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Peginterferon Alfa-2b (PEG-Intron)
binibigkas bilang (peg in ter feer' on)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Peginterferon alfa-2b ay maaaring magdulot o magpalala sa mga sumusunod na kondisyon na maaaring malubha o magdulot 

ng kamatayan: mga impeksyon; sakit sa isip kabilang ang depresyon, mga problema sa mood at pag-uugali, o pag-iisip ng 

pananakit o pagpatay sa iyong sarili o sa iba; simulang gumamit muli ng mga gamot sa kalye kung ginamit mo ang mga ito noong 

nakaraan; ischemic disorder (kondisyon kung saan mahina ang suplay ng dugo sa isang bahagi ng katawan) tulad ng angina 

(pananakit ng dibdib), atake sa puso, 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 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; 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; 

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-2b.

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-2b 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
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[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-2b.

Gamitin kasama ng ribavirin (Copegus, Rebetol):

Maaari kang uminom ng peginterferon alpha-2b kasama ng isa pang gamot na tinatawag na ribavirin (Copegus, Rebetol). Maaaring 

makatulong ang Ribavirin sa peginterferon alpha-2b na gumana nang mas mahusay upang gamutin ang iyong kondisyon, ngunit 

maaari rin itong magdulot ng malubhang epekto. Ang natitirang bahagi ng seksyong ito ay nagpapakita ng mga panganib ng 

pagkuha ng ribavirin. Kung umiinom ka ng ribavirin, dapat mong basahin nang mabuti ang impormasyong ito. 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 ribavirin 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.

Ang Ribavirin ay maaaring maging sanhi ng anemia (kondisyon kung saan may pagbaba sa bilang ng mga pulang selula ng dugo). 

Sabihin sa iyong doktor kung nagkaroon ka na ng atake sa puso at kung mayroon o nagkaroon ka na ng mataas na presyon ng 

dugo, mga problema sa paghinga, anumang kondisyon na nakakaapekto sa iyong dugo tulad ng sickle cell anemia (minanang 

kondisyon kung saan ang mga pulang selula ng dugo ay abnormal na hugis at hindi makapagdala ng oxygen sa lahat ng bahagi ng 

katawan) o thalassemia (Mediterranean anemia; isang kondisyon kung saan ang mga pulang selula ng dugo ay hindi naglalaman ng 

sapat na sangkap na kailangan upang magdala ng oxygen), o sakit sa puso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na 

sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: labis na pagkapagod, maputlang balat, sakit ng ulo, pagkahilo, pagkalito, mabilis na 

tibok ng puso, panghihina, pangangapos ng hininga, o pananakit ng dibdib.

Para sa mga babaeng pasyente na umiinom ng ribavirin:

Huwag uminom ng ribavirin kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. Hindi ka dapat magsimulang kumuha ng ribavirin hanggang 

sa isang pagsubok sa pagbubuntis ay nagpapakita na hindi ka buntis. Dapat kang gumamit ng dalawang paraan ng birth control at 

masuri para sa pagbubuntis bawat buwan sa panahon ng iyong paggamot at sa loob ng 6 na buwan pagkatapos. Tawagan kaagad 

ang iyong doktor kung ikaw ay buntis sa panahong ito. Ang Ribavirin ay maaaring magdulot ng pinsala o kamatayan sa fetus.

Para sa mga lalaking pasyente na umiinom ng ribavirin:

Huwag uminom ng ribavirin kung ang iyong kapareha ay buntis o planong magbuntis. Kung mayroon kang kapareha na maaaring maging 

buntis, hindi ka dapat magsimulang uminom ng ribavirin hanggang sa isang pagsubok sa pagbubuntis ay nagpapakita na hindi siya buntis. 

Dapat kang gumamit ng dalawang paraan ng birth control, kabilang ang condom na may spermicide sa panahon ng iyong paggamot at sa 

loob ng 6 na buwan pagkatapos. Dapat masuri ang iyong kapareha para sa pagbubuntis bawat buwan sa panahong ito. Tawagan kaagad 

ang iyong doktor kung ang iyong kapareha ay buntis. Ang Ribavirin ay maaaring magdulot ng pinsala o kamatayan sa fetus.

hy ang gamot na ito ay nireseta?
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Ang peginterferon alfa-2b ay ginagamit nang nag-iisa o kasama ng ribavirin (isang gamot) upang gamutin ang talamak 

(pangmatagalang) impeksyon sa hepatitis C (pamamaga ng atay na dulot ng isang virus) sa mga taong nagpapakita ng mga 

palatandaan ng pinsala sa atay at hindi pa ginagamot. interferon alpha (gamot na katulad ng peginterferon alfa-2b) sa 

nakaraan. Ang Peginterferon alfa-2b ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na interferon. Ang Peginterferon 

alpha-2b 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 alpha-2b sa pamamagitan ng pagpapababa ng 

dami ng hepatitis C virus (HCV) sa katawan. Maaaring hindi pagalingin ng Peginterferon alfa-2b ang hepatitis C o pigilan ka 

sa pagkakaroon ng mga komplikasyon ng hepatitis C tulad ng cirrhosis (pagkapilat) ng atay, pagkabigo sa atay, o kanser sa 

atay.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Peginterferon alfa-2b ay nagmumula bilang isang pulbos sa isang vial at sa isang solong dosis ng injection pen upang ihalo sa likido at 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, sa o sa paligid ng 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-2b nang eksakto tulad ng itinuro. 

Huwag gumamit ng mas marami o mas kaunti sa gamot na ito o gamitin ito nang mas madalas o para sa mas mahabang panahon kaysa sa 

inireseta ng iyong doktor.

Kinokontrol ng Peginterferon alfa-2b ang hepatitis C ngunit maaaring hindi ito mapagaling. Patuloy na gumamit ng peginterferon alfa-2b kahit na mabuti ang 

pakiramdam mo. Huwag tumigil sa paggamit ng peginterferon alfa-2b 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-2b sa mga vial at injection pen 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-2b sa iyong sarili o magkaroon ng isang kaibigan o kamag-anak na magbibigay sa iyo 

ng mga iniksyon. Bago mo gamitin ang peginterferon alfa-2b sa unang pagkakataon, basahin ang nakasulat na mga tagubilin na 

kasama nito. Hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipakita sa iyo o sa taong mag-iiniksyon ng gamot kung paano ito iturok. Kung 

ang ibang tao ay mag-iiniksyon ng gamot para sa iyo, siguraduhing alam niya kung paano maiwasan ang hindi sinasadyang pagtusok 

ng karayom   upang maiwasan ang pagkalat ng HCV.

Maaari kang mag-iniksyon ng peginterferon alfa-2b kahit saan sa panlabas na bahagi ng iyong itaas na braso, iyong mga hita, o 

iyong tiyan maliban sa iyong pusod (pusod) at baywang. Huwag mag-iniksyon sa iyong tiyan kung ikaw ay napakapayat. 

Gumamit ng ibang lugar para sa bawat iniksyon. Huwag mag-iniksyon ng peginterferon alfa-2b sa isang lugar kung saan ang 

balat ay masakit, pula, bugbog, peklat, inis, o nahawahan; may mga stretch mark o bukol; o abnormal sa anumang paraan.

Huwag kailanman muling gamitin o ibahagi ang mga syringe, karayom, injection pen, o vial ng gamot. Itapon ang mga ginamit na 

karayom, syringe, at injection pen 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.

Para gumamit ng peginterferon alfa-2b injection pen, sundin ang mga hakbang na ito:

1. Kunin ang karton na naglalaman ng injection pen mula sa refrigerator at bigyan ng oras na umabot ito sa temperatura ng 
silid. Suriin ang petsa ng pag-expire na naka-print sa karton, at huwag gamitin ang karton kung lumipas na ang petsa ng 
pag-expire. Suriin upang matiyak na ang karton ay naglalaman ng mga sumusunod na supply: injection pen, disposable 
needle, at alcohol swab. Maaaring kailanganin mo rin ng malagkit na benda at isang piraso ng sterile gauze na gagamitin 
pagkatapos ng iyong iniksyon.
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2. Tumingin sa bintana ng injection pen at siguraduhin na ang cartridge holder chamber ay naglalaman ng puti 
hanggang puti na tableta na buo o pira-piraso, o isang pulbos.

3. Hugasan nang maigi ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig, banlawan, at tuyo ang tuwalya. Mahalagang panatilihing malinis ang iyong 

lugar ng trabaho, ang iyong mga kamay, at ang lugar ng pag-iiniksyon upang maiwasan ang impeksyon.

4. Hawakan patayo ang injection pen (dose button pababa). Maaari mong gamitin ang ilalim ng karton bilang dosing tray upang 
hawakan ang panulat sa lugar. Pindutin nang mahigpit ang dalawang kalahati ng panulat hanggang makarinig ka ng pag-click.

5. Maghintay ng ilang segundo para tuluyang matunaw ang powder.

6. Dahan-dahang baligtarin ang injection pen nang dalawang beses upang paghaluin ang solusyon. Huwag kalugin ang injection pen.

7. I-on ang injection pen sa kanang bahagi at tumingin sa bintana upang makita kung ang pinaghalong solusyon ay ganap na natunaw. 

Kung may bula pa, maghintay hanggang sa ito ay tumira. Normal na makakita ng ilang maliliit na bula malapit sa tuktok ng 

solusyon. Kung ang solusyon ay hindi malinaw o kung nakakita ka ng mga particle, huwag gamitin ito, at tawagan ang iyong doktor 

o parmasyutiko.

8. Ilagay ang injection pen sa dose tray, na may dosing button sa ibaba. Punasan ng alcohol pad 
ang rubber cover ng injection pen.

9. Alisin ang tab na proteksiyon na papel mula sa karayom   ng iniksyon. Panatilihing patayo ang injection pen sa dose tray at 

dahan-dahang itulak ang injection needle papunta sa injection pen. I-screw ang karayom   nang ligtas sa lugar. Maaari kang 

makakita ng ilang likidong tumutulo mula sa ilalim ng takip sa loob ng ilang segundo. Maghintay hanggang huminto ito bago 

pumunta sa susunod na hakbang.

10. Alisin ang injection pen mula sa dose tray. Hawakan nang mahigpit ang panulat at hilahin ang dosing button hanggang sa maabot 

nito, hanggang sa makita mo ang mga madilim na banda (mga linya) sa ibaba ng dosing button. Mag-ingat na huwag itulak ang 

dosing button hanggang sa handa ka nang mag-inject ng gamot.

11. I-on ang dosing button hanggang ang numero na tumutugma sa iyong iniresetang dosis ay nalinya sa dosing tab. Kung hindi 

ka sigurado kung aling numero ang tumutugma sa iyong dosis, huminto, at tawagan ang iyong doktor o parmasyutiko bago 

ka mag-iniksyon ng anumang gamot.

12. Piliin ang iyong lugar ng pag-iniksyon at linisin ang balat sa lugar gamit ang alcohol pad. Hintaying matuyo ang lugar.

13. Alisin ang panlabas na takip mula sa karayom   ng injection pen. Maaaring may likido sa paligid ng panloob na takip ng karayom. 

Ito ay normal. Kapag ang balat sa lugar ng iniksyon ay tuyo, alisin ang panloob na takip ng karayom. Mag-ingat na huwag 

hawakan ang karayom   sa anumang bagay.

14. Hawakan ang injection pen gamit ang iyong mga daliri na nakabalot sa pen body barrel at ang iyong hinlalaki sa 
dosing button.

15. Gamit ang iyong kabilang kamay, kurutin ang balat sa lugar na iyong nilinis para sa iniksyon. Ipasok ang karayom   
sa naipit na balat sa isang anggulo na 45 hanggang 90 degrees.

16. Iturok ang gamot sa pamamagitan ng pagpindot sa dosing button pababa nang dahan-dahan at matatag hanggang sa hindi mo na 

ito maitulak pa. Panatilihing nakadiin ang iyong hinlalaki sa dosing button para sa karagdagang 5 segundo upang matiyak na 

makukuha mo ang kumpletong dosis.

17. Hilahin ang karayom   ng injection pen mula sa iyong balat sa parehong anggulo na inilagay mo sa iyong balat.

18. Dahan-dahang pindutin ang lugar ng pag-iiniksyon gamit ang maliit na bendahe o sterile gauze kung kinakailangan sa loob ng ilang segundo, 

ngunit huwag imasahe o kuskusin ang lugar ng iniksyon.

19. Kung may dumudugo, takpan ang lugar ng iniksyon gamit ang malagkit na benda.

20. Itapon ang injection pen na may karayom   na nakakabit pa sa isang lalagyan na hindi mabutas. Huwag i-recap 
ang karayom.
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21. Dalawang oras pagkatapos ng iniksyon, suriin ang lugar ng iniksyon para sa pamumula, pamamaga, o lambot. Kung mayroon 
kang reaksyon sa balat at hindi ito lumiwanag sa loob ng ilang araw o lumala ito, tawagan ang iyong doktor o nars.

Upang magamit ang peginterferon alfa-2b sa mga vial, sundin ang mga hakbang na ito:

1. Hugasan nang maigi ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig, banlawan, at tuyo ang tuwalya.

2. Suriin ang expiration date na naka-print sa karton ng peginterferon alfa-2b at huwag gamitin ang karton kung lumipas na ang 

expiration date. Kunin ang mga sumusunod na supply mula sa karton at ilagay ang mga ito sa isang malinis na lugar ng trabaho: 

isang vial ng peginterferon alfa-2b, isang vial ng sterile water para sa iniksyon (diluent), dalawang syringe na may mga karayom   

na nakakabit, at mga alcohol pad.

3. Alisin ang proteksiyon na pambalot mula sa isa sa mga hiringgilya.

4. I-flip off ang protective caps mula sa tuktok ng peginterferon alfa-2b vial at ang diluent vial. Linisin ang rubber 
stoppers sa tuktok ng parehong vial gamit ang alcohol pad.

5. Alisin ang proteksiyon na takip ng karayom   at punan ang hiringgilya ng hangin sa pamamagitan ng paghila ng plunger pabalik sa markang 

0.7 mL sa bariles.

6. Hawakan patayo ang sterile water vial nang hindi hinahawakan ng iyong mga kamay ang nilinis na tuktok.

7. Ipasok ang syringe needle sa pamamagitan ng rubber stopper at pindutin ang plunger upang maipasok ang hangin mula sa 
syringe papunta sa vial.

8. Baligtarin ang vial habang nakakabit pa ang syringe, at siguraduhing nasa likido ang dulo ng karayom. Mag-alis ng 0.7 
mL ng sterile na tubig sa pamamagitan ng paghila ng syringe plunger pabalik sa eksaktong markang 0.7 mL.

9. Alisin ang karayom   mula sa diluent vial sa pamamagitan ng paghila nito nang diretso palabas sa rubber stopper. Huwag hawakan ang 

karayom   sa anumang bagay.

10. Ipasok ang karayom   sa pamamagitan ng rubber stopper ng peginterferon alfa-2b vial, at ilagay ang dulo ng 
karayom   laban sa glass wall ng vial.

11. Dahan-dahang iturok ang 0.7 ML ng sterile na tubig para umagos ito sa baso sa loob ng vial. Huwag ituon 
ang daloy ng sterile na tubig sa puting pulbos sa ilalim ng vial.

12. Alisin ang karayom   mula sa vial sa pamamagitan ng paghila ng syringe mula sa rubber stopper. Hawakan nang mahigpit 
ang safety sleeve at hilahin ito sa ibabaw ng karayom   hanggang sa makarinig ka ng pag-click at ang berdeng guhit sa 
manggas ay sumasakop sa pulang guhit sa karayom. Itapon ang syringe sa isang lalagyan na hindi mabutas.

13. Dahan-dahang paikutin ang vial sa isang pabilog na galaw hanggang sa tuluyang matunaw ang pulbos. Kung ang solusyon ay malamig, 

malumanay na igulong ang vial sa iyong mga kamay upang mapainit ito.

14. Kung ang mga bula ng hangin ay nabuo, maghintay hanggang ang solusyon ay tumira at ang lahat ng mga bula ay 
tumaas sa tuktok ng solusyon at nawala bago magpatuloy sa susunod na hakbang.

15. Tingnang mabuti ang likido sa bote. Huwag iturok ang likido maliban kung ito ay malinaw, walang kulay, at 
walang mga particle.

16. Linisin muli ang rubber stopper sa vial ng peginterferon alfa-2b gamit ang isa pang alcohol pad.

17. Alisin ang proteksiyon na packaging mula sa pangalawang hiringgilya. Alisin ang proteksiyon na takip mula sa karayom   
ng hiringgilya.

18. Punan ng hangin ang syringe sa pamamagitan ng paghila ng plunger pabalik sa marka ng mL na tumutugma sa iyong iniresetang 

dosis. Kung hindi ka sigurado kung aling marka sa syringe ang tumutugma sa iyong dosis, huminto at tawagan ang iyong doktor o 

parmasyutiko bago mo iturok ang gamot.
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19. Hawakan patayo ang vial ng peginterferon alfa-2b nang hindi hawakan ang nilinis na tuktok ng vial gamit ang iyong mga kamay.

20. Ipasok ang syringe needle sa peginterferon alfa-2b solution vial, at pindutin ang plunger upang 
iturok ang hangin sa vial.

21. Hawakan ang vial at syringe at dahan-dahang baligtarin ang vial habang nasa loob pa rin ng vial ang karayom. 
Panatilihin ang dulo ng karayom   sa solusyon.

22. Dahan-dahang hilahin ang syringe plunger pabalik sa tamang marka upang bawiin ang dami ng peginterferon 
alfa-2b na inireseta ng iyong doktor.

23. Hilahin ang hiringgilya mula sa vial. Huwag hawakan ang karayom   sa anumang bagay.

24. Suriin kung may mga bula ng hangin sa syringe. Kung makakita ka ng anumang mga bula, hawakan ang hiringgilya na nakatutok ang karayom   at 

dahan-dahang tapikin ang hiringgilya hanggang sa tumaas ang mga bula. Pagkatapos, maingat na itulak ang syringe plunger nang dahan-dahan 

hanggang sa mawala ang mga bula, nang hindi itinutulak ang alinman sa solusyon palabas ng syringe.

25. Pumili ng lugar ng pag-iiniksyon at linisin ang balat sa lugar gamit ang alcohol pad. Hintaying matuyo ang lugar.

26. Alisin ang proteksiyon na takip mula sa karayom. Siguraduhin na ang kaligtasan ng manggas ng hiringgilya ay mahigpit 
na itinulak sa gilid ng hiringgilya upang ang karayom   ay ganap na nakalantad.

27. I-pinch up ang 2-inch (5-centimeter) fold ng maluwag na balat sa lugar ng iniksyon. Gamit ang iyong kabilang kamay, kunin ang 

hiringgilya at hawakan ito tulad ng isang lapis na ang punto (bevel) ng karayom   ay nakaharap pataas. Itulak ang karayom   nang 

humigit-kumulang 1/4 pulgada (0.6 sentimetro) sa naipit na balat sa isang 45- hanggang 90-degree na anggulo, gamit ang mabilis, 

parang dart na tulak.

28. Hayaang kumalas ang naipit na balat at gamitin ang kamay na iyon upang tumulong sa paghawak sa syringe barrel.

29. Hilahin nang bahagya ang plunger ng syringe pabalik. Kung ang dugo ay pumasok sa hiringgilya, ang karayom   ay pumasok sa 
isang daluyan ng dugo. Huwag mag-inject. Hilahin ang karayom   sa parehong anggulo na inilagay mo sa balat, at itapon ang 
hiringgilya sa isang lalagyan na hindi mabutas. Ulitin ang mga hakbang sa itaas upang maghanda ng bagong dosis gamit ang 
bagong syringe at bagong vial. Kung walang dugo na pumapasok sa syringe, iturok ang gamot sa pamamagitan ng marahang 
pagpindot sa plunger hanggang sa ibaba ng syringe barrel.

30. Maghawak ng alcohol pad malapit sa karayom   at diretsong hilahin ang karayom   palabas sa balat. Pindutin ang alcohol 
pad sa lugar ng iniksyon sa loob ng ilang segundo. Huwag kuskusin o masahe ang lugar ng iniksyon. Kung may 
dumudugo, takpan ito ng benda.

31. Takpan ang syringe gamit ang safety sleeve sa parehong paraan na tinakpan mo ang unang syringe. (Tingnan ang Hakbang 
12 sa itaas.) Itapon ang syringe at ang karayom   sa isang lalagyan na hindi mabutas.

32. Dalawang oras pagkatapos ng iniksyon, suriin ang lugar ng iniksyon para sa pamumula, pamamaga, o lambot. Kung mayroon 

kang reaksyon sa balat at hindi ito lumiwanag sa loob ng ilang araw o lumala ito, tawagan ang iyong doktor o nars.

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 peginterferon alfa-2b,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa peginterferon alfa-2b, iba pang alpha interferon, anumang 
iba pang mga gamot, o polyethylene glycol (PEG). Tanungin ang iyong doktor kung hindi ka sigurado kung ang isang gamot 
na allergy sa iyo ay isang alpha interferon.
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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 mga 
gamot na nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA at methadone (Dolophine, Methadose). 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 (operasyon para palitan ang isang bahagi ng 

katawan) o kung mayroon ka o naranasan na ang alinman sa mga kondisyong nabanggit sa seksyong MAHALAGANG BABALA o 

alinman sa mga sumusunod: mga problema sa pagtulog, o mga problema sa iyong mga mata o pancreas.

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

dapat mong malaman na ang peginterferon alfa-2b ay maaaring magdulot sa iyo ng antok, pagkahilo, o pagkalito. Huwag magmaneho ng kotse o 

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

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

at pananakit ng kasukasuan sa panahon ng iyong paggamot sa peginterferon alfa-2b. Kung nakakaabala ang mga sintomas na ito, 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-2b. Maaaring gusto mong mag-iniksyon ng peginterferon alfa-2b sa oras ng pagtulog upang makatulog ka sa mga sintomas.

planuhin ang maraming pahinga at regular na magaang ehersisyo sa panahon ng iyong paggamot. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga ligtas na 

paraan ng pag-eehersisyo sa panahon ng iyong paggamot.

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

Uminom ng hindi bababa sa 10 buong baso ng tubig o malinaw na juice na walang caffeine o alkohol araw-araw sa panahon ng iyong 

paggamot na may peginterferon alfa-2b. Mag-ingat lalo na sa pag-inom ng sapat na likido sa mga unang linggo ng iyong paggamot.

Siguraduhing kumain ng maayos sa panahon ng iyong paggamot. Kung ikaw ay may sakit sa tiyan o walang ganang kumain, kumain ng 

masustansyang meryenda o ilang mas maliliit na pagkain sa buong araw.

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

Kung naaalala mo ang napalampas na dosis nang hindi lalampas sa araw pagkatapos mong mai-iskedyul na 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 hindi mo naaalala ang napalampas na dosis hanggang sa lumipas ang ilang araw, suriin sa iyong doktor kung ano ang gagawin. 

Huwag doblehin ang susunod na dosis o uminom ng higit sa isang dosis sa isang linggo nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

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

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Peginterferon alfa-2b. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pasa, pananakit, pamumula, pamamaga, pangangati, o pangangati sa isang lugar kung saan ka nag-inject ng peginterferon alfa-2b
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pagduduwal

pagsusuka

walang gana kumain

pagbabago sa lasa ng mga bagay

pagtatae

pagtitibi

heartburn

pagbaba ng timbang

sakit ng ulo

pagkahilo

pagkalito

pagkawala ng buhok o pagnipis

nangangati

hirap magconcentrate

pakiramdam malamig o mainit sa lahat ng oras

pagbabago sa iyong balat

tuyong bibig

pagpapawisan

namumula

tumutulong sipon

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

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, tawagan kaagad ang 

iyong doktor:

pantal

mga pantal

hirap lumunok

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

pamamalat

mabilis na tibok ng puso

maputlang balat

sakit sa ibabang bahagi ng likod

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605030.html 8/10



4/14/22, 4:17 PM Peginterferon Alfa-2b (PEG-Intron): MedlinePlus Drug Information

Ang Peginterferon alfa-2b 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. Mag-imbak ng 

peginterferon alfa-2b injection pens sa refrigerator, at huwag ilantad ang mga ito sa init. Mag-imbak ng mga vial ng 

peginterferon alfa-2b powder sa temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo). 

Pinakamainam na mag-iniksyon ng peginterferon alfa-2b solution sa mga vial o injection pen kaagad pagkatapos ng paghahalo. 

Kung kinakailangan, ang mga vial o injection pen na naglalaman ng inihandang solusyon ng peginterferon alfa-2b ay maaaring 

itago sa refrigerator nang hanggang 24 na oras. Huwag i-freeze ang peginterferon alfa-2b.

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, 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]

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 naisin ng doktor na suriin ang 

biktima nang mas malapit at magsagawa ng mga pagsusuri sa laboratoryo.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Huwag hayaan ang sinuman na gumamit ng iyong gamot o alinman sa iyong mga supply ng iniksyon. 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 mga reseta at hindi reseta (over-the-counter) na gamot na 

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

PEG-Intron®

Huling Binago - 06/15/2016

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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