
Bahay →Mga Gamot, Herb at Supplement → Interferon Alfa-2b Injection

URL ng page na ito: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a690006.html

Interferon Alfa-2b Injection
binibigkas bilang (sa "ter feer' on al' fa too bee)

MAHALAGANG BABALA:

Ang interferon alfa-2b injection ay maaaring magdulot o magpalala sa mga sumusunod na kondisyon na maaaring malubha o nagbabanta sa buhay: 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; ischemic disorder (mga kondisyon kung saan may mahinang suplay ng dugo sa isang bahagi ng katawan) tulad ng angina (pananakit ng dibdib) o atake sa puso; 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, psoriasis (isang sakit sa balat kung saan nabubuo ang pula, scaly patch sa ilang bahagi ng katawan), systemic lupus 

erythematosus (SLE o lupus; isang sakit na autoimmune kung saan inaatake ng immune system ang malusog na bahagi ng katawan), sarcoidosis (isang kondisyon kung saan nabubuo ang maliliit na kumpol ng immune cells sa iba't 

ibang organo gaya ng baga, mata, balat, at puso at nakakasagabal sa paggana ng mga organ na ito. ), o rheumatoid arthritis (RA; isang kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang sarili nitong mga kasukasuan, na nagdudulot ng 

pananakit, pamamaga, at pagkawala ng paggana); kanser; colitis (pamamaga ng bituka); diabetes; atake sa puso; altapresyon; mataas na antas ng triglyceride (mga taba na may kaugnayan sa 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; o sakit sa puso, bato, pancreas, o 

thyroid. sarcoidosis (isang kondisyon kung saan nabubuo ang maliliit na kumpol ng immune cells sa iba't ibang organ tulad ng baga, mata, balat, at puso at nakakasagabal sa paggana ng mga organ na ito), o rheumatoid arthritis (RA; 

isang kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang sariling mga kasukasuan, na nagiging sanhi ng sakit, pamamaga, at pagkawala ng paggana); kanser; colitis (pamamaga ng bituka); diabetes; atake sa puso; altapresyon; mataas na 

antas ng triglyceride (mga taba na may kaugnayan sa 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; o sakit sa puso, bato, pancreas, o thyroid. sarcoidosis (isang kondisyon kung saan nabubuo ang maliliit na kumpol ng immune cells sa iba't ibang organ tulad 

ng baga, mata, balat, at puso at nakakasagabal sa paggana ng mga organ na ito), o rheumatoid arthritis (RA; isang kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang sariling mga kasukasuan, na nagiging sanhi ng sakit, pamamaga, at 

pagkawala ng paggana); kanser; colitis (pamamaga ng bituka); diabetes; atake sa puso; altapresyon; mataas na antas ng triglyceride (mga taba na may kaugnayan sa 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; o sakit sa puso, bato, pancreas, o thyroid. isang 

kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang sarili nitong mga kasukasuan, na nagiging sanhi ng sakit, pamamaga, at pagkawala ng paggana); kanser; colitis (pamamaga ng bituka); diabetes; atake sa puso; altapresyon; mataas na antas ng triglyceride (mga taba na may kaugnayan sa 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; o sakit sa puso, bato, pancreas, o thyroid. isang kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang sarili nitong mga kasukasuan, na nagiging sanhi ng sakit, pamamaga, at pagkawala ng paggana); kanser; colitis (pamamaga ng bituka); diabetes; atake sa puso; altapresyon; mataas na antas ng triglyceride (mga taba na may kaugnayan sa 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; o sakit sa puso, bato, pancreas, o thyroid. sakit sa isip kabilang ang depresyon, pagkabalisa, o pag-iisip tungkol sa o sinusubukang patayin ang iyong sarili; o sakit sa puso, bato, pancreas, o thyroid. sakit sa isip kabilang ang depresyon, pagkabalisa, o pag-iisip tungkol sa o sinusubukang patayin ang iyong sarili; o sakit sa puso, bato, pancreas, o thyroid.

Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: madugong pagtatae o 

pagdumi; lagnat, panginginig, ubo na may plema (mucus), namamagang lalamunan, o iba pang palatandaan ng impeksyon; mas 

madalas na pag-ihi o may sakit, pananakit ng dibdib; hindi regular na pagtibok ng puso; mga pagbabago sa iyong kalooban o pag-

uugali; depresyon; simulang gumamit muli ng mga gamot sa kalye o alkohol kung ginamit mo ang mga ito noong nakaraan; 

pagkamayamutin (madaling magalit); mga pag-iisip ng pagpatay o pananakit sa iyong sarili; agresibo o marahas na pag-uugali; 

kahirapan sa paghinga; pananakit ng dibdib; pagbabago sa paglalakad o pagsasalita; nabawasan ang lakas o kahinaan sa isang 

bahagi ng iyong katawan; malabong paningin o pagkawala ng paningin; matinding sakit sa tiyan; hindi pangkaraniwang pagdurugo 

o pasa; madilim na kulay na ihi; matingkad na pagdumi; 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 interferon alfa-2b.
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Ibibigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) kapag 

sinimulan mo ang paggamot na may interferon alfa-2b at sa tuwing pupunan 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.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang interferon alfa-2b injection ay ginagamit upang gamutin ang ilang mga kondisyon.

Ginagamit ang interferon alfa-2b injection

nag-iisa o kasama ng ribavirin (Copegus, Rebetol, Ribasphere) 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,

upang gamutin ang talamak na impeksyon sa hepatitis B (pamamaga ng atay na dulot ng isang virus) sa mga taong nagpapakita ng mga palatandaan 

ng pinsala sa atay,

upang gamutin ang hairy cell leukemia (isang white blood cell cancer),

upang gamutin ang genital warts,

upang gamutin ang Kaposi's sarcoma (isang uri ng kanser na nagiging sanhi ng abnormal na paglaki ng tissue sa iba't ibang bahagi 
ng katawan) na nauugnay sa acquired immunodeficiency syndrome (AIDS),

upang gamutin ang malignant na melanoma (isang kanser na nagsisimula sa ilang mga selula ng balat) sa ilang mga tao na nagkaroon ng 

operasyon upang alisin ang kanser,

kasama ng isa pang gamot upang gamutin ang follicular non-Hodgkin's lymphoma (NHL; isang mabagal na lumalagong kanser sa 
dugo).

Ang Interferon alfa-2b ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na immunomodulators. Gumagana ang Interferon alfa-2b upang 

gamutin ang hepatitis C virus (HCV) at hepatitis B virus (HBV) sa pamamagitan ng pagpapababa ng dami ng virus sa katawan. Maaaring 

hindi gamutin ng interferon alfa-2b ang hepatitis B o hepatitis C o pigilan ka sa pagkakaroon ng mga komplikasyon mula sa mga 

impeksyong ito tulad ng cirrhosis (pagkapilat) ng atay, pagkabigo sa atay, o kanser sa atay. Maaaring hindi rin nito mapigilan ang 

pagkalat ng hepatitis B o C sa ibang tao. Hindi alam kung paano gumagana ang interferon alfa-2b upang gamutin ang cancer o genital 

warts.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Interferon alfa-2b ay nagmumula bilang isang pulbos sa isang vial upang ihalo sa likido at bilang isang solusyon upang mag-

iniksyon alinman sa subcutaneously (sa ilalim lamang ng balat), intramuscularly (sa isang kalamnan), intravenous (sa ugat), o 

intralesionally (sa isang sugat. ). Pinakamainam na mag-iniksyon ng gamot sa halos parehong oras ng araw sa iyong mga araw ng 

pag-iniksyon, kadalasan sa hapon o gabi.

Kung mayroon kang:

HCV, iturok ang gamot alinman sa subcutaneously o intramuscularly tatlong beses sa isang linggo.
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HBV, iniksyon ang gamot alinman sa subcutaneously o intramuscularly tatlong beses sa isang linggo karaniwang para sa 16 na 
linggo.

hairy cell leukemia, mag-iniksyon ng gamot sa intramuscularly o subcutaneously 3 beses sa isang linggo hanggang 6 
na buwan.

malignant melanoma, iturok ang gamot sa intravenously sa loob ng 5 magkakasunod na araw sa loob ng 4 na linggo, pagkatapos ay 

subcutaneously tatlong beses bawat linggo sa loob ng 48 linggo.

follicular melanoma, iniksyon ang gamot nang subcutaneously tatlong beses bawat linggo hanggang 18 buwan.

genital warts, mag-inject ng gamot sa intralesionally tatlong beses lingguhan sa mga kahaliling araw sa loob ng 3 linggo, pagkatapos ay 

maaaring ipagpatuloy ang paggamot hanggang 16 na linggo.

Kaposi's sarcoma, iniksyon ang gamot alinman sa subcutaneously o intramuscularly tatlong beses sa isang linggo sa loob ng 
16 na linggo.

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 interferon alfa-2b injection 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.

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 gamitin.

Matatanggap mo ang iyong unang dosis ng interferon alfa-2b sa opisina ng iyong doktor. Pagkatapos nito, maaari kang mag-inject ng 

interferon alfa-2b sa iyong sarili o magkaroon ng isang kaibigan o kamag-anak na magbigay sa iyo ng mga iniksyon. Bago mo gamitin 

ang interferon alfa-2b sa unang pagkakataon, ikaw o ang taong magbibigay ng mga iniksyon ay dapat basahin ang impormasyon ng 

tagagawa para sa pasyente 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 

mga hindi sinasadyang tusok ng karayom.

Kung iniiniksyon mo ang gamot na ito sa ilalim ng balat, mag-iniksyon ng interferon alfa-2b saanman sa iyong tiyan, 

itaas na braso, o iyong mga hita, maliban sa malapit sa iyong baywang o sa paligid ng iyong pusod (pusod). Huwag 

iturok ang iyong gamot sa balat na inis, nabugbog, namumula, nahawahan, o may peklat.

Kung iniiniksyon mo ang gamot na ito nang intramuscularly, mag-iniksyon ng interferon alfa-2b sa iyong itaas na braso, hita, o panlabas 

na bahagi ng puwit. Huwag gamitin ang parehong lugar nang dalawang beses sa isang hilera. Huwag iturok ang iyong gamot sa balat na 

inis, nabugbog, namumula, nahawahan, o may peklat.

Kung ini-inject mo ang gamot na ito sa intralesionally, direktang iturok sa gitna ng base ng wart.

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

isang lalagyan na lumalaban sa pagbutas, at itapon ang mga ginamit na vial ng gamot sa basurahan. Makipag-usap sa iyong doktor o 

parmasyutiko tungkol sa kung paano itapon ang lalagyan na lumalaban sa pagbutas.

Bago mo gamitin ang interferon alfa-2b, tingnan ang solusyon sa vial. Ang gamot ay dapat na malinaw at walang mga lumulutang na 

particle. Suriin ang vial upang matiyak na walang mga tagas at suriin ang petsa ng pag-expire. Huwag gamitin ang solusyon kung ito ay 

nag-expire, maulap, naglalaman ng mga particle, o nasa isang tumutulo na vial.
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Dapat mo lamang paghaluin ang isang vial ng interferon alfa-2b sa isang pagkakataon. Pinakamainam na paghaluin ang gamot 

bago mo ito planong iturok ito. Gayunpaman, maaari mong paghaluin ang gamot nang maaga, itabi ito sa refrigerator, at gamitin 

sa loob ng 24 na oras. Siguraduhing ilabas ang mga gamot sa refrigerator at hayaan itong makarating sa temperatura ng silid 

bago mo ito iturok.

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

sinimulan mo ang paggamot na may interferon alfa-2b at sa tuwing pupunan mo ang iyong reseta. Basahing mabuti ang impormasyon 

at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang interferon alfa-2b ay ginagamit din minsan upang gamutin ang hepatitis D virus (HDV; pamamaga ng atay na dulot ng virus), 

basal cell carcinoma (isang uri ng kanser sa balat), cutaneous T-cell lymphomas (CTCL, isang uri ng kanser sa balat ), at kanser sa 

bato. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito para sa iyong kondisyon.

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 tumanggap ng interferon alfa-2b injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa interferon alfa-2b injection, iba pang mga interferon alfa na 
gamot kabilang ang PEG-interferon alfa-2b (PEG-Intron) at PEG-interferon alfa-2a (Pegasys), anumang iba pang mga gamot, 
albumin, o alinman sa iba pang mga sangkap sa interferon alfa-2b injection. 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, nutritional 
supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga 
sumusunod: telbivudine (Tyzeka), theophylline (Elixophyllin, Theo-24, Theochron), o zidovudine (Retrovir, sa Combivir, sa 
Trizivir). 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 kang malubhang sakit sa atay o autoimmune hepatitis (kondisyon kung saan inaatake ng 

mga selula ng immune system ang atay). Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag gumamit ng interferon alfa-2b 

injection.

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

katawan) at umiinom ng mga gamot upang sugpuin ang iyong immune system. Sabihin din sa iyong doktor kung mayroon ka o 

naranasan na ang alinman sa mga kondisyong binanggit sa seksyong MAHALAGANG BABALA o alinman sa mga sumusunod: anemia 

(mababang pulang selula ng dugo) o mababang mga puting selula ng dugo, mga problema sa pagdurugo o namuong dugo kabilang 

ang pulmonary embolism ( PE; isang namuong dugo sa baga), isang sakit sa baga tulad ng pneumonia, pulmonary arterial 

hypertension (PAH; mataas na presyon ng dugo sa mga daluyan ng dugo na nagdadala ng dugo sa baga, na nagiging sanhi ng 

paghinga, pagkahilo, at pagkapagod), talamak na nakahahawang sakit sa baga (COPD; isang pangkat ng mga sakit na nakakaapekto 

sa mga baga at daanan ng hangin), o mga problema sa mata.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung buntis ka habang 
tumatanggap ng interferon alfa-2b injection, tawagan ang iyong doktor.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay tumatanggap ng 
interferon alfa-2b.

dapat mong malaman na maaari kang magkaroon ng mga sintomas tulad ng trangkaso tulad ng pananakit ng ulo, pagpapawis, pananakit ng kalamnan, at 

pagkapagod pagkatapos mong matanggap ang iyong iniksyon. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na uminom ng acetaminophen
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(Tylenol), isang over-the-counter na gamot sa sakit at lagnat upang makatulong sa mga sintomas na ito. Makipag-usap sa iyong 
doktor kung ang mga sintomas na ito ay mahirap pangasiwaan o maging malubha.

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

Mag-ingat sa pag-inom ng sapat na likido sa panahon ng iyong unang interferon alfa-2b na paggamot.

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?

Kung napalampas mo ang isang dosis ng interferon alfa-2b na iniksyon, iturok ang iyong susunod na dosis sa sandaling maalala mo o maibigay mo ito. 

Huwag gumamit ng interferon alfa-2b injection nang magkasunod na dalawang araw. Huwag mag-iniksyon ng dobleng dosis para makabawi sa 

napalampas na dosis. Tawagan ang iyong doktor kung napalampas mo ang isang dosis at may mga tanong tungkol sa kung ano ang gagawin.

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

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

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pasa, pagdurugo, pananakit, pamumula, pamamaga, o pangangati sa lugar kung saan ka nag-inject ng interferon alfa-2b

pananakit ng kalamnan

pagbabago sa kakayahan sa panlasa

pagkawala ng buhok

pagkahilo

tuyong bibig

mga problema sa konsentrasyon

pakiramdam malamig o mainit

pagbabago ng timbang

pagbabago ng balat

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito o 
alinman o ang mga nakalista sa MAHALAGANG BABALA o sa mga seksyong ESPESYAL NA PAG-Iingat, tawagan 
kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emerhensiyang medikal na paggamot:

pantal

mga pantal

pagbabalat ng balat

nangangati

kahirapan sa paghinga o paglunok

pamamaga ng mata, mukha, bibig, dila, o lalamunan

mga pagbabago sa paningin
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pananakit ng tiyan, lambot o pamamaga

paninilaw ng balat o mata

matinding pagod

pagkalito

pagtatae

walang gana kumain

pagduduwal

pagsusuka

sakit sa likod

pagkawala ng malay

pamamanhid, paso o pangingilig sa mga kamay o paa

Ang interferon alfa-2b injection ay maaaring magdulot ng iba pang side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi 

pangkaraniwang mga problema habang tinatanggap 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?

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. Kapag nahalo, gamitin agad. Maaari itong itago sa refrigerator ng hanggang 24 na 

oras pagkatapos ng paghahalo. Itapon ang anumang gamot na luma na o hindi na kailangan. Makipag-usap sa iyong 

parmasyutiko tungkol sa wastong pagtatapon ng iyong gamot.

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, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

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

Intron A®

Huling Binago - 09/15/2015

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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