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Perampanel
binibigkas bilang (per am' pa nel)

MAHALAGANG BABALA:

Ang mga taong umiinom ng perampanel ay nakagawa ng mga seryoso o nagbabanta sa buhay na mga pagbabago sa kanilang 

kalusugang pangkaisipan at pag-uugali, lalo na ang pagtaas ng poot o pagsalakay sa iba. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka 

o nagkaroon na ng anumang uri ng sakit sa isip o agresibong pag-uugali. Gayunpaman, dapat mong malaman na posibleng 

magkaroon ng mga pagbabagong ito sa kalusugan ng isip at pag-uugali habang umiinom ng perampanel kahit na hindi ka pa 

nagkaroon ng anumang problema sa kalusugan ng isip o pag-uugali sa nakaraan. Ikaw, ang iyong pamilya, o ang iyong tagapag-

alaga ay dapat tumawag kaagad sa iyong doktor kung makaranas ka ng anumang mga pagbabago sa mood, pag-uugali, o 

personalidad sa panahon ng iyong paggamot sa perampanel o hanggang sa isang buwan pagkatapos ihinto ang iyong paggamot. 

Maingat na susubaybayan ng iyong doktor ang iyong kalusugang pangkaisipan sa panahon ng iyong paggamot na may 

perampanel, lalo na kapag sinimulan mong inumin ang gamot na ito at anumang oras na magbago ang iyong dosis. Kung 

makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: pagsalakay, poot, galit, pagkabalisa, 

pagkamayamutin, kahina-hinala o hindi mapagkakatiwalaang pag-uugali, pagkalito, mga problema sa memorya, at pag-iisip 

tungkol sa pananakit o pagpatay sa iba o pagbabanta o pagsisikap na gawin ito. Maaaring bawasan ng iyong doktor ang iyong dosis 

o ihinto ang iyong gamot.

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

sinimulan mo ang paggamot gamit ang perampanel 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 pag-inom ng perampanel.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Perampanel ay ginagamit upang gamutin ang ilang uri ng partial onset seizures (mga seizure na kinasasangkutan lamang ng isang 

bahagi ng utak) sa mga matatanda at bata na 4 na taong gulang at mas matanda. Ginagamit din ito kasabay ng iba pang mga gamot 

upang gamutin ang ilang uri ng pangunahing pangkalahatang tonic-clonic na seizure (dating kilala bilang grand mal seizure; seizure na 

kinasasangkutan ng buong katawan) sa mga nasa hustong gulang at bata na 12 taong gulang o mas matanda.
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Ang Perampanel ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na anticonvulsants. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng 

abnormal na aktibidad ng kuryente sa utak.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Perampanel ay dumarating bilang isang tableta at bilang isang suspensyon (likido) upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwan itong kinukuha 

isang beses sa isang araw bago matulog. Uminom ng perampanel sa halos parehong 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. Kumuha ng perampanel 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.

Iling mabuti ang suspensyon bago ang bawat paggamit upang ihalo nang pantay ang gamot.

Palaging gamitin ang oral (sa bibig) dosing syringe na kasama ng suspension ng perampanel upang ihanda at sukatin ang 

iyong dosis. Huwag gumamit ng kutsara sa bahay upang sukatin ang iyong dosis.

Malamang na sisimulan ka ng iyong doktor sa isang mababang dosis ng perampanel at unti-unting taasan ang iyong dosis, hindi 

hihigit sa isang beses bawat linggo.

Ang Perampanel ay maaaring nakagawian. Huwag uminom ng mas malaking dosis, dalhin ito nang mas madalas, o dalhin ito sa mas 

mahabang panahon kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Maaaring makatulong ang Perampanel na kontrolin ang iyong kondisyon ngunit hindi ito gumagaling. Huwag tumigil sa pag-inom ng perampanel nang 

hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Kung bigla kang huminto sa pag-inom ng perampanel, maaaring lumala ang iyong mga seizure. Malamang na 

babawasan ng iyong doktor ang iyong dosis nang paunti-unti.

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 perampanel,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa perampanel, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 

sangkap sa mga tablet ng perampanel o oral suspension. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay sa Gamot para sa 

isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, at 
nutritional supplement na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: 
antidepressant; barbiturates tulad ng phenobarbital at secobarbital (Seconal); mga gamot para sa allergy, pagkabalisa, 
ubo at sipon, sakit sa isip, at pananakit; mga gamot para sa mga seizure tulad ng carbamazepine (Carbatrol, Tegretol, 
Equetro), oxcarbazepine (Trileptal, Oxtellar), phenytoin (Dilantin, Phenytek), primidone (Mysoline), at topiramate 
(Topamax); rifampicin (Rifadin); pampakalma; mga tabletas sa pagtulog; at mga tranquilizer. 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 perampanel, kaya siguraduhing sabihin sa iyong 
doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom,

dapat mong malaman na maaaring bawasan ng perampanel ang bisa ng hormonal contraceptives (birth control pill, 
patches, rings, o implants) na naglalaman ng levonorgestrel. Gumamit ng ibang paraan ng birth control
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habang umiinom ng perampanel at sa loob ng 1 buwan pagkatapos ng iyong huling dosis. Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung hindi ka 

sigurado kung ang iyong birth control ay naglalaman ng levonorgestrel.

sabihin sa iyong doktor kung anong mga herbal na produkto ang iyong iniinom, lalo na ang St. John's wort.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay umiinom o nakainom na ng maraming alak, kung ikaw ay gumagamit o nakagamit na ng mga 

gamot sa kalye, o kung ikaw ay may labis na paggamit ng mga iniresetang gamot. Sabihin din sa iyong doktor kung mayroon ka o 

nagkaroon na ng sakit sa bato o atay.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung buntis ka habang 
umiinom ng perampanel, tawagan ang iyong doktor.

dapat mong malaman na ang perampanel ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pag-aantok, at mga problema sa koordinasyon at balanse. Maaaring 

mapataas nito ang panganib ng pagkahulog na maaaring magdulot ng malubhang pinsala, lalo na kung ikaw ay matanda na. Huwag magmaneho ng 

kotse, magpatakbo ng makinarya, o lumahok sa mga aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto o koordinasyon hanggang sa malaman mo kung 

paano ka naaapektuhan ng gamot na ito.

tanungin ang iyong doktor tungkol sa ligtas na paggamit ng mga inuming nakalalasing habang umiinom ka ng perampanel. Ang alkohol ay 

maaaring magpalala ng mga epekto mula sa perampanel.

dapat mong malaman na ang iyong kalusugan sa isip ay maaaring magbago sa mga hindi inaasahang paraan at maaari kang magpakamatay 

(nag-iisip tungkol sa pinsala o pagpatay sa iyong sarili o pagpaplano o sinusubukang gawin ito) habang ikaw ay umiinom ng perampanel. Ang 

isang maliit na bilang ng mga matatanda at bata na 5 taong gulang at mas matanda (mga 1 sa 500 katao) na umiinom ng mga anticonvulsant 

tulad ng perampanel upang gamutin ang iba't ibang mga kondisyon sa panahon ng mga klinikal na pag-aaral ay naging suicidal sa panahon ng 

kanilang paggamot. Ang ilan sa mga taong ito ay nakabuo ng mga pag-iisip at pag-uugali ng pagpapakamatay kasing aga ng 1 linggo 

pagkatapos nilang simulan ang pag-inom ng gamot. May panganib na maaari kang makaranas ng mga pagbabago sa iyong kalusugang 

pangkaisipan kung umiinom ka ng isang anticonvulsant na gamot tulad ng perampanel, ngunit maaaring may panganib din na makakaranas 

ka ng mga pagbabago sa iyong kalusugang pangkaisipan kung ang iyong kondisyon ay hindi ginagamot. Ikaw at ang iyong doktor ay 

magpapasya kung ang mga panganib ng pag-inom ng isang anticonvulsant na gamot ay mas malaki kaysa sa mga panganib ng hindi pag-

inom ng gamot. Ikaw, ang iyong pamilya, o ang iyong tagapag-alaga ay dapat tumawag kaagad sa iyong doktor kung makaranas ka ng 

alinman sa mga sumusunod na sintomas: pag-atake ng sindak; pagkabalisa o pagkabalisa; bago o lumalalang pagkamayamutin, pagkabalisa, o 

depresyon; kumikilos sa mga mapanganib na impulses; nahihirapang makatulog o manatiling tulog; agresibo, galit, o marahas na pag-uugali; 

kahibangan (nabaliw, abnormal na nasasabik na mood); pakikipag-usap o pag-iisip tungkol sa nais na saktan ang iyong sarili o wakasan ang 

iyong buhay; o anumang iba pang hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali o mood. Tiyaking alam ng iyong pamilya o tagapag-alaga 

kung aling mga sintomas ang maaaring malubha upang matawagan nila ang doktor kung hindi mo magawang magpagamot nang mag-isa.

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

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

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

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

napalampas. Kung napalampas mo ang higit sa isang dosis, makipag-ugnayan sa iyong doktor.

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

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

alinman sa mga sintomas na ito:

pagkahilo o pakiramdam ng pag-ikot

antok
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pagtitibi

pagduduwal

pagsusuka

sakit ng ulo

pagkapagod

Dagdag timbang

pagkamayamutin

kahinaan

mga problema sa koordinasyon

pananakit ng kalamnan, likod, o kasukasuan

nabawasan ang pakiramdam ng pagpindot o sensasyon

malabo o dobleng paningin

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung naranasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito o 
ang mga nakalista sa seksyon ng MAHALAGANG BABALA at MGA ESPESYAL NA PAG-Iingat, itigil ang pag-inom ng 
perampanel at tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emerhensiyang medikal na paggamot:

pantal; pantal; lagnat o namamagang glandula; pamamaga ng iyong mukha o binti; kinakapos na paghinga; dilaw ng balat o 
mata; o maitim na ihi

Ang Perampanel 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). Huwag i-freeze ang suspensyon. Itapon ang anumang 

hindi nagamit na suspensyon 90 araw pagkatapos ng unang pagbukas ng bote.

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

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

pagkahilo

hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali o mood

pagkabalisa

agresibong pag-uugali

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Ang Perampanel ay isang kinokontrol na sangkap. Ang mga reseta ay maaaring mapunan muli ng 

limitadong bilang ng beses; tanungin ang iyong parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan.

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

Fycompa®

Huling Binago - 12/15/2018

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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