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Infliximab Injection
binibigkas bilang (sa flix' I mab)

Paunawa:

Ang infliximab injection, infliximab-dyyb injection, at infliximab-abda injection ay mga biologic na gamot (mga gamot na 

ginawa mula sa mga buhay na organismo). Ang biosimilar infliximab-dyyb injection at infliximab-abda injection ay lubos na 

katulad ng infliximab injection at gumagana sa parehong paraan tulad ng infliximab injection sa katawan. Samakatuwid, 

ang terminong infliximab injection na mga produkto ay gagamitin upang kumatawan sa mga gamot na ito sa talakayang 

ito.

MAHALAGANG BABALA:

Maaaring bawasan ng mga produkto ng infliximab injection ang iyong kakayahang labanan ang impeksiyon at pataasin ang 

panganib na magkaroon ka ng malubhang impeksyon, kabilang ang malubhang impeksyon sa viral, bacterial, o fungal na 

maaaring kumalat sa buong katawan. Maaaring kailanganin ng mga impeksyong ito na gamutin sa isang ospital at maaaring 

magdulot ng kamatayan. Sabihin sa iyong doktor kung madalas kang makakuha ng anumang uri ng impeksyon o kung sa tingin 

mo ay mayroon kang anumang uri ng impeksyon ngayon. Kabilang dito ang mga menor de edad na impeksyon (tulad ng mga 

bukas na hiwa o sugat), mga impeksiyon na dumarating at umalis (tulad ng mga sipon) at mga malalang impeksiyon na hindi 

nawawala. Sabihin din sa iyong doktor kung mayroon kang diyabetis o anumang kondisyon na nakakaapekto sa iyong immune 

system at kung nakatira ka o naninirahan na sa mga lugar tulad ng mga lambak ng ilog ng Ohio o Mississippi kung saan mas 

karaniwan ang mga malubhang impeksyon sa fungal. Tanungin ang iyong doktor kung hindi mo alam kung ang mga impeksyon ay 

mas karaniwan sa iyong lugar. Sabihin din sa iyong doktor kung umiinom ka ng mga gamot na nagpapababa sa aktibidad ng 

immune system tulad ng abatacept (Orencia); anakinra (Kineret); methotrexate (Otrexup, Rasuvo, Trexall, Xatmep); mga steroid 

gaya ng dexamethasone, methylprednisolone (Medrol), prednisolone (Orapred ODT, Pediapred, Prelone), o prednisone; o 

tocilizumab (Actemra).

Susubaybayan ka ng iyong doktor para sa mga palatandaan ng impeksyon sa panahon at sa ilang sandali pagkatapos ng iyong paggamot. 

Kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas bago mo simulan ang iyong paggamot o kung makaranas ka ng alinman sa 

mga sumusunod na sintomas sa panahon o ilang sandali pagkatapos ng iyong paggamot, tawagan kaagad ang iyong doktor: kahinaan; 

pagpapawis; kahirapan sa paghinga; namamagang lalamunan; ubo; pag-ubo ng madugong uhog; lagnat; matinding pagkapagod; mga 

sintomas tulad ng trangkaso; mainit, pula, o masakit na balat; pagtatae; sakit sa tyan; o iba pang mga palatandaan ng impeksyon.
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Maaaring ikaw ay nahawaan ng tuberculosis (TB, isang matinding impeksyon sa baga) o hepatitis B (isang virus na nakakaapekto sa atay) 

ngunit wala kang anumang mga sintomas ng sakit. Sa kasong ito, ang mga produkto ng infliximab injection ay maaaring tumaas ang 

panganib na ang iyong impeksyon ay magiging mas malala at magkakaroon ka ng mga sintomas. Magsasagawa ang iyong doktor ng 

pagsusuri sa balat upang makita kung mayroon kang hindi aktibong impeksyon sa TB at maaaring mag-utos ng pagsusuri sa dugo upang 

makita kung mayroon kang hindi aktibong impeksyon sa hepatitis B. Kung kinakailangan, bibigyan ka ng iyong doktor ng gamot para 

gamutin ang impeksyong ito bago ka magsimulang gumamit ng produktong infliximab injection. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o 

nagkaroon na ng TB, kung nakatira ka o bumisita sa isang lugar kung saan karaniwan ang TB, o kung nakasama mo ang isang taong may TB. 

Kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng TB, o kung magkakaroon ka ng alinman sa mga sintomas na ito sa 

panahon ng iyong paggamot, tawagan kaagad ang iyong doktor: ubo, pagbaba ng timbang, pagkawala ng tono ng kalamnan, lagnat, o 

pagpapawis sa gabi. Tumawag din kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito ng hepatitis B o kung 

nagkakaroon ka ng alinman sa mga sintomas na ito sa panahon o pagkatapos ng iyong paggamot: labis na pagkapagod, paninilaw ng balat 

o mata, kawalan ng gana, pagduduwal o pagsusuka, pananakit ng kalamnan, maitim na ihi, kulay putik na pagdumi, lagnat, panginginig, 

pananakit ng tiyan, o pantal.

Ilang bata, teenager, at young adult na nakatanggap ng infliximab injection na produkto o mga katulad na gamot ay nagkaroon ng malala o nakamamatay na mga kanser kabilang ang 

lymphoma (kanser na nagsisimula sa mga cell na lumalaban sa impeksyon). Ilang teenager at young adult na lalaki na umiinom ng infliximab na produkto o mga katulad na gamot ay 

nagkaroon ng hepatosplenic T-cell lymphoma (HSTCL), isang napakaseryosong uri ng cancer na kadalasang nagdudulot ng kamatayan sa loob ng maikling panahon. Karamihan sa mga taong 

nagkaroon ng HSTCL ay ginagamot para sa Crohn's disease (isang kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang lining ng digestive tract, na nagdudulot ng pananakit, pagtatae, pagbaba ng 

timbang, at lagnat) o ulcerative colitis (isang kondisyon na nagdudulot ng pamamaga at mga sugat sa lining ng colon [large intestine] at tumbong) na may produkto ng infliximab injection o 

katulad na gamot kasama ng isa pang gamot na tinatawag na azathioprine (Azasan, Imuran) o 6- mercaptopurine (Purinethol, Purixan). Sabihin sa doktor ng iyong anak kung ang iyong anak 

ay nagkaroon ng anumang uri ng kanser. Kung ang iyong anak ay magkaroon ng alinman sa mga sintomas na ito sa panahon ng kanyang paggamot, tawagan kaagad ang kanyang doktor: 

hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang; namamagang glandula sa leeg, kili-kili, o singit; o madaling pasa o dumudugo. Makipag-usap sa doktor ng iyong anak tungkol sa mga panganib 

ng pagbibigay ng infliximab injection na produkto sa iyong anak. Kung ang iyong anak ay magkaroon ng alinman sa mga sintomas na ito sa panahon ng kanyang paggamot, tawagan kaagad 

ang kanyang doktor: hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang; namamagang glandula sa leeg, kili-kili, o singit; o madaling pasa o dumudugo. Makipag-usap sa doktor ng iyong anak 

tungkol sa mga panganib ng pagbibigay ng infliximab injection na produkto sa iyong anak. Kung ang iyong anak ay magkaroon ng alinman sa mga sintomas na ito sa panahon ng kanyang 

paggamot, tawagan kaagad ang kanyang doktor: hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang; namamagang glandula sa leeg, kili-kili, o singit; o madaling pasa o dumudugo. Makipag-usap sa 

doktor ng iyong anak tungkol sa mga panganib ng pagbibigay ng infliximab injection na produkto sa iyong anak.

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

kapag sinimulan mo ang paggamot sa isang produkto ng infliximab injection at sa tuwing tatanggap ka ng gamot. 

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 paggamit ng produkto ng infliximab injection.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang mga produkto ng infliximab injection ay ginagamit upang mapawi ang mga sintomas ng ilang mga 
autoimmune disorder (mga kondisyon kung saan inaatake ng immune system ang malusog na bahagi ng 
katawan at nagiging sanhi ng pananakit, pamamaga, at pinsala) kabilang ang:
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rheumatoid arthritis (isang kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang sarili nitong mga kasukasuan, na nagdudulot ng 
pananakit, pamamaga, at pagkawala ng paggana) na ginagamot din ng methotrexate (Rheumatrex, Trexall),

Crohn's disease (isang kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang lining ng digestive tract, na nagdudulot ng pananakit, 
pagtatae, pagbaba ng timbang, at lagnat) sa mga matatanda at bata na 6 taong gulang o mas matanda na hindi bumuti 
kapag ginagamot sa iba pang mga gamot,

ulcerative colitis (kondisyon na nagdudulot ng pamamaga at mga sugat sa lining ng malaking bituka) sa mga 
matatanda at bata na 6 taong gulang o mas matanda na hindi bumuti kapag ginagamot sa iba pang mga 
gamot,

ankylosing spondylitis (isang kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang mga kasukasuan ng gulugod at iba pang lugar na nagdudulot 

ng pananakit at pinsala sa kasukasuan),

plaque psoriasis (isang sakit sa balat kung saan nabubuo ang mapula at scaly patch sa ilang bahagi ng katawan) sa mga nasa hustong 

gulang kapag ang ibang paggamot ay hindi gaanong angkop,

at psoriatic arthritis (isang kondisyon na nagdudulot ng pananakit ng kasukasuan at pamamaga at kaliskis sa balat).

Ang mga produkto ng infliximab injection ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na tumor necrosis factor-alpha (TNFalpha) inhibitors. 

Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng pagharang sa pagkilos ng TNF-alpha, isang sangkap sa katawan na nagdudulot ng pamamaga.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang mga produkto ng infliximab injection ay nagmumula bilang isang pulbos na ihahalo sa sterile na tubig at ibibigay sa intravenously 

(sa ugat) ng isang doktor o nars. Karaniwan itong ibinibigay sa opisina ng doktor isang beses bawat 2 hanggang 8 linggo, mas madalas 

sa simula ng iyong paggamot at mas madalas habang nagpapatuloy ang iyong paggamot. Aabutin ng humigit-kumulang 2 oras para 

matanggap mo ang iyong buong dosis ng isang infliximab, produktong iniksyon.

Ang mga produkto ng infliximab injection ay maaaring magdulot ng malubhang masamang reaksyon, kabilang ang mga reaksiyong 

alerhiya sa panahon ng pagbubuhos at sa loob ng 2 oras pagkatapos. Susubaybayan ka ng doktor o nars sa panahong ito upang matiyak 

na wala kang seryosong reaksyon sa gamot. Maaari kang bigyan ng iba pang mga gamot upang gamutin o maiwasan ang mga reaksyon 

sa isang produkto ng infliximab injection. Sabihin kaagad sa iyong doktor o nars kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na 

sintomas sa panahon o ilang sandali pagkatapos ng iyong pagbubuhos: pantal; pantal; nangangati; pamamaga ng mukha, mata, bibig, 

lalamunan, dila, labi, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti; kahirapan sa paghinga o paglunok; flushing; pagkahilo; nanghihina; 

lagnat; panginginig; mga seizure; pagkawala ng paningin; at pananakit ng dibdib.

Ang mga produkto ng infliximab injection ay maaaring makatulong na kontrolin ang iyong mga sintomas, ngunit hindi nila mapapagaling ang iyong 

kondisyon. Maingat kang babantayan ng iyong doktor upang makita kung gaano kahusay ang mga produkto ng infliximab injection para sa iyo. Kung 

mayroon kang rheumatoid arthritis o Crohn's disease, maaaring dagdagan ng iyong doktor ang dami ng gamot na natatanggap mo, kung kinakailangan. 

Kung mayroon kang Crohn's disease at hindi bumuti ang iyong kondisyon pagkatapos ng 14 na linggo, maaaring huminto ang iyong doktor sa paggamot sa 

iyo ng isang produkto ng infliximab injection. Mahalagang sabihin sa iyong doktor kung ano ang iyong nararamdaman sa panahon ng iyong paggamot.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang mga produkto ng infliximab injection ay ginagamit din minsan upang gamutin ang Behcet's syndrome (mga ulser sa bibig at sa maselang 

bahagi ng katawan at pamamaga ng iba't ibang bahagi ng katawan). Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga posibleng panganib ng 

paggamit ng gamot na ito para sa iyong kondisyon.
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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 gumamit ng produktong infliximab injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdye sa infliximab, infliximab-axxq, infliximab-dyyb, infliximab-abda, 
anumang mga gamot na ginawa mula sa murine (mouse) proteins, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap 
sa infliximab, infliximab-dyyb, o infliximab-abda injection. Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung hindi mo alam 
kung ang isang gamot na alerdye sa iyo ay ginawa mula sa mga protina ng murine. Tanungin ang iyong parmasyutiko o 
tingnan ang Gabay sa Gamot para sa 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 mga gamot na 
nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA at alinman sa mga sumusunod: anticoagulants (mga pampanipis ng dugo) 
tulad ng warfarin (Coumadin), cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), at theophylline (Elixophyllin, Theo-24, 
Theochron) . 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 kung mayroon ka o naranasan na ba ang pagpalya ng puso (kondisyon kung saan ang puso ay hindi makapagbomba 

ng sapat na dugo sa ibang bahagi ng katawan). Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag gumamit ng produktong infliximab 

injection.

sabihin sa iyong doktor kung nagamot ka na sa phototherapy (isang paggamot para sa psoriasis na kinabibilangan ng 
paglalantad sa balat sa ultraviolet light) at kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit na nakakaapekto sa iyong nervous 
system, tulad ng multiple sclerosis (MS; pagkawala ng koordinasyon, panghihina, at pamamanhid dahil sa pinsala sa ugat), 
Guillain-Barre syndrome (panghihina, pangingilig, at posibleng pagkalumpo dahil sa biglaang pinsala sa ugat) o optic neuritis 
(pamamaga ng nerve na nagpapadala ng mga mensahe mula sa mata patungo sa utak); pamamanhid, pagkasunog o 
pangingilig sa anumang bahagi ng iyong katawan; mga seizure; chronic obstructive pulmonary disease (COPD; isang pangkat 
ng mga sakit na nakakaapekto sa mga baga at daanan ng hangin); anumang uri ng kanser; mga problema sa pagdurugo o 
mga sakit na nakakaapekto sa iyong dugo; o sakit sa puso.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung buntis ka habang gumagamit ng infliximab 

injection product, tawagan ang iyong doktor. Kung gumagamit ka ng infliximab injection na produkto sa panahon ng iyong pagbubuntis, 

siguraduhing makipag-usap sa doktor ng iyong sanggol tungkol dito pagkatapos maipanganak ang iyong sanggol. Maaaring kailanganin 

ng iyong sanggol na tumanggap ng ilang partikular na pagbabakuna sa ibang pagkakataon kaysa karaniwan.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay gumagamit ng 
infliximab injection na produkto.

sabihin sa iyong doktor kung nakatanggap ka kamakailan ng bakuna. Magtanong din sa iyong doktor upang makita kung kailangan mong 

tumanggap ng anumang mga pagbabakuna. Huwag magkaroon ng anumang pagbabakuna nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Mahalagang 

matanggap ng mga nasa hustong gulang at bata ang lahat ng mga bakunang naaangkop sa edad bago simulan ang paggamot sa infliximab.

dapat mong malaman na maaari kang magkaroon ng naantala na reaksiyong alerhiya 3 hanggang 12 araw pagkatapos mong makatanggap ng 

produkto ng infliximab injection. Sabihin sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas ilang araw o mas matagal 

pagkatapos ng iyong paggamot: pananakit ng kalamnan o kasukasuan; lagnat; pantal; pantal; nangangati; pamamaga ng mga kamay, mukha, o labi; 

kahirapan sa paglunok; namamagang lalamunan; at sakit ng ulo.

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

Ang mga produkto ng infliximab injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

heartburn

sakit ng ulo

tumutulong sipon

puting patak sa bibig

pangangati ng ari, pagsunog, at pananakit, o iba pang palatandaan ng impeksyon sa lebadura

namumula

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

anumang uri ng pantal, kabilang ang pantal sa pisngi o braso na lumalala sa araw

pananakit ng dibdib

hindi regular na pagtibok ng puso

pananakit sa mga braso, likod, leeg, o panga

sakit sa tyan

pamamaga ng mga paa, bukung-bukong, tiyan, o ibabang binti

biglaang pagtaas ng timbang

kinakapos na paghinga

malabong paningin o pagbabago ng paningin

biglaang panghihina ng braso o binti (lalo na sa isang bahagi ng katawan) o ng mukha

pananakit ng kalamnan o kasukasuan

pamamanhid o pamamanhid sa anumang bahagi ng katawan

biglaang pagkalito, problema sa pagsasalita, o problema sa pag-unawa

biglang problema sa paglalakad

pagkahilo o pagkahilo

pagkawala ng balanse o koordinasyon

biglaang, matinding sakit ng ulo

mga seizure

paninilaw ng balat o mata

maitim na ihi
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walang gana kumain

sakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

dugo sa dumi

maputlang balat

pula, nangangaliskis na mga patak o puno ng nana sa balat

Maaaring pataasin ng infliximab injection ang iyong panganib na magkaroon ng lymphoma (cancer na nagsisimula sa mga cell na lumalaban sa 

impeksyon) at iba pang mga cancer. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagtanggap ng produkto ng infliximab injection.

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

mga problema habang ginagamit 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?

Iimbak ng iyong doktor ang gamot sa kanyang opisina.

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?

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

laboratoryo upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa isang produkto ng infliximab injection.

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

Avsola®(Infliximab-axxq)

Inflectra®(Infliximab-dyyb)
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Remicade®(Infliximab)

Renflexis®(Infliximab-abda)

mga pangalan

Anti-tumor Necrosis Factor-alpha

Anti-TNF-alpha

cA2

Huling Binago - 03/15/2021

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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