ka dahil sa impeksyon o malubhang pinsala, sabihin sa doktor na gumagamot sa iyo na 
umiinom ka ng fluvastatin.
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tanungin ang iyong doktor tungkol sa ligtas na paggamit ng mga inuming nakalalasing habang umiinom ka ng fluvastatin. Maaaring 

pataasin ng alkohol ang panganib ng malubhang epekto.

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

Kumain ng low-fat, low-cholesterol diet. Siguraduhing sundin ang lahat ng mga rekomendasyon sa ehersisyo at pandiyeta na 

ginawa ng iyong doktor o dietitian. Maaari mo ring bisitahin ang website ng National Cholesterol Education Program (NCEP) para 

sa karagdagang impormasyon sa pagkain sahttp://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf [http://

www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf].

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

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung ito ay higit sa 12 oras mula noong iyong huling dosis, 

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 Fluvastatin. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

sakit ng ulo

heartburn

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

sakit ng sinus

ubo

pagkawala ng memorya o pagkalimot

pagkalito

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

tawagan kaagad ang iyong doktor o humingi ng emerhensiyang tulong medikal:

pananakit ng kalamnan, lambot, o panghihina

kakulangan ng enerhiya

lagnat

paninilaw ng balat o mata

sakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan

maitim na ihi

pagduduwal

matinding pagod

hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

walang gana kumain
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mga sintomas tulad ng trangkaso

pantal

mga pantal

nangangati

kahirapan sa paghinga o paglunok

pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, mata, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

pamamalat

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

umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa 

temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga 

lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan 

ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa 

kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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?
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Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Maaaring mag-order ang iyong doktor ng mga pagsusuri sa 

laboratoryo sa panahon ng iyong paggamot, lalo na kung nagkakaroon ka ng mga sintomas ng pinsala sa atay.

Bago magkaroon ng anumang pagsubok sa laboratoryo, sabihin sa iyong doktor at sa mga tauhan ng laboratoryo na umiinom ka ng 

fluvastatin.

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-thecounter) 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

Lescol®

Lescol®XL

Huling Binago - 11/15/2017

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble
para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health
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