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Isotretinoin
binibigkas bilang (eye soe tret' i noyn)

MAHALAGANG BABALA:

Para sa lahat ng mga pasyente:

Ang isotretinoin ay hindi dapat inumin ng mga pasyenteng buntis o maaaring mabuntis. May mataas na panganib na ang isotretinoin ay 

magdudulot ng pagkawala ng pagbubuntis, o magiging sanhi ng pagsilang ng sanggol nang masyadong maaga, mamatay pagkatapos ng 

kapanganakan, o ipanganak na may mga depekto sa panganganak (pisikal na mga problema na naroroon sa kapanganakan).

Ang isang programa na tinatawag na iPLEDGE ay nai-set up upang matiyak na ang mga buntis na kababaihan ay hindi 

umiinom ng isotretinoin at ang mga kababaihan ay hindi nabubuntis habang umiinom ng isotretinoin. Ang lahat ng mga 

pasyente, kabilang ang mga babae na hindi maaaring maging buntis at lalaki, ay makakakuha lamang ng isotretinoin kung 

sila ay nakarehistro sa iPLEDGE, may reseta mula sa isang doktor na nakarehistro sa iPLEDGE at punan ang reseta sa isang 

botika na nakarehistro sa iPLEDGE. Huwag bumili ng isotretinoin sa internet.

Makakatanggap ka ng impormasyon tungkol sa mga panganib ng pag-inom ng isotretinoin at dapat lumagda 

sa isang informed consent sheet na nagsasaad na naiintindihan mo ang impormasyong ito bago mo 

matanggap ang gamot. Kakailanganin mong magpatingin sa iyong doktor bawat buwan sa panahon ng iyong 

paggamot upang pag-usapan ang tungkol sa iyong kondisyon at ang mga side effect na iyong nararanasan. Sa 

bawat pagbisita, maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng reseta para sa hanggang 30 araw na supply ng gamot 

na walang mga refill. Kung ikaw ay isang babae na maaaring magbuntis, kakailanganin mo ring magkaroon ng 

pregnancy test sa isang aprubadong lab bawat buwan at punan at kunin ang iyong reseta sa loob ng 7 araw ng 

iyong pregnancy test. Kung ikaw ay isang lalaki o kung ikaw ay isang babae na hindi maaaring maging buntis, 

kailangan mong punan ang reseta na ito at kunin sa loob ng 30 araw ng pagbisita sa iyong doktor.

Sabihin sa iyong doktor kung hindi mo naiintindihan ang lahat ng sinabi sa iyo tungkol sa isotretinoin at ang 

iPLEDGE program o kung sa palagay mo ay hindi mo magagawang panatilihin ang mga appointment o punan ang 

iyong reseta sa iskedyul bawat buwan.

Bibigyan ka ng iyong doktor ng numero ng pagkakakilanlan at card kapag sinimulan mo ang iyong paggamot. Kakailanganin mo 

ang numerong ito upang punan ang iyong mga reseta at makakuha ng impormasyon mula sa website ng iPLEDGE at
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linya ng telepono. Itago ang card sa isang ligtas na lugar kung saan hindi ito mawawala. Kung mawala mo ang iyong card, 

maaari kang humingi ng kapalit sa pamamagitan ng website o linya ng telepono.

Huwag mag-donate ng dugo habang umiinom ka ng isotretinoin at sa loob ng 1 buwan pagkatapos ng iyong paggamot.

Huwag ibahagi ang isotretinoin sa sinuman, kahit na sa isang taong may parehong mga sintomas na mayroon ka.

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 isotretinoin 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 [http://www.fda.gov/Drugs]), website ng gumawa, o website ng iPLEDGE program (http://

www.ipledgeprogram.com [http://www.ipledgeprogram.com]) para makuha ang Gabay sa Gamot.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagkuha ng isotretinoin.

Para sa mga babaeng pasyente:

Kung maaari kang maging buntis, kakailanganin mong matugunan ang ilang mga kinakailangan sa panahon ng iyong paggamot na 

may isotretinoin. Kailangan mong matugunan ang mga kinakailangang ito kahit na hindi ka pa nagsimulang magregla 

(nagkakaroon ng buwanang regla) o nagkaroon ng tubal ligation ('tubes tied'; operasyon upang maiwasan ang pagbubuntis). 

Maaaring hindi ka matugunan ang mga kinakailangang ito lamang kung hindi ka nagreregla sa loob ng 12 buwang sunod-sunod at 

sinabi ng iyong doktor na pumasa ka na sa menopause (pagbabago ng buhay) o naoperahan ka upang alisin ang iyong matris at/o 

parehong mga obaryo. Kung wala sa mga ito ang totoo para sa iyo, dapat mong matugunan ang mga kinakailangan sa ibaba.

Dapat kang gumamit ng dalawang katanggap-tanggap na paraan ng birth control para sa 1 buwan bago ka magsimulang uminom ng isotretinoin, sa 

panahon ng iyong paggamot at para sa 1 buwan pagkatapos ng iyong paggamot. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor kung aling mga paraan ng birth 

control ang katanggap-tanggap at bibigyan ka ng nakasulat na impormasyon tungkol sa birth control. Maaari ka ring magkaroon ng libreng pagbisita 

sa isang doktor o eksperto sa pagpaplano ng pamilya upang pag-usapan ang tungkol sa birth control na tama para sa iyo. Dapat mong gamitin ang 

dalawang paraan ng birth control na ito sa lahat ng oras maliban kung maaari mong ipangako na hindi ka magkakaroon ng anumang pakikipagtalik 

sa isang lalaki sa loob ng 1 buwan bago ang iyong paggamot, sa panahon ng iyong paggamot, at sa loob ng 1 buwan pagkatapos ng iyong paggamot.

Kung pipiliin mong uminom ng isotretinoin, responsibilidad mong iwasan ang pagbubuntis sa loob ng 1 buwan bago, habang, at 

para sa 1 buwan pagkatapos ng iyong paggamot. Dapat mong maunawaan na ang anumang paraan ng birth control ay maaaring 

mabigo. Samakatuwid, napakahalaga na bawasan ang panganib ng aksidenteng pagbubuntis sa pamamagitan ng paggamit ng 

dalawang paraan ng birth control sa lahat ng oras. Sabihin sa iyong doktor kung hindi mo naiintindihan ang lahat ng sinabi sa iyo 

tungkol sa birth control o sa tingin mo ay hindi mo magagamit ang dalawang paraan ng birth control sa lahat ng oras.

Kung plano mong gumamit ng oral contraceptives (birth control pill) habang umiinom ng isotretinoin, sabihin sa iyong doktor 

ang pangalan ng pill na iyong gagamitin. Ang Isotretinoin ay nakakasagabal sa pagkilos ng micro-dosed progestin
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('minipill') oral contraceptive (Ovrette, Micronor, Nor-QD). Huwag gumamit ng ganitong uri ng birth control habang 

umiinom ng isotretinoin.

Kung plano mong gumamit ng mga hormonal contraceptive (birth control pill, patches, implants, injection, ring, o 

intrauterine device), siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang lahat ng mga gamot, bitamina, at herbal supplement na 

iniinom mo. Maraming mga gamot ang nakakasagabal sa pagkilos ng mga hormonal contraceptive. Huwag uminom ng 

St. John's wort kung gumagamit ka ng anumang uri ng hormonal contraceptive.

Dapat kang magkaroon ng dalawang negatibong pagsusuri sa pagbubuntis bago ka magsimulang kumuha ng isotretinoin. Sasabihin sa iyo 

ng iyong doktor kung kailan at saan gagawin ang mga pagsusuring ito. Kakailanganin mo ring masuri para sa pagbubuntis sa isang 

laboratoryo bawat buwan sa panahon ng iyong paggamot, kapag ininom mo ang iyong huling dosis at 30 araw pagkatapos mong inumin 

ang iyong huling dosis.

Kakailanganin mong makipag-ugnayan sa sistema ng iPLEDGE sa pamamagitan ng telepono o sa internet bawat buwan upang 

kumpirmahin ang dalawang paraan ng birth control na iyong ginagamit at upang sagutin ang dalawang tanong tungkol sa 

programang iPLEDGE. Magagawa mo lamang na magpatuloy sa pagkuha ng isotretinoin kung nagawa mo na ito, kung bumisita ka 

sa iyong doktor para pag-usapan ang iyong nararamdaman at kung paano mo ginagamit ang iyong birth control at kung 

nagkaroon ka ng negatibong pregnancy test sa nakalipas na 7 mga araw.

Itigil ang pag-inom ng isotretinoin at tawagan kaagad ang iyong doktor kung sa tingin mo ay buntis ka, hindi ka nagkakaroon ng regla, o 

nakikipagtalik ka nang hindi gumagamit ng dalawang paraan ng birth control. Kung ikaw ay buntis sa panahon ng iyong paggamot o sa loob 

ng 30 araw pagkatapos ng iyong paggamot, ang iyong doktor ay makikipag-ugnayan sa iPLEDGE program, ang tagagawa ng isotretinoin, at 

ang Food and Drug Administration (FDA). Makikipag-usap ka rin sa isang doktor na dalubhasa sa mga problema sa panahon ng pagbubuntis 

na makakatulong sa iyong gumawa ng mga pagpipilian na pinakamainam para sa iyo at sa iyong sanggol. Ang impormasyon tungkol sa 

iyong kalusugan at kalusugan ng iyong sanggol ay gagamitin upang matulungan ang mga doktor na matuto nang higit pa tungkol sa mga 

epekto ng isotretinoin sa mga hindi pa isinisilang na sanggol.

Para sa mga pasyenteng lalaki:

Ang isang napakaliit na halaga ng isotretinoin ay malamang na naroroon sa iyong semilya kapag umiinom ka ng mga 

iniresetang dosis ng gamot na ito. Hindi alam kung ang maliit na halaga ng isotretinoin na ito ay maaaring makapinsala sa 

fetus kung ang iyong kapareha ay buntis o nagdadalang-tao. Sabihin sa iyong doktor kung ang iyong kapareha ay buntis, 

planong magbuntis, o mabuntis sa panahon ng iyong paggamot sa isotretinoin.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Isotretinoin ay ginagamit upang gamutin ang matinding recalcitrant nodular acne (isang partikular na uri ng matinding acne) na hindi 

natulungan ng ibang mga paggamot, gaya ng mga antibiotic. Ang Isotretinoin ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na retinoids. 

Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapabagal sa paggawa ng ilang mga natural na sangkap na maaaring maging sanhi ng acne.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Isotretinoin ay dumarating bilang isang kapsula upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Ang Isotretinoin ay karaniwang kinukuha ng dalawang beses sa isang araw na may 

mga pagkain sa loob ng 4 hanggang 5 buwan sa isang pagkakataon. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at tanungin ang iyong
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doktor o parmasyutiko upang ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Kumuha ng isotretinoin 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.

Lunukin ang mga kapsula nang buo na may isang buong baso ng likido. Huwag ngumunguya, durugin, o sipsipin ang mga kapsula.

Malamang na sisimulan ka ng iyong doktor sa isang average na dosis ng isotretinoin at dagdagan o babaan ang iyong dosis depende sa 

kung gaano ka kahusay tumugon sa gamot at ang mga side effect na iyong nararanasan. Sundin nang mabuti ang mga direksyong ito at 

tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung hindi ka sigurado kung gaano karaming isotretinoin ang dapat mong inumin.

Maaaring tumagal ng ilang linggo o mas matagal bago mo maramdaman ang buong benepisyo ng isotretinoin. Maaaring 

lumala ang iyong acne sa simula ng iyong paggamot na may isotretinoin. Ito ay normal at hindi nangangahulugan na ang gamot 

ay hindi gumagana. Ang iyong acne ay maaaring patuloy na bumuti kahit na matapos mo ang iyong paggamot na may 

isotretinoin.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang Isotretinoin ay ginamit upang gamutin ang ilang iba pang kondisyon ng balat at ilang uri ng kanser. Makipag-usap sa iyong doktor 

tungkol sa mga posibleng panganib ng paggamit ng gamot na ito para sa iyong kondisyon.

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit. Magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng isotretinoin,

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

mga sangkap sa isotretinoin capsules. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay sa Gamot para sa isang listahan ng 

mga hindi aktibong sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, produktong 
herbal, at nutritional supplement ang iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang mga gamot para 
sa mga seizure tulad ng phenytoin (Dilantin); mga gamot para sa sakit sa isip; mga oral steroid tulad ng 
dexamethasone (Decadron, Dexone), methylprednisolone (Medrol), at prednisone; tetracycline antibiotics tulad ng 
demeclocycline (Declomycin), doxycycline (Monodox, Vibramycin, iba pa), minocycline (Minocin, Vectrin), oxytetracycline 
(Terramycin), at tetracycline (Sumycin, Tetrex, iba pa); at mga suplementong bitamina A. 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 ikaw o sinuman sa iyong pamilya ay nag-isip o nagtangkang magpakamatay at kung ikaw o sinuman sa 

iyong pamilya ay nagkaroon o nagkaroon na ng depresyon, sakit sa isip, diabetes, hika, osteoporosis (isang kondisyon kung saan ang 

mga buto ay marupok at mabali madali), osteomalacia (mahinang buto dahil sa kakulangan ng bitamina D o kahirapan sa pagsipsip 

ng bitamina na ito), o iba pang mga kondisyon na nagdudulot ng mahinang buto, mataas na antas ng triglyceride (mga taba sa dugo), 

isang lipid metabolism disorder (anumang kondisyon na nagdudulot nito mahirap para sa iyong katawan na magproseso ng mga 

taba), anorexia nervosa (isang eating disorder kung saan kakaunti ang kinakain), o sakit sa puso o atay. Sabihin din sa iyong doktor 

kung ikaw ay sobra sa timbang o kung ikaw ay umiinom o nakainom na ng maraming alak.

huwag magpasuso habang umiinom ka ng isotretinoin at sa loob ng 1 buwan pagkatapos mong ihinto ang pag-inom ng isotretinoin.

planong iwasan ang hindi kailangan o matagal na pagkakalantad sa sikat ng araw at magsuot ng pamprotektang damit, salaming 

pang-araw, at sunscreen. Maaaring gawing sensitibo ng Isotretinoin ang iyong balat sa sikat ng araw.
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dapat mong malaman na ang isotretinoin ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa iyong pag-iisip, pag-uugali, o kalusugan ng 

isip. Ang ilang mga pasyente na kumuha ng isotretinoin ay nagkaroon ng depresyon o psychosis (pagkawala ng pakikipag-ugnayan sa 

katotohanan), naging marahas, naisip na pumatay o saktan ang kanilang mga sarili, at sinubukan o nagtagumpay sa paggawa nito. 

Ikaw o ang iyong pamilya ay dapat tumawag kaagad sa iyong doktor kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: 

pagkabalisa, kalungkutan, pag-iyak, pagkawala ng interes sa mga aktibidad na dati mong kinagigiliwan, mahinang pagganap sa 

paaralan o trabaho, pagtulog nang higit kaysa karaniwan, kahirapan sa pagbagsak natutulog o nananatiling tulog, pagkamayamutin, 

galit, pagsalakay, pagbabago sa gana o timbang, kahirapan sa pag-concentrate, pag-alis sa mga kaibigan o pamilya, kawalan ng lakas, 

pakiramdam ng kawalang-halaga o pagkakasala, pag-iisip tungkol sa pagpatay o pananakit sa iyong sarili, pagkilos sa mga 

mapanganib na kaisipan, o guni-guni (nakikita o naririnig ang mga bagay na wala). Siguraduhing alam ng mga miyembro ng iyong 

pamilya kung aling mga sintomas ang malala upang matawagan nila ang doktor kung hindi mo magawang magpagamot nang mag-

isa.

dapat mong malaman na ang isotretinoin ay maaaring maging sanhi ng pagkatuyo ng iyong mga mata at gawing hindi komportable ang pagsusuot ng 

mga contact lens sa panahon at pagkatapos ng iyong paggamot.

dapat mong malaman na maaaring limitahan ng isotretinoin ang iyong kakayahang makakita sa dilim. Ang problemang ito ay maaaring magsimula 

nang biglaan anumang oras sa panahon ng iyong paggamot at maaaring magpatuloy pagkatapos ihinto ang iyong paggamot. Maging maingat 

kapag nagmamaneho ka o nagpapatakbo ng makinarya sa gabi.

planong iwasan ang pagtanggal ng buhok sa pamamagitan ng waxing, laser skin treatment, at dermabrasion (surgical smoothing ng balat) 

habang umiinom ka ng isotretinoin at sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng iyong paggamot. Pinapataas ng Isotretinoin ang panganib na 

magkakaroon ka ng mga peklat mula sa mga paggamot na ito. Tanungin ang iyong doktor kung kailan ka ligtas na maaaring sumailalim sa 

mga paggamot na ito.

makipag-usap sa iyong doktor bago ka lumahok sa matapang na pisikal na aktibidad tulad ng sports. Ang Isotretinoin ay maaaring 

maging sanhi ng mga buto na humina o lumapot nang abnormal at maaaring tumaas ang panganib ng ilang mga pinsala sa buto sa 

mga taong nagsasagawa ng ilang uri ng pisikal na aktibidad. Kung mabali ka ng buto sa panahon ng iyong paggamot, siguraduhing 

sabihin sa lahat ng iyong healthcare provider na umiinom ka ng isotretinoin.

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.

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

Ang Isotretinoin ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pula, basag, at masakit na labi

tuyong balat, mata, bibig, o ilong

pagdurugo ng ilong

pagbabago sa kulay ng balat

pagbabalat ng balat sa mga palad ng mga kamay at talampakan

mga pagbabago sa mga kuko

mabagal na paggaling ng mga sugat o sugat
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dumudugo o namamagang gilagid

pagkawala ng buhok o hindi gustong paglaki ng buhok

pagpapawisan

namumula

pagbabago ng boses

pagkapagod

sintomas ng sipon

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na 
sintomas o ang mga nakalista sa MAHALAGANG BABALA o mga ESPESYAL NA PAG-Iingat na seksyon, itigil ang pag-
inom ng isotretinoin at tawagan ang iyong doktor o kumuha kaagad ng emergency na medikal na paggamot:

sakit ng ulo

malabong paningin

pagkahilo

pagduduwal

pagsusuka

mga seizure

mabagal o mahirap na pagsasalita

panghihina o pamamanhid ng isang bahagi o gilid ng katawan

sakit sa tyan

pananakit ng dibdib

kahirapan sa paglunok o sakit kapag lumulunok

bago o lumalalang heartburn

pagtatae

pagdurugo ng tumbong

paninilaw ng balat o mata

maitim na ihi

pananakit ng likod, buto, kasukasuan o kalamnan

kahinaan ng kalamnan

kahirapan sa pandinig

tugtog sa tenga

mga problema sa paningin

masakit o patuloy na pagkatuyo ng mga mata
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hindi pangkaraniwang pagkauhaw

madalas na pag-ihi

problema sa paghinga

nanghihina

mabilis o malakas na tibok ng puso

pula, namamaga, makati, o lumuluha ang mga mata

lagnat

pantal

pagbabalat o paltos ng balat, lalo na sa mga binti, braso, o mukha

mga sugat sa bibig, lalamunan, ilong, o mata

pulang tuldok o pasa sa mga binti

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

kahirapan sa paglunok o sakit kapag lumulunok

Ang Isotretinoin ay maaaring maging sanhi ng mga buto na huminto sa paglaki nang masyadong maaga sa mga tinedyer. Makipag-usap sa doktor ng iyong anak 

tungkol sa mga panganib ng pagbibigay ng gamot na ito sa iyong anak.

Ang Isotretinoin 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).

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

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

pagsusuka

namumula

matinding pumutok labi

sakit sa tyan

sakit ng ulo

pagkahilo

pagkawala ng koordinasyon

Ang sinumang nag-overdose ng isotretinoin ay dapat malaman ang tungkol sa panganib ng mga depekto sa panganganak na dulot ng isotretinoin 

at hindi dapat mag-donate ng dugo sa loob ng 1 buwan pagkatapos ng overdose. Ang buntis na babae ay dapat makipag-usap sa kanilang mga 

doktor tungkol sa mga panganib ng pagpapatuloy ng pagbubuntis pagkatapos ng labis na dosis. Ang mga babaeng maaaring mabuntis ay dapat 

gumamit ng dalawang paraan ng birth control sa loob ng 1 buwan pagkatapos ng labis na dosis. Ang mga lalaking may partner ay o maaaring 

mabuntis ay dapat gumamit ng condom o iwasan ang pakikipagtalik sa partner na iyon sa loob ng 1 buwan pagkatapos ng overdose dahil ang 

isotretinoin ay maaaring nasa semilya.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab upang 

suriin ang iyong tugon sa isotretinoin.

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

Absorica®

Accutane®¶

Amnesteem®

Claravis®
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Myorisan®

Sotret®¶

Zenatane®

¶ -Wala na sa market ang branded na produktong ito. Maaaring available ang mga generic na alternatibo.

Huling Binago - 08/15/2018

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.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health
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