
6 milyong IU Roferon-A bawat syringe—Ang bawat 0.5 mL ay naglalaman ng 6 MIU ng Interferon alfa-2a, recombinant, 3.605 mg sodium chloride, 0.1 mg 
polysorbate 80, 5 mg benzyl alcohol bilang preservative at 0.385 mg ammonium acetate. Mga kahon ng 1 (NDC 0004-2016-09); Mga kahon ng 6 (NDC 
0004-2016-07).
9 milyong IU Roferon-A bawat syringe—Ang bawat 0.5 mL ay naglalaman ng 9 MIU ng Interferon alfa-2a, recombinant, 3.605 mg sodium chloride, 0.1 mg 
polysorbate 80, 5 mg benzyl alcohol bilang preservative at 0.385 mg ammonium acetate. Mga kahon ng 1 (NDC 0004-2017-09); Mga kahon ng 6 (NDC 
0004-2017-07).

Imbakan
Ang prefilled syringe ay dapat na nakaimbak sa refrigerator sa 36° hanggang 46°F (2° hanggang 8°C). gawinhindii-freeze o iling. Protektahan ang Roferon-A mula sa liwanag sa panahon 

ng pag-iimbak.

Roferon®-A
(Interferon alfa-2a, recombinant) Solusyon para 
sa Injection – Prefilled Syringes
Bago mo simulan ang pag-inom ng Roferon-A (ro-FER-on), mangyaring basahin nang mabuti itong Gabay sa Paggamot. Basahin ang Gabay sa Gamot na ito sa tuwing 

pupunan mo ang iyong reseta kung sakaling may maidagdag na bagong impormasyon. Ang impormasyong ito ay hindi pumapalit sa pakikipag-usap sa iyong healthcare 

provider.

Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa Roferon-A?

Ang Roferon-A ay ginagamit upang gamutin ang mga taong may hepatitis C, hairy cell leukemia at Philadelphia chromosome positive chronic myelogenous leukemia (CML). Gayunpaman, 

ang Roferon-A ay maaaring magdulot ng ilang malubhang epekto na maaaring magdulot ng kamatayan sa mga bihirang kaso. Bago simulan ang Roferon-A, dapat kang makipag-usap sa 

iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa mga posibleng benepisyo at mga posibleng epekto ng paggamot, upang magpasya kung ang Roferon-A ay tama para 

sa iyo. Habang umiinom ng Roferon-A, kailangan mong regular na magpatingin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa mga medikal na eksaminasyon at 

pagsusuri sa dugo upang matiyak na gumagana ang iyong paggamot at upang masuri ang mga side effect.

Ang pinakaseryosong posibleng epekto ng paggamot sa Roferon-A ay kinabibilangan ng:

1.Mga problema sa kalusugan ng isip:Ang Roferon-A ay maaaring maging sanhi ng ilang mga pasyente na magkaroon ng mga problema sa mood o pag-uugali. Ang mga senyales ng mga problemang ito 

ay kinabibilangan ng pagkamayamutin (madaling magalit), depresyon (pakiramdam, masama ang pakiramdam tungkol sa iyong sarili o walang pag-asa), at pagkabalisa.

Ang ilang mga pasyente ay maaaring magkaroon ng agresibong pag-uugali at iniisip ang tungkol sa pananakit sa iba. Ang ilang mga pasyente ay maaaring magkaroon ng pag-iisip tungkol sa 

pagtatapos ng kanilang buhay (mga pag-iisip ng pagpapakamatay) at maaaring subukang gawin ito. Ilang pasyente pa nga ang nagwakas ng kanilang buhay. Ang mga dating adik sa droga ay maaaring 

bumalik sa pagkalulong sa droga o labis na dosis. Dapat mong sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung ikaw ay ginagamot para sa isang sakit sa pag-iisip o may 

kasaysayan ng sakit sa isip o kung ikaw ay nalululong o kailanman ay nalulong sa droga o alkohol. Tawagan kaagad ang iyong healthcare provider kung magkakaroon ka ng alinman sa mga problemang 

ito habang nasa paggamot sa Roferon-A.

2.Mga problema sa puso:Ang Roferon-A ay maaaring maging sanhi ng ilang mga pasyente na makaranas ng mataas na presyon ng dugo, isang mabilis na tibok ng puso, pananakit ng dibdib, at napakabihirang atake sa 

puso. Sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon ka o nagkaroon ng anumang mga problema sa puso sa nakaraan.
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3.Mga problema sa dugo:Maraming mga pasyente na kumukuha ng Roferon-A ay nagkaroon ng pagbaba sa bilang ng kanilang mga puting selula ng dugo at kanilang mga platelet. Kung ang mga bilang 

ng mga selula ng dugo ay masyadong mababa, maaari kang nasa panganib para sa mga impeksyon o pagdurugo.

Itigil ang pag-inom ng Roferon-A at tawagan kaagad ang iyong healthcare provider kung magkakaroon ka ng alinman sa mga sintomas na ito:

• Masyado kang nalulumbay o iniisip ang tungkol sa pagpapakamatay

• Mayroon kang matinding pananakit ng dibdib

• Nahihirapan kang huminga

• May pagbabago ka sa iyong paningin

• Napansin mo ang hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

• Mataas na lagnat

• Matinding pananakit ng tiyan. Kung ang sakit ay nasa ibabang bahagi ng iyong tiyan, maaaring nangangahulugan ito na ang iyong bituka ay namamaga 

(colitis)

Para sa karagdagang impormasyon sa mga posibleng side effect sa Roferon-A therapy, pakibasa ang seksyon sa "Ano ang mga posibleng side effect ng 
Roferon-A?" sa Gabay sa Gamot na ito.
Ano ang Roferon-A?
Ang Roferon-A ay isang paggamot na ginagamit para sa ilang tao na nahawaan ng hepatitis C virus, hairy cell leukemia, at Philadelphia chromosome positive chronic 

myelogenous leukemia (CML). Ang mga pasyenteng may hepatitis C ay may virus na nagdudulot ng hepatitis sa kanilang dugo at atay. Ang mga pasyente na may hairy cell 

leukemia ay gumagawa ng abnormal na mga puting selula ng dugo na naglalakbay sa pali kung saan sila nabibitag at sinisira ang mga normal na selula ng dugo. Sa CML, ang 

iyong katawan ay gumagawa ng masyadong marami sa ilang partikular na selula ng dugo. Gumagana ang Roferon-A sa mga kundisyong ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng 

dami ng virus sa katawan, pagsira sa mga selula na maaaring makasama sa iyong katawan at pagpigil sa katawan na makagawa ng napakaraming selula.

Sino ang hindi dapat kumuha ng Roferon-A? 

Huwag gumamit ng Roferon-A kung:

• Ikaw ay buntis o nagpapasuso o nagpaplanong magbuntis.

• Ikaw ay allergic sa alpha interferon,Escherichia coli-mga produktong hinango o anumang bahagi ng Roferon-A.

• Mayroon kang autoimmune hepatitis (hepatitis na sanhi ng pag-atake ng iyong immune system sa iyong atay).

Ang Roferon-A ay hindi dapat ibigay sa bagong panganak o premature na mga sanggol.

Kung mayroon o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon o malubhang problemang medikal, talakayin ang mga ito sa iyong doktor bago 

kumuha ng Roferon-A:

• Kasaysayan ng o kasalukuyang malubhang sakit sa isip (tulad ng depresyon o pagkabalisa)

• Nakaraang atake sa puso o mga problema sa puso

• Mga problema sa pagtulog

• Altapresyon

• Autoimmune disease (kung saan inaatake ng immune system ng katawan ang sariling mga selula ng katawan), tulad ng vasculitis, psoriasis, systemic lupus 
erythematosus, rheumatoid arthritis

• Mga problema sa bato

• Mga sakit sa dugo-Mababa ang bilang ng dugo o mga problema sa pagdurugo

• Uminom ka ng gamot na tinatawag na theophylline

• Diabetes (mataas na asukal sa dugo)

• Mga problema sa thyroid

• Mga problema sa atay, maliban sa hepatitis C

• Impeksyon sa Hepatitis B
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• Impeksyon sa HIV (ang virus na nagdudulot ng AIDS)

• Mga problema sa iyong paningin

• Colitis

• Body organ transplant at umiinom ng gamot na pumipigil sa iyong katawan na tanggihan ang iyong transplant (pinipigilan ang iyong immune system)

• Alkoholismo

• Pag-abuso sa droga o pagkagumon

Kung mayroon kang anumang mga pagdududa tungkol sa kondisyon ng iyong kalusugan o tungkol sa pagkuha ng Roferon-A, kausapin ang iyong healthcare provider. Ano 

ang dapat kong iwasan habang umiinom ng Roferon-A?

• Ang mga babaeng pasyente at pati na rin ang mga babaeng partner ng mga lalaking pasyente ay dapat iwasang mabuntis habang umiinom ng Roferon-A. Maaaring mapinsala ng Roferon-A ang iyong hindi 

pa isinisilang na anak o maging sanhi ng pagkawala ng iyong sanggol (pagkakuha).

• Hindi mo dapat pasusuhin ang iyong sanggol habang umiinom ng Roferon-A.

Paano ko dapat inumin ang Roferon-A?

Upang makuha ang pinakamaraming benepisyo mula sa gamot na ito, mahalagang uminom ng Roferon-A nang eksakto tulad ng sinasabi sa iyo ng iyong healthcare provider. Sasabihin sa iyo ng iyong 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung gaano karaming gamot ang dapat inumin at kung gaano kadalas ito inumin. Sa sandaling simulan mo ang paggamot sa Roferon-A, huwag lumipat 

sa ibang brand ng interferon nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Ang ibang mga interferon ay maaaring walang parehong epekto sa paggamot ng iyong sakit. Ang pagpapalit ng mga tatak ay 

mangangailangan din ng pagbabago sa iyong dosis. Sasabihin sa iyo ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung gaano katagal mo kailangang gamitin ang Roferon-A.

Sa paglipas ng panahon, maaaring baguhin ng iyong healthcare provider ang iyong dosis ng Roferon-A. Huwag baguhin ang iyong dosis maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor na baguhin ito.

Ang Roferon-A ay ibinibigay sa prefilled syringes. Ibigay mo man ang iyong sarili ng iniksyon o ibang tao ang magbibigay ng iniksyon sa iyo, 
mahalagang sundin ang mga tagubilin sa Gabay sa Medication na ito (tingnan ang apendise na "Mga Tagubilin sa Paghahanda at Pagbibigay ng Dosis 
na may Roferon-A Prefilled Syringe").
Kung napalampas mo ang isang dosis ng Roferon-A, kunin ang napalampas na dosis sa lalong madaling panahon sa parehong araw o sa susunod na araw, pagkatapos ay magpatuloy sa 

iyong regular na iskedyul ng dosing. Kung lumipas ang ilang araw pagkatapos mong makaligtaan ang isang dosis, suriin sa iyong doktor kung ano ang gagawin. Huwag doblehin ang 

susunod na dosis o uminom ng higit sa isang dosis sa isang araw maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung umiinom ka ng higit sa iyong 

iniresetang dosis ng Roferon-A. Maaaring naisin ng iyong doktor na suriin ka nang mas malapit at kumuha ng dugo para sa pagsusuri.

Dapat kang makakuha ng regular na pagsusuri sa dugo upang matulungan ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na suriin kung paano gumagana ang paggamot at 

upang suriin ang mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka o nagpaplanong uminom ng iba pang mga reseta o hindi iniresetang gamot, kabilang ang mga bitamina at 

mineral na pandagdag at mga herbal na gamot.

Ano ang mga posibleng side effect ng Roferon-A? Ang mga 

posibleng, malubhang epekto ay kinabibilangan ng:

• Mga problema sa kalusugan ng isip kabilang ang pagpapakamatay, pag-iisip ng pagpapakamatay, mga problema sa puso, at mga problema sa dugo:Tingnan ang seksyong "Ano 

ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa Roferon-A?".

• Iba pang mga problema sa organ ng katawan:Ang ilang mga pasyente ay maaaring makaranas ng mga problema sa baga (tulad ng kahirapan sa paghinga o pneumonia) at mga problema sa paningin.

• Bago o lumalalang sakit na autoimmune:Ang ilang mga pasyente ay maaaring magkaroon ng autoimmune disease (isang sakit kung saan ang sariling immune system ng 

katawan ay nagsisimulang umatake sa sarili nito) habang nasa Roferon-A therapy. Maaaring kabilang sa mga sakit na ito ang vasculitis (isang pamamaga ng iyong mga 

daluyan ng dugo), rheumatoid arthritis o lupus erythematosus, psoriasis o mga problema sa thyroid. Sa ilang mga pasyente na mayroon nang sakit na autoimmune, ang 

sakit ay maaaring lumala habang nasa Roferon-A therapy.

Karaniwan, ngunit hindi gaanong seryoso, ang mga side effect ay kinabibilangan ng:

• Mga sintomas tulad ng trangkaso:Karamihan sa mga pasyente na umiinom ng Roferon-A ay may mga sintomas tulad ng trangkaso na kadalasang bumababa pagkatapos ng unang ilang linggo ng 

paggamot. Ang mga sintomas na tulad ng trangkaso ay maaaring kabilang ang hindi pangkaraniwang pagkapagod, lagnat, panginginig, pananakit ng kalamnan, at pananakit ng kasukasuan. Ang pag-inom 

ng acetaminophen o ibuprofen bago ka uminom ng Roferon-A ay maaaring makatulong sa mga sintomas na ito. Maaari mo ring subukang uminom ng Roferon-A sa gabi. Maaari kang makatulog sa mga 

sintomas.

• Labis na pagkapagod (pagkapagod):Maraming mga pasyente ang maaaring maging labis na pagod habang nasa Roferon-A therapy.

• Masakit ang tiyan:Ang pagduduwal, mga pagbabago sa lasa, pagtatae, at pagkawala ng gana ay karaniwang nangyayari.
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• Mga problema sa asukal sa dugo:Ang ilang mga pasyente ay maaaring magkaroon ng problema sa kung paano kinokontrol ng kanilang katawan ang kanilang asukal sa dugo at maaaring magkaroon ng 

diabetes.

• Mga problema sa thyroid:Ang ilang mga pasyente ay maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa kanilang thyroid function. Maaaring kabilang sa mga sintomas ng mga pagbabagong ito ang pakiramdam na mainit o 

malamig sa lahat ng oras, problema sa pag-concentrate, mga pagbabago sa iyong balat (maaaring maging masyadong tuyo ang iyong balat), at mga pagbabago sa iyong timbang.

• Mga reaksyon sa balat:Ang ilang mga pasyente ay maaaring magkaroon ng pantal, tuyo o makati na balat, at pamumula at pamamaga sa lugar ng iniksyon.

• Mga kaguluhan sa pagtulog at sakit ng ulo:Ang problema sa pagtulog at pananakit ng ulo ay maaari ding mangyari sa panahon ng Roferon-A therapy.

• Pagnipis ng buhok:Ang pagkawala ng buhok ay hindi karaniwan habang gumagamit ng Roferon-A. Ang pagkawala ng buhok na ito ay pansamantala at ang paglaki ng buhok ay dapat bumalik pagkatapos mong ihinto ang 

pag-inom ng Roferon-A.

Ito ay hindi lahat ng mga side effect ng Roferon-A. Ang iyong doktor o parmasyutiko ay maaaring magbigay sa iyo ng mas kumpletong listahan. Makipag-usap sa iyong 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung nag-aalala ka tungkol sa mga side effect o nakita mong lubhang nakakaabala ang mga ito.

Pangkalahatang payo tungkol sa mga iniresetang gamot

Ang mga gamot ay minsan ay inireseta para sa mga layunin maliban sa mga nakalista sa isang Gabay sa Paggamot. Kung mayroon kang anumang mga alalahanin o tanong 

tungkol sa Roferon-A, makipag-ugnayan sa iyong healthcare provider. Huwag gamitin ang Roferon-A para sa isang kundisyon o tao maliban sa kung saan ito ay inireseta. Kung 

gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa Roferon-A, ang iyong healthcare provider o parmasyutiko ay makakapagbigay sa iyo ng detalyadong impormasyon na isinulat 

para sa mga healthcare provider.

Ang Gabay sa Gamot na ito ay inaprubahan ng US Food and Drug Administration. Itago ito at ang 
lahat ng iba pang mga gamot sa hindi maaabot ng mga bata.
Binago: Oktubre 2004

Apendise ng Gabay sa Gamot: Mga Tagubilin sa Paghahanda at Pagbibigay ng Dosis na may Roferon-A Prefilled Syringe Paano 
ko dapat iimbak ang Roferon-A?
Ang Roferon-A ay dapat na nakaimbak sa refrigerator sa temperaturang 36°F hanggang 46°F (2°C hanggang 8°C). Huwag iwanan ang Roferon-A sa labas ng refrigerator nang 

higit sa 24 na oras. Huwag i-freeze ang Roferon-A. Ang pagpapanatiling Roferon-A sa mga temperatura sa labas ng inirerekomendang hanay ay maaaring makasira sa gamot. 

Huwag iling ang Roferon-A. Maaaring sirain ng pagyanig ang Roferon-A upang hindi ito gumana. Protektahan ang Roferon-A mula sa liwanag sa panahon ng pag-iimbak.

Paano ako mag-inject ng Roferon-A?

Ang mga sumusunod na tagubilin ay tutulong sa iyo na matutunan kung paano gamitin ang Roferon-A prefilled syringes. Mangyaring basahin ang lahat ng mga direksyong ito bago subukang inumin ang iyong 

gamot. Mahalagang maingat na sundin ang mga direksyong ito. Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang mga alalahanin tungkol sa kung paano 

gamitin ang Roferon-A. Kung binibigyan mo ang iyong sarili ng isang iniksyon o kung ibinibigay mo ang iniksyon sa ibang tao, dapat turuan ka ng isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung 

paano mag-iniksyon.

Ang prefilled syringes ay ginagamit para sa pag-inject ng Roferon-A sa ilalim ng balat (subcutaneous).
1. Kolektahin ang lahat ng mga materyales na kakailanganin mo bago ka magsimulang magbigay ng iniksyon:

• isang sterile Roferon-A prefilled syringe na may karayom
• mga pamunas ng alkohol

• hindi mabutas na disposable container

2. Suriin ang petsa ng pag-expire sa pakete upang matiyak na hindi ito lumipas at suriin ang solusyon sa syringe. Ang solusyon sa syringe ay dapat na 
malinaw o walang kulay hanggang sa matingkad na dilaw ang kulay.
• Huwag gumamit ng Roferon-A kung:

– ang gamot ay maulap
– ang gamot ay may mga particle na lumulutang dito

– ang gamot ay anumang kulay maliban sa malinaw o walang kulay hanggang dilaw na dilaw

– lumampas na ito sa expiration date

3. Painitin ang pinalamig na gamot sa pamamagitan ng dahan-dahang pag-roll ng syringe sa iyong mga palad nang halos isang minuto.

4. Hugasan ang iyong mga kamay gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Napakahalaga ng hakbang na ito upang makatulong na maiwasan ang impeksiyon.

5. Roferon-A prefilled syringe:

6. Magtipon ng hiringgilya:

• Ilagay ang plunger rod sa bukas na dulo ng syringe barrel.
• Dahan-dahang i-screw ang baras sa plunger stopper hanggang sa masikip.
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HUWAG GUMAMIT NG PWERSA.

7. Ihanda ang karayom:
• I-turn off ang maliwanag na dilaw na tamper-resistant seal mula sa karayom. Ang "click" na tunog ay nangangahulugan na ang karayom   ay OK na gamitin.

KUNG HINDI KA MARINIG ANG ISANG "CLICK", HUWAG GAMITIN ANG KARAMYO AT HUWAG TANGGALIN ANG MALINAW NA 
KARAMAY NA KASULONG. Itapon ang karayom   sa lalagyan na PATUNAY SA BUSTAS.
Kung mayroon kang isa pang karayom, magpatuloy muli sa Hakbang 7. Kung walang magagamit na alternatibong karayom, makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang gumawa ng 

mga pagsasaayos para sa isang kapalit na karayom.

8. Upang ikabit ang karayom   sa prefilled syringe:

• Alisin ang kulay abong takip ng tip mula sa syringe barrel.

• Ilagay ang karayom   sa dulo ng syringe barrel para magkasya ito nang husto. Huwag tanggalin ang malinaw na kalasag ng karayom.

9. Pumili ng lugar ng pag-iiniksyon:

• Dapat kang pumili ng ibang lugar sa tuwing magbibigay o tumanggap ka ng iniksyon. Ang mga karaniwang site na gagamitin ay:
• tiyan, pag-iwas sa lugar ng pusod at baywang
• hita

• Kung may ibang taong nagbibigay sa iyo ng iniksyon, ang itaas, panlabas na braso ay maaaring gamitin bilang lugar ng pag-iiniksyon.

10. Paghahanda ng lugar ng iniksyon:

• Linisin ang balat kung saan ibibigay ang iniksyon gamit ang alcohol swab at hayaang matuyo ang lugar sa loob ng 10 segundo.

11. Pag-iniksyon ng Roferon-A:

• Hawakan ang maputlang dilaw na hub sa pagitan ng iyong hinlalaki at hintuturo at maingat (upang maiwasan ang tusok ng karayom) alisin ang malinaw na panangga ng karayom   

gamit ang iyong kabilang kamay. Ang syringe ay handa na para sa iniksyon.

• Panatilihin ang hiringgilya sa isang pahalang na posisyon hanggang handa nang gamitin.

• Hawakan ang syringe na nakaharap ang karayom, tapikin ang syringe barrel para magdala ng mga bula ng hangin sa itaas.

• Pindutin nang bahagya ang plunger upang itulak ang mga bula ng hangin palabas sa pamamagitan ng karayom.

• Hawakan ang hiringgilya nang pahalang, at iposisyon ang bevel ng karayom   upang ang punto ng karayom   ay nakaharap sa itaas.

• Kurutin nang mahigpit ang isang bahagi ng balat sa pagitan ng iyong hinlalaki at hintuturo.

• Hawakan ang karayom   na parang lapis sa 45° hanggang 90° anggulo sa balat at gamit ang mabilis na parang dart na galaw, ipasok ang karayom   hanggang sa maabot nito.
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• Kapag naipasok na, dahan-dahang ilabas ang syringe. Kung ang dugo ay lumitaw sa hiringgilya, ang karayom   ay pumasok sa isang daluyan ng dugo.

Huwag mag-inject ng Roferon-A sa site na iyon at itapon ang syringe. Gumamit ng bagong syringe para sa iniksyon at gamitin sa ibang lugar ng iniksyon.

• Kung hindi lumabas ang dugo sa syringe, dahan-dahang itulak ang plunger pababa para makuha mo ang lahat ng iyong gamot.
• Bawiin ang karayom   sa parehong anggulo kung saan ito ipinasok. Tingnan ang mga tagubilin para sa pagtatapon ng karayom   at hiringgilya sa seksyong "Paano ko 

itatapon ang mga materyales na ginamit sa pag-iniksyon ng Roferon-A?".

• Kapag tapos ka na, maglagay ng alcohol swab sa lugar ng iniksyon at bahagyang pindutin.

• Huwag muling gumamit ng mga hiringgilya at karayom. Gumamit ng bagong prefilled syringe at karayom   para sa bawat iniksyon.

Paano ko dapat itapon ang mga materyales na ginamit sa pag-iniksyon ng Roferon-A?

• Gawinhindi bawiin ang karayom.

• Ilagay ang buong syringe at karayom   sa isang lalagyan na lumalaban sa pagbutas. Ang isang bahay na "Sharps Container" ay maaaring mabili sa iyong parmasya o maaari kang gumamit ng 

isang matigas na plastic na lalagyan na may screw top o isang lata ng kape na may takip na plastik. Dapat kang makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan 

tungkol sa kung paano maayos na itapon ang isang buong lalagyan ng mga ginamit na syringe. Maaaring may mga espesyal na batas ng estado o lokal tungkol sa pagtatapon ng mga 

ginamit na syringe at karayom, kaya mangyaring suriin sa iyong doktor, nars o parmasyutiko para sa mga tagubilin. HUWAG itapon ang napunong lalagyan sa basurahan ng bahay at 

HUWAG mag-recycle.

• Ang takip ng karayom   at mga pamunas ng alkohol ay maaaring itapon sa regular na basurahan. Dapat mong palaging itago ang iyong mga hiringgilya at lalagyan ng 

pagtatapon sa hindi maaabot ng mga bata.

Petsa ng rebisyon ng Appendix: Setyembre 2003

Hoffmann-La Roche Inc.
340 Kingsland Street
Nutley, New Jersey 07110-1199 
US Govt. Lic. Hindi. 0136
Copyright © 1999–2008 ng Hoffmann-La Roche Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan.
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