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Pimecrolimus Topical
binibigkas bilang (pim e krow' li mus)

MAHALAGANG BABALA:

Ang isang maliit na bilang ng mga pasyente na gumamit ng pimecrolimus cream o iba pang katulad na gamot ay nagkaroon ng kanser sa 

balat o lymphoma (kanser sa isang bahagi ng immune system). Walang sapat na impormasyon na magagamit upang malaman kung ang 

pimecrolimus cream ang naging dahilan ng pagkakaroon ng cancer sa mga pasyenteng ito. Ang mga pag-aaral ng mga pasyente ng 

transplant at mga hayop sa laboratoryo at ang pag-unawa sa paraan ng paggana ng pimecrolimus ay nagmumungkahi na may posibilidad 

na ang mga taong gumagamit ng pimecrolimus cream ay may mas malaking panganib na magkaroon ng kanser. Higit pang pag-aaral ang 

kailangan para maunawaan ang panganib na ito.

Maingat na sundin ang mga direksyong ito upang mabawasan ang posibleng panganib na 

magkaroon ka ng kanser sa panahon ng iyong paggamot na may pimecrolimus cream:

Gumamit lamang ng pimecrolimus cream kapag mayroon kang mga sintomas ng eksema. Itigil ang paggamit ng pimecrolimus cream 

kapag nawala ang iyong mga sintomas o kapag sinabi sa iyo ng iyong doktor na dapat kang huminto. Huwag gumamit ng 

pimecrolimus cream nang tuluy-tuloy sa mahabang panahon.

Tawagan ang iyong doktor kung gumamit ka ng pimecrolimus cream sa loob ng 6 na linggo at hindi bumuti ang iyong 
mga sintomas ng eczema. Maaaring kailanganin ang ibang gamot.

Tawagan ang iyong doktor kung ang iyong mga sintomas ng eczema ay bumalik pagkatapos ng iyong paggamot na may pimecrolimus 

cream.

Ilapat lamang ang pimecrolimus cream sa balat na apektado ng eksema. Gamitin ang pinakamaliit na halaga ng cream na 

kailangan para makontrol ang iyong mga sintomas.

Huwag gumamit ng pimecrolimus cream upang gamutin ang eksema sa mga batang wala pang 2 taong gulang.

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng kanser, lalo na ang kanser sa balat, o anumang kondisyon na 

nakakaapekto sa iyong immune system. Tanungin ang iyong doktor kung hindi ka sigurado kung ang isang kondisyon na mayroon ka ay 

nakaapekto sa iyong immune system. Maaaring hindi tama ang Pimecrolimus para sa iyo.

Protektahan ang iyong balat mula sa tunay at artipisyal na sikat ng araw sa panahon ng iyong paggamot na may pimecrolimus cream. 

Huwag gumamit ng mga sun lamp o tanning bed, at huwag sumailalim sa ultraviolet light therapy. Lumayo sa sikat ng araw hangga't 

maaari sa panahon ng iyong paggamot, kahit na ang gamot ay wala sa iyong balat. Kung kailangan mong nasa labas sa araw, magsuot 

ng maluwag na damit upang maprotektahan ang ginagamot na balat, at tanungin ang iyong doktor tungkol sa iba pang mga paraan 

upang maprotektahan ang iyong balat mula sa araw.

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 pimecrolimus at sa tuwing pupunan mo ang iyong reseta. Basahin
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maingat 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 [http://

www.fda.gov/Drugs]) o ang website ng gumawa para makuha ang Gabay sa Medication.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng pimecrolimus.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Pimecrolimus ay ginagamit upang kontrolin ang mga sintomas ng eczema (atopic dermatitis; isang sakit sa balat na nagiging sanhi ng pagkatuyo at 

pangangati ng balat at kung minsan ay nagkakaroon ng mga mapula at nangangaliskis na pantal). Ginagamit lamang ang Pimecrolimus upang gamutin ang 

mga pasyente na hindi maaaring gumamit ng iba pang mga gamot para sa eksema, o na ang mga sintomas ay hindi kontrolado ng ibang mga gamot. Ang 

Pimecrolimus ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na topical calcineurin inhibitors. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpigil sa immune 

system mula sa paggawa ng mga sangkap na maaaring magdulot ng eksema.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Pimecrolimus ay dumarating bilang isang cream para ilapat sa balat. Karaniwan itong inilalapat dalawang beses sa isang araw hanggang sa 6 

na linggo sa isang pagkakataon. 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. Ilapat ang pimecrolimus cream nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag ilapat ang higit o 

mas kaunti nito o ilapat ito nang mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Ang Pimecrolimus cream ay para lamang gamitin sa balat. Mag-ingat na huwag makakuha ng pimecrolimus cream sa iyong mga mata o bibig. 

Kung nakakuha ka ng pimecrolimus cream sa iyong mga mata, banlawan ang mga ito ng malamig na tubig. Kung lumunok ka ng pimecrolimus 

cream, tawagan ang iyong doktor.

Upang gamitin ang cream, sundin ang mga hakbang na ito:

1. Hugasan ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig.

2. Siguraduhing tuyo ang balat sa apektadong bahagi.

3. Maglagay ng manipis na layer ng pimecrolimus cream sa lahat ng apektadong bahagi ng iyong balat. Maaari mong ilapat ang 

pimecrolimus sa lahat ng apektadong ibabaw ng balat kabilang ang iyong ulo, mukha, at leeg.

4. Ipahid ang cream sa iyong balat nang malumanay at ganap.

5. Hugasan ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig upang maalis ang anumang natitirang pimecrolimus cream. Huwag hugasan 

ang iyong mga kamay kung ginagamot mo ang mga ito ng pimecrolimus cream.

6. Maaari mong takpan ng normal na damit ang mga ginagamot na lugar, ngunit huwag gumamit ng anumang benda, dressing, o 
balot.

7. Mag-ingat na huwag hugasan ang cream mula sa mga apektadong bahagi ng iyong balat. Huwag lumangoy, shower, o maligo kaagad 

pagkatapos mag-apply ng pimecrolimus cream. Tanungin ang iyong doktor kung dapat kang mag-apply ng higit pang pimecrolimus 

cream pagkatapos mong lumangoy, maligo, o maligo.

8. Pagkatapos mong mag-apply ng pimecrolimus cream at magbigay ng oras para ito ay ganap na masipsip sa iyong balat, maaari kang 

maglagay ng mga moisturizer, sunscreen, o makeup sa apektadong lugar. Tanungin ang iyong doktor tungkol sa mga partikular na 

produkto na plano mong gamitin.

may mga gamit para sa gamot na ito
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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 gamitin ang pimecrolimus cream,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa pimecrolimus o anumang iba pang mga gamot.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 
supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: 
antifungal tulad ng fluconazole (Diflucan), itraconazole (Sporanox), at ketoconazole (Nizoral); calcium channel 
blockers tulad ng diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, iba pa), at verapamil (Calan, Isoptin, Verelan); cimetidine 
(Tagamet); clarithromycin (Biaxin); cyclosporine (Neoral, Sandimmune); danazol (Danocrine); delavirdine 
(Rescriptor); erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin); fluoxetine (Prozac, Sarafem); fluvoxamine (Luvox); HIV 
protease inhibitors tulad ng indinavir (Crixivan), at ritonavir (Norvir); isoniazid (INH, Nydrazid); metronidazole 
(Flagyl); nefazodone; oral contraceptives (birth control pill); iba pang mga ointment, cream, o lotion; 
troleandomycin (TAO); at zafirlukast (Accolate). 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 nagkaroon na ng Netherton's syndrome (isang minanang kondisyon na nagiging sanhi ng 

pamumula, pangangati, at pangangaliskis ng balat), pamumula at pagbabalat ng karamihan sa iyong balat, anumang iba pang sakit sa 

balat, o anumang uri ng impeksyon sa balat , lalo na ang bulutong-tubig, shingles (isang impeksyon sa balat sa mga taong nagkaroon 

ng bulutong-tubig sa nakaraan), herpes (mga cold sores), o eczema herpeticum (impeksyon sa virus na nagiging sanhi ng pagbuo ng 

mga paltos na puno ng likido sa balat ng mga taong may eksema) . Sabihin din sa iyong doktor kung ang iyong eczema rash ay naging 

magaspang o paltos o kung sa tingin mo ay ang iyong eczema rash ay nahawaan.

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

tanungin ang iyong doktor tungkol sa ligtas na paggamit ng alkohol sa panahon ng iyong paggamot na may pimecrolimus cream. 

Maaaring mamula o mamula ang iyong mukha o makaramdam ng init kung umiinom ka ng alak habang ginagamot.

maiwasan ang pagkakalantad sa bulutong, shingles at iba pang mga virus. Kung nalantad ka sa isa sa mga virus na ito habang 

gumagamit ng pimecrolimus, tawagan kaagad ang iyong doktor.

dapat mong malaman na ang mabuting pangangalaga sa balat at mga moisturizer ay maaaring makatulong na mapawi ang tuyong balat na 

dulot ng eksema. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga moisturizer na dapat mong gamitin, at palaging ilapat ang mga ito pagkatapos 

mag-apply ng pimecrolimus cream.

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

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagkain ng grapefruit at pag-inom ng grapefruit juice habang umiinom ng gamot na ito.

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

Ilapat ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang 

napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag maglagay ng dagdag na cream para makabawi sa 

napalampas na dosis.

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

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

alinman sa mga sintomas na ito:
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nasusunog, init, pananakit, pananakit, o pamumula sa mga lugar kung saan mo inilapat ang pimecrolimus (tawagan ang iyong 
doktor kung ito ay tumatagal ng higit sa 1 linggo)

kulugo, bukol, o iba pang paglaki sa balat

pangangati sa mata

sakit ng ulo

ubo

pula, barado o sipon ang ilong

dumudugo ang ilong

pagtatae

masakit na regla

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na 

sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor:

masakit o pulang lalamunan

lagnat

mga sintomas tulad ng trangkaso

pananakit ng tainga, discharge, at iba pang senyales ng impeksyon

mga pantal

bago o lumalalang pantal

nangangati

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

kahirapan sa paghinga o paglunok

crusting, oozing, blistering o iba pang mga palatandaan ng impeksyon sa balat

malamig na sugat

bulutong o iba pang mga paltos

namamagang glandula sa leeg

Ang Pimecrolimus 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?
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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).

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]

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. 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 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

Elidel®

Huling Binago - 03/15/2016

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.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health
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