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Itraconazole
binibigkas bilang (it'' ra kon' a zole)

MAHALAGANG BABALA:

Ang itraconazole ay maaaring magdulot ng pagpalya ng puso (kondisyon kung saan ang puso ay hindi makapagbomba ng sapat na 

dugo sa katawan). Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nakaranas na ng pagpalya ng puso. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong 

doktor na huwag uminom ng itraconazole. Sabihin din sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng atake sa puso; isang 

hindi regular na tibok ng puso; o anumang iba pang uri ng sakit sa puso, baga, atay o bato. Kung makaranas ka ng alinman sa mga 

sumusunod na sintomas, itigil ang pag-inom ng itraconazole at tawagan kaagad ang iyong doktor: igsi ng paghinga; pag-ubo ng 

puti o rosas na plema; kahinaan; labis na pagkapagod; mabilis na tibok ng puso; pamamaga ng mga paa, bukung-bukong, o binti; 

paggising sa gabi; at biglaang pagtaas ng timbang.

Huwag uminom ng cisapride (Propulsid) (hindi available sa US), disopyramide (Norpace), dofetilide (Tikosyn), 

dronedarone (Multaq), eplerenone (Inspra), mga uri ng ergot na gamot tulad ng dihydroergotamine (DHE, Migranal), 

ergotamine ( Ergomar, sa Cafergot, sa Migergot), methylergometrine (Methergine); felodipine (Plendil), irinotecan 

(Camptosar), ivabradine (Corlanor), levomethadyl acetate (Orlaam) (hindi magagamit sa US), lovastatin (Altoprev, sa 

Advicor), lurasidone (Latuda), methadone (Dolophine, Methadose), midazolam ( kinuha sa pamamagitan ng bibig), 

nisoldipine (Sular), pimozide (Orap), quinidine (sa Nuedexta), ranolazine (Ranexa), simvastatin (Zocor, sa Simcor, sa 

Vytorin), ticagrelor (Brilinta), at triazolam (Halcion) habang umiinom ng itraconazole at sa loob ng 2 linggo 

pagkatapos. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa bato o atay at umiinom ng alinman sa mga 

sumusunod na gamot: colchicine (Colcrys, Mitigare), fesoterodine (Toviaz), solifenacin (Vesicare), o telithromycin 

(Ketek). Ang pag-inom ng mga gamot na ito na may itraconazole ay maaaring magdulot ng malubhang problema sa 

puso kabilang ang pagpapahaba ng QT (isang hindi regular na ritmo ng puso na maaaring humantong sa 

pagkahimatay, pagkawala ng malay, mga seizure, o biglaang pagkamatay).

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

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang mga kapsula ng itraconazole ay ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa fungal sa mga baga na maaaring kumalat sa buong 

katawan. Ginagamit din ang mga kapsula ng itraconazole upang gamutin ang mga impeksyon sa fungal ng mga kuko. Ang mga tablet at kapsula 

ng itraconazole ay ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa fungal ng mga kuko sa paa. Itraconazole oral solution (likido)
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ay ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa lebadura ng bibig at lalamunan o ng esophagus (tubo na nag-uugnay sa lalamunan sa 

tiyan). Ang itraconazole ay nasa isang klase ng mga antifungal na tinatawag na triazoles. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapabagal sa 

paglaki ng fungi na nagdudulot ng impeksiyon.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang itraconazole bilang isang kapsula, isang tableta, at isang solusyon (likido) upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Kung umiinom ka ng itraconazole upang gamutin ang mga 

impeksyon sa fungal sa baga, ang mga kapsula ay karaniwang kinukuha sa panahon o pagkatapos ng buong pagkain isa o dalawang beses sa isang araw nang hindi bababa sa 3 buwan. Gayunpaman, 

kung umiinom ka ng itraconazole upang gamutin ang isang malubhang impeksyon sa fungal sa mga baga, ang mga kapsula ay maaaring inumin kasama ng pagkain ng tatlong beses sa isang araw 

para sa unang 3 araw ng paggamot at pagkatapos ay inumin isang beses o dalawang beses sa isang araw na may pagkain nang hindi bababa sa. 3 buwan. Kung umiinom ka ng itraconazole upang 

gamutin ang mga impeksyong fungal ng mga kuko sa paa (kabilang o walang impeksyon sa kuko), ang mga kapsula o tablet ay karaniwang iniinom isang beses sa isang araw na may buong pagkain sa 

loob ng 12 linggo. Kung umiinom ka ng itraconazole upang gamutin ang mga impeksyon sa fungal ng mga kuko lamang, ang mga kapsula ay karaniwang kinukuha ng dalawang beses sa isang araw na 

may buong pagkain sa loob ng 1 linggo, nilaktawan sa loob ng 3 linggo, at pagkatapos ay iniinom ng dalawang beses sa isang araw na may pagkain sa loob ng isang linggo. Ang itraconazole oral 

solution ay kadalasang kinukuha nang walang laman ang tiyan minsan o dalawang beses sa isang araw sa loob ng 1 hanggang 4 na linggo o kung minsan ay mas matagal pa. 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. Uminom ng itraconazole 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. at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi 

na hindi mo naiintindihan. Uminom ng itraconazole 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. at 

hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Uminom ng itraconazole 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 ng itraconazole nang buo; huwag buksan, ngumunguya, o durugin ang mga ito.

Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na uminom ng mga kapsula ng itraconazole na may cola soft drink kung mayroon kang 

ilang partikular na kondisyong medikal o umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod na gamot: cimetidine; famotidine (Pepcid); 

nizatidine (Axid); proton-pump inhibitors gaya ng esomeprazole (Nexium, sa Vimovo), lansoprazole (Prevacid, sa Prevpac), 

omeprazole (Prilosec, sa Zegerid), pantoprazole (Protonix), rabeprazole (AcipHex), o ranitidine (Zantac). Maingat na sundin ang 

mga direksyong ito.

Upang uminom ng itraconazole oral solution para sa fungal infection sa bibig o lalamunan, i-swish ang 10 mililitro (mga 2 

kutsarita) ng solusyon sa iyong bibig sa loob ng ilang segundo at lunukin. Ulitin kung kinakailangan upang kunin ang iyong 

buong dosis.

Ang mga kapsula ng itraconazole at solusyon sa bibig ay hinihigop sa katawan sa iba't ibang paraan at gumagana upang 

gamutin ang iba't ibang mga kondisyon. Huwag palitan ang mga kapsula para sa likido o ang likido para sa mga kapsula. 

Tiyaking binibigyan ka ng iyong parmasyutiko ng produktong itraconazole na inireseta ng iyong doktor.

Kung umiinom ka ng itraconazole upang gamutin ang impeksyon sa kuko, malamang na hindi magiging malusog ang iyong mga kuko hanggang sa tumubo 

ang mga bagong kuko. Maaaring tumagal ng hanggang 6 na buwan upang mapalago ang isang bagong kuko at hanggang 12 buwan upang mapalago ang 

isang bagong kuko sa paa, kaya hindi mo dapat asahan na makakita ng pagbuti sa panahon ng iyong paggamot o sa loob ng ilang buwan pagkatapos. 

Ipagpatuloy ang pag-inom ng itraconazole kahit na wala kang nakikitang anumang pagpapabuti.

Ipagpatuloy ang pag-inom ng itraconazole hanggang sa sabihin sa iyo ng iyong doktor na huminto kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag ihinto ang pagkuha 

ng itraconazole nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Kung huminto ka sa pag-inom ng itraconazole nang masyadong maaga, ang iyong impeksyon ay maaaring 

bumalik pagkatapos ng maikling panahon.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.
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may mga gamit para sa gamot na ito

Ang itraconazole ay ginagamit din minsan upang gamutin ang iba pang mga uri ng impeksyon sa fungal at upang maiwasan ang 

mga impeksyon sa fungal sa mga taong may human immunodeficiency virus (HIV) o acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). 

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; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng itraconazole,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa itraconazole; iba pang mga gamot na antifungal tulad ng 
fluconazole (Diflucan), ketoconazole (Nizoral), o voriconazole (Vfend); anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 
sangkap sa mga produktong itraconazole. Kung umiinom ka ng itraconazole oral solution, sabihin sa iyong doktor kung ikaw 
ay allergic sa saccharin o sulfa na mga gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung iniinom mo ang mga sumusunod na gamot o ininom mo ang mga ito 
sa huling 2 linggo bago simulan ang paggamot gamit ang itraconazole: carbamazepine (Epitol, Tegretol, Teril, iba pa); 
efavirenz (Sustiva, sa Atripla); isoniazid (Laniazid, sa Rifamate, sa Rifater); rifabutin (Mycobutin); rifampicin; nevirapine 
(Viramune); phenobarbital; at phenytoin (Dilantin, Phenytek).

sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka ng mga sumusunod na gamot: aliskiren (Tekturna, sa 
Amturnide, Tekamlo, at Tekturna HCT), apixaban (Eliquis), axitinib (Inlyta), colchicine (Colcrys, Mitigare), dabrafemob 
(Taflinar), darifenacin (Enablex), dasatinib (Sprycel), everolimus (Afinitor, Zortress), ibrutinib (Imbruvica), nilotinib 
(Tasigna), rivaroxaban (Xarelto), salmeterol (Serevent), sildenafil (tanging brand ng Revatio na ginagamit para sa sakit 
sa baga), simeprevir (Olysio ), sunitinib (Sutent), tamsulosin (Flomax, sa Jalyn), temsirolimus (Torisel), trabectedin 
(Yondelis), at vardenafil (Staxyn, Levitra). Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng mga gamot 
na ito sa panahon ng iyong paggamot at sa loob ng 2 linggo pagkatapos ng iyong paggamot na may itraconazole.

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 
mga gamot na nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA at alinman sa mga sumusunod: mga antibiotic na gamot 
gaya ng ciprofloxacin (Cipro), clarithromycin (Biaxin, sa PrevPac), erythromycin (EES Ery-Tab, iba pa), at telithromycin 
(Ketek) ; anticoagulant (''pagpapayat ng dugo'') tulad ng warfarin (Coumadin, Jantoven); alprazolam (Xanax); aprepitant 
(Emend); aripiprazole (Abilify); atorvastatin (Lipitor, sa Caduet, sa Liptruzet); bortezomib (Velcade); bosentan (Tracleer); 
budesonide (Entocort EC, Pulmicort, Uceris); buprenorphine (Buprenex, Butrans, sa Bunavail; iba pa); buspirone; 
ciclesonide (Alvesco, Omnaris, Zetonna); cilostazol (Pletal); cinacalcet (Sensipar); cyclosporine (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune); dabigatran (Pradaxa); dexamethasone; diazepam (Valium); digoxin (Lanoxin); docetaxel (Docefrez, 
Taxotere); eletriptan (Relpax); erlotinib (Tarceva); fentanyl (Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys, iba pa); fesoterodine 
(Toviaz); fluticasone (Flovent, sa Advair); gefitinib (Iressa); haloperidol (Haldol); HIV protease inhibitors kabilang ang 
indinavir (Crixivan), darunavir (Prezista) na kinuha kasama ng ritonavir, fosamprenavir (Lexiva) na kinuha kasama ng 
ritonavir, at saquinavir (Invirase); imatinib (Gleevac); ixabepilone (Ixempra Kit); lapatinib (Tykerb); maraviroc (Selzentry); 
meloxicam (Mobic); methylprednisolone (Medrol); nadolol (Corgard, sa Corzide); oxybutynin (Ditropan XL, Oxytrol); 
oxycodone (Oxaydo, Oxycontin, sa Percodan; iba pa); ponatinib (Iclusig); praziquantel (Biltricide); quetiapine (Seroquel); 
ramelteon (Rozerem); repaglinide (Prandin, sa Prandimet); riociguat (Adempas); risperidone (Risperdal); saxagliptin 
(Kombiglyze XR, Onglyza); sirolimus (Rapamune); solifenacin (Vesicare); tacrolimus (Astagraf, Prograf); tadalafil (Adcirca, 
Cialis); tolterodine (Detrol); vardenafil (Levitra, Staxyn); verapamil (Calan, Covera, Verelan PM, sa Tarka), vinblastine, 
vincristine (Marqibo Kit), at vinorelbine (Navelbine). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na magbago vincristine 
(Marqibo Kit), at vinorelbine (Navelbine). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na magbago vincristine (Marqibo Kit), at 
vinorelbine (Navelbine). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na magbago
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ang mga dosis ng iyong mga gamot o maingat na subaybayan para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring 

makipag-ugnayan sa itraconazole, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na 

ang mga hindi lumalabas sa mga listahang ito.

kung umiinom ka ng antacid, inumin ito 1 oras bago o 2 oras pagkatapos mong uminom ng itraconazole.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o naranasan na ang mga kondisyong binanggit sa seksyong 
MAHALAGANG BABALA,, cystic fibrosis (isang inborn disease na nagdudulot ng mga problema sa paghinga, 
panunaw, at pagpaparami), anumang kondisyon na nagpapababa ng dami ng acid sa iyong tiyan, o HIV.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Hindi ka dapat uminom ng itraconazole upang 

gamutin ang kuko ng halamang-singaw kung ikaw ay buntis o maaaring mabuntis. Maaari kang magsimulang uminom ng 

itraconazole upang gamutin ang kuko halamang-singaw lamang sa ikalawa o ikatlong araw ng iyong regla kapag sigurado kang hindi 

ka buntis. Dapat kang gumamit ng epektibong birth control sa panahon ng iyong paggamot at sa loob ng 2 buwan pagkatapos. Kung 

ikaw ay buntis habang umiinom ng itraconazole upang gamutin ang anumang kondisyon, tawagan ang iyong doktor.

dapat mong malaman na ang itraconazole ay maaaring makahilo sa iyo o maging sanhi ng malabo o dobleng paningin. Huwag magmaneho ng 

kotse o magpaandar ng makinarya hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito.

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

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

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

Kunin 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 kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa 

napalampas.

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

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

alinman sa mga sintomas na ito:

pagtatae

pagtitibi

gas o bloating

heartburn

hindi kanais-nais na lasa

masakit o dumudugo ang gilagid

sakit ng ulo

pagkahilo

pagpapawisan

pananakit o panghihina ng kalamnan

sakit sa kasu-kasuan
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nabawasan ang sekswal na pagnanais o kakayahan

kaba

depresyon

runny nose at iba pang sintomas ng sipon

lagnat

pagkawala ng buhok

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

tawagan kaagad ang iyong doktor:

malabong paningin o dobleng paningin

tugtog sa tenga

kawalan ng kakayahang kontrolin ang pag-ihi o pag-ihi nang higit sa karaniwan

Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas o mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG 
BABALA, itigil ang pag-inom ng itraconazole at tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emergency 
na medikal na paggamot:

labis na pagkapagod

walang gana kumain

pagduduwal

sakit sa tyan

pagsusuka

paninilaw ng balat o mata

maitim na ihi

maputlang dumi

pakiramdam ng pamamanhid, pangingilig, pagtusok, paso, o gumagapang sa balat

pagkawala ng pandinig

nadagdagan ang sensitivity sa liwanag

malubhang sakit sa balat

pagkawala ng pandinig

pantal

mga pantal

nangangati

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

pamamalat

kahirapan sa paghinga o paglunok
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Isa sa mga sangkap sa itraconazole oral solution ay nagdulot ng kanser sa ilang uri ng mga hayop sa laboratoryo. Hindi alam 

kung ang mga taong umiinom ng itraconazole solution ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng cancer. Makipag-usap 

sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagkuha ng itraconazole solution.

Ang itraconazole 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, liwanag, 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 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.

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 itraconazole.

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. Kung mayroon ka pa ring mga sintomas ng impeksyon pagkatapos mong tapusin ang itraconazole, tawagan ang iyong doktor.
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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

Onmel®

Sporanox®

Huling Binago - 11/15/2017

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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