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Peginterferon Alfa-2a Injection
binibigkas bilang (peg in ter feer' on)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Peginterferon alfa-2a ay maaaring magdulot o magpalala sa mga sumusunod na kondisyon, na maaaring malubha o magdulot ng kamatayan: 

mga impeksyon; sakit sa pag-iisip kabilang ang depresyon, mga problema sa mood at pag-uugali, o pag-iisip ng pananakit o pagpatay sa iyong sarili; 

simulang gumamit muli ng mga gamot sa kalye kung ginamit mo ang mga ito noong nakaraan; ischemic disorder (mga kondisyon kung saan mahina 

ang suplay ng dugo sa isang bahagi ng katawan) tulad ng angina (pananakit ng dibdib), atake sa puso, stroke, o colitis (pamamaga ng bituka); at mga 

autoimmune disorder (mga kondisyon kung saan inaatake ng immune system ang isa o higit pang bahagi ng katawan) na maaaring makaapekto sa 

dugo, mga kasukasuan, bato, atay, baga, kalamnan, balat, o thyroid gland. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang impeksyon; o kung mayroon ka 

o nagkaroon na ng autoimmune disease; atherosclerosis (pagpapaliit ng mga daluyan ng dugo mula sa mataba na deposito); kanser; pananakit ng 

dibdib; kolaitis; diabetes; atake sa puso; altapresyon; mataas na kolesterol; HIV (human immunodeficiency virus) o AIDS (acquired immunodeficiency 

syndrome); hindi regular na pagtibok ng puso; sakit sa isip kabilang ang depresyon, pagkabalisa, o pag-iisip tungkol sa o sinusubukang patayin ang 

iyong sarili; sakit sa atay maliban sa hepatitis B o C; o sakit sa puso, bato, baga o thyroid. Sabihin din sa iyong doktor kung umiinom ka o nakainom na 

ng maraming alak, o kung gumagamit ka o nakagamit ka na ng mga gamot sa kalye o labis na gumamit ng mga iniresetang gamot. Kung makaranas 

ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: madugong pagtatae o pagdumi; sakit ng tiyan, lambing o 

pamamaga; pananakit ng dibdib; hindi regular na pagtibok ng puso; kahinaan; pagkawala ng koordinasyon; pamamanhid; mga pagbabago sa iyong 

kalooban o pag-uugali; depresyon; pagkamayamutin; pagkabalisa; mga pag-iisip ng pagpatay o pananakit sa iyong sarili; guni-guni (nakakakita ng mga 

bagay o nakakarinig ng mga boses na hindi umiiral); galit na galit o abnormal na nasasabik na mood; pagkawala ng pakikipag-ugnay sa katotohanan; 

agresibong pag-uugali; kahirapan sa paghinga; lagnat, panginginig, ubo, namamagang lalamunan, o iba pang mga palatandaan ng impeksyon; pag-

ubo ng dilaw o kulay-rosas na uhog; nasusunog o masakit kapag umiihi, o mas madalas na umiihi; hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa; madilim 

na kulay na ihi; matingkad na pagdumi; matinding pagkapagod; paninilaw ng balat o mata; matinding pananakit ng kalamnan o kasukasuan; o paglala 

ng isang autoimmune disease. o mas madalas na pag-ihi; hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa; madilim na kulay na ihi; matingkad na pagdumi; 

matinding pagkapagod; paninilaw ng balat o mata; matinding pananakit ng kalamnan o kasukasuan; o paglala ng isang autoimmune disease. o mas 

madalas na pag-ihi; hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa; madilim na kulay na ihi; matingkad na pagdumi; matinding pagkapagod; paninilaw ng 

balat o mata; matinding pananakit ng kalamnan o kasukasuan; o paglala ng isang autoimmune disease.

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 peginterferon alfa-2a.

Ibibigay sa iyo ng iyong doktor at parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) kapag 

sinimulan mo ang paggamot na may peginterferon alfa-2a 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).
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(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 paggamit ng peginterferon alfa-2a.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang peginterferon alfa-2a ay ginagamit nang nag-iisa o kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang talamak (pangmatagalang) 

impeksyon sa hepatitis C (pamamaga ng atay na dulot ng virus) sa mga taong nagpapakita ng mga palatandaan ng pinsala sa atay. 

Ginagamit din ang peginterferon alfa-2a upang gamutin ang talamak na impeksyon sa hepatitis B (pamamaga ng atay na dulot ng virus) 

sa mga taong nagpapakita ng mga palatandaan ng pinsala sa atay. Ang Peginterferon alfa-2a ay nasa isang klase ng mga gamot na 

tinatawag na interferon. Ang peginterferon ay isang kumbinasyon ng interferon at polyethylene glycol, na tumutulong sa interferon na 

manatiling aktibo sa iyong katawan sa mas mahabang panahon. Gumagana ang Peginterferon sa pamamagitan ng pagpapababa ng dami 

ng hepatitis C virus (HCV) o hepatitis B virus (HBV) sa katawan. Maaaring hindi pagalingin ng Peginterferon alfa-2a ang hepatitis C o 

hepatitis B o pinipigilan kang magkaroon ng mga komplikasyon ng hepatitis C o hepatitis B tulad ng cirrhosis (pagkapilat) ng atay, 

pagkabigo sa atay, o kanser sa atay. Maaaring hindi mapigilan ng Peginterferon alfa-2a ang pagkalat ng hepatitis C o hepatitis B sa ibang 

tao.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Peginterferon alfa-2a ay nagmumula bilang isang solusyon (likido) sa isang vial, isang prefilled syringe, at isang disposable autoinjector upang 

mag-iniksyon sa ilalim ng balat (sa mataba na layer sa ilalim lamang ng balat). Ito ay karaniwang iniksyon isang beses sa isang linggo, sa parehong 

araw ng linggo, at sa halos parehong oras ng 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. Gumamit ng peginterferon alfa-2a nang eksakto tulad ng itinuro. 

Huwag gumamit ng mas marami o mas kaunti sa gamot na ito o gamitin ito nang mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Malamang na sisimulan ka ng iyong doktor sa isang karaniwang dosis ng peginterferon alfa-2a. Maaaring bawasan ng iyong doktor ang 

iyong dosis kung nakakaranas ka ng malubhang epekto ng gamot. Siguraduhing sabihin sa iyong doktor kung ano ang iyong 

nararamdaman sa panahon ng iyong paggamot at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang mga katanungan 

tungkol sa dami ng gamot na dapat mong inumin.

Patuloy na gumamit ng peginterferon alfa-2a kahit na mabuti ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa paggamit ng peginterferon alfa-2a nang hindi 

nakikipag-usap sa iyong doktor.

Gamitin lamang ang tatak at uri ng interferon na inireseta ng iyong doktor. Huwag gumamit ng ibang brand ng 

interferon o lumipat sa pagitan ng peginterferon alfa-2a sa mga vial, prefilled syringe, at disposable autoinjector nang 

hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Kung lumipat ka sa ibang brand o uri ng interferon, maaaring kailanganing 

baguhin ang iyong dosis.

Maaari kang mag-iniksyon ng peginterferon alfa-2a sa iyong sarili o magkaroon ng isang kaibigan o kamag-anak na 

magbibigay sa iyo ng mga iniksyon. Bago mo gamitin ang peginterferon alfa-2a sa unang pagkakataon, dapat basahin mo at 

ng taong magbibigay ng mga iniksyon ang impormasyon ng tagagawa para sa pasyenteng kasama nito. Hilingin sa iyong 

doktor o parmasyutiko na ipakita sa iyo o sa taong mag-iiniksyon ng gamot kung paano ito iturok. Kung iba
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ang isang tao ay mag-iiniksyon ng gamot para sa iyo, siguraduhing alam niya kung paano maiwasan ang mga hindi sinasadyang tusok ng 

karayom   upang maiwasan ang pagkalat ng hepatitis.

Maaari kang mag-inject ng peginterferon alfa-2a kahit saan sa iyong tiyan o hita, maliban sa iyong pusod (pusod) at baywang. 

Gumamit ng ibang lugar para sa bawat iniksyon. Huwag gumamit ng parehong lugar ng pag-iiniksyon ng dalawang beses na 

magkasunod. Huwag mag-iniksyon ng peginterferon alfa-2a sa isang lugar kung saan ang balat ay masakit, pula, bugbog, peklat, 

impeksyon, o abnormal sa anumang paraan.

Kung hindi mo natanggap ang buong iniresetang dosis dahil sa isang problema (tulad ng pagtagas sa paligid ng lugar ng iniksyon), 

tawagan ang iyong doktor.

Huwag muling gumamit ng mga syringe, karayom, o vial ng peginterferon alfa-2a. Itapon ang mga ginamit na karayom   at hiringgilya sa isang 

lalagyan na lumalaban sa pagbutas. Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa kung paano itapon ang lalagyan na lumalaban sa 

pagbutas.

Bago mo gamitin ang peginterferon alfa-2a, tingnang mabuti ang solusyon sa vial, prefilled syringe, o autoinjector. Huwag 

kalugin ang mga vial, syringe, o autoinjector na naglalaman ng peginterferon alfa-2a. Ang gamot ay dapat na malinaw at 

walang mga lumulutang na particle. Suriin ang vial o syringe upang matiyak na walang mga tagas at suriin ang petsa ng pag-

expire. Huwag gamitin ang solusyon kung ito ay expired na, kupas na ang kulay, maulap, naglalaman ng mga particle, o nasa 

isang tumutulo na vial o syringe. Gumamit ng bagong solusyon, at ipakita ang nasira o nag-expire na sa iyong doktor o 

parmasyutiko.

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 gamitin ang peginterferon alfa-2a,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa peginterferon alfa-2a, iba pang alpha interferon, anumang 
iba pang mga gamot, benzyl alcohol, o polyethylene glycol (PEG). Tanungin ang iyong doktor kung hindi ka sigurado kung ang 
isang gamot na allergy sa iyo ay isang alpha interferon.

sabihin sa iyong doktor kung nakatanggap ka na ng interferon alfa injection para sa paggamot sa impeksyon sa hepatitis C.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang 
gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong 
inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: ilang mga gamot para sa HIV o 
AIDS gaya ng abacavir (Ziagen, sa Epzicom, sa Trizivir), didanosine (ddI o Videx), emtricitabine 
(Emtriva, sa Truvada), lamivudine (Epivir, sa Combivir, sa Epzicom, sa Trizivir), stavudine (Zerit), 
tenofovir (Viread, sa Truvada), zalcitabine (HIVID), at zidovudine (Retrovir, sa Combivir, sa Trizivir); 
methadone (Dolophine, Methadose); mexiletine (Mexitil); naproxen (Aleve, Anaprox, Naprosyn, iba pa); 
riluzole (Rilutek); tacrine (Cognex); telbivudine (Tyzeka); at theophylline (TheoDur, iba pa). Maaaring 
kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang 
mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung nagkaroon ka na ng organ transplant (operahan para palitan ang isang organ sa 

katawan). Sabihin din sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng alinman sa mga kondisyong binanggit sa

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605029.html 3/7



4/14/22, 4:18 PM Peginterferon Alfa-2a Injection: MedlinePlus Drug Information

MAHALAGANG BABALA seksyon o alinman sa mga sumusunod: anemia (ang mga pulang selula ng dugo ay hindi nagdadala ng sapat 
na oxygen sa ibang bahagi ng katawan), o mga problema sa iyong mga mata o pancreas.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis o nagpapasuso. Ang peginterferon alfa-2a ay maaaring makapinsala 

sa fetus o maging sanhi ng pagkakuha sa iyo (mawalan ng iyong sanggol). Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa paggamit ng birth 

control habang iniinom mo ang gamot na ito. Hindi ka dapat 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 
peginterferon alfa-2a.

dapat mong malaman na ang peginterferon alfa-2a ay maaaring makapagdulot sa iyo ng pagkahilo, pagkalito, o pag-aantok. Huwag magmaneho ng kotse o 

magpaandar ng makinarya hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito.

huwag uminom ng alak habang umiinom ka ng peginterferon alfa-2a. Ang alkohol ay maaaring magpalala ng iyong sakit sa atay.

dapat mong malaman na maaari kang makaranas ng mga sintomas tulad ng trangkaso tulad ng pananakit ng ulo, lagnat, panginginig, 

pagkapagod, pananakit ng kalamnan, at pananakit ng kasukasuan sa panahon ng iyong paggamot sa peginterferon alfa-2a. Kung ang 

mga sintomas na ito ay nakakaabala, tanungin ang iyong doktor kung dapat kang uminom ng over-the-counter na pain at pampababa ng 

lagnat bago mo iturok ang bawat dosis ng peginterferon alfa-2a. Maaaring gusto mong mag-iniksyon ng peginterferon alfa-2a sa oras ng 

pagtulog upang makatulog ka sa mga sintomas.

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

Uminom ng maraming likido habang iniinom mo ang gamot na ito.

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

Kung natatandaan mo ang napalampas na dosis nang hindi hihigit sa 2 araw pagkatapos mong itakdang iturok ito, iturok ang 

napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Pagkatapos ay iturok ang iyong susunod na dosis sa iyong regular na nakaiskedyul 

na araw sa susunod na linggo. Kung higit sa 2 araw ang lumipas mula noong araw na nakatakda kang mag-inject ng gamot, tanungin 

ang iyong doktor o parmasyutiko kung ano ang dapat mong gawin. Huwag gumamit ng dobleng dosis o gumamit ng higit sa isang 

dosis sa loob ng 1 linggo para makabawi sa napalampas na dosis.

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

Ang peginterferon alfa-2a ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pasa, pananakit, pamumula, pamamaga, o pangangati sa lugar na iyong iniksiyon ng peginterferon alfa-2a

masakit ang tiyan

pagsusuka

heartburn

tuyong bibig

walang gana kumain

pagbaba ng timbang

pagtatae

tuyo o makati ang balat
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pagkalagas ng buhok

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

pagkapagod

kahinaan

kahirapan sa pag-concentrate o pag-alala

pagpapawisan

pagkahilo

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Ang mga sumusunod na sintomas ay hindi pangkaraniwan, 
ngunit kung makaranas ka ng alinman sa mga ito, o ang mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA o sa 
seksyong MGA ESPESYAL NA PAG-Iingat, tawagan kaagad ang iyong doktor:

malabong paningin, pagbabago ng paningin, o pagkawala ng paningin

sakit sa ibabang bahagi ng likod

pantal

mga pantal

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

kahirapan sa paglunok

pamamalat

Ang peginterferon alfa-2a 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 
refrigerator, ngunit huwag i-freeze ito. Huwag iwanan ang peginterferon alfa-2a sa labas ng refrigerator nang higit 
sa 24 na oras (1 araw). Ilayo ang peginterferon alfa-2a sa liwanag.

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.

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, patch, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at
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madaling buksan 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]

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, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensya sa 911.

Kung ang biktima ay hindi bumagsak, tawagan ang doktor na nagreseta ng gamot na ito. Maaaring gusto ng doktor na mag-order ng 

mga lab test.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

pagkapagod

hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

lagnat, namamagang lalamunan, panginginig, ubo, o iba pang palatandaan ng impeksyon

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Huwag hayaan ang ibang tao na gumamit ng 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

Mga Pegasy®

Huling Binago - 06/15/2016

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.
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