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Lamotrigine
binibigkas bilang (la moe' tri jeen)

MAHALAGANG BABALA:

Ang lamotrigine ay maaaring maging sanhi ng mga pantal, kabilang ang mga malubhang pantal na maaaring kailanganing gamutin sa 

isang ospital o magdulot ng permanenteng kapansanan o kamatayan. Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng valproic acid 

(Depakene) o divalproex (Depakote) dahil ang pag-inom ng mga gamot na ito na may lamotrigine ay maaaring tumaas ang iyong panganib 

na magkaroon ng malubhang pantal. Sabihin din sa iyong doktor kung nagkaroon ka na ng pantal pagkatapos uminom ng lamotrigine o 

anumang iba pang gamot para sa epilepsy o kung ikaw ay allergic sa anumang mga gamot para sa epilepsy.

Sisimulan ka ng iyong doktor sa mababang dosis ng lamotrigine at unti-unting taasan ang iyong dosis, hindi hihigit sa isang beses bawat 1 

hanggang 2 linggo. Maaaring mas malamang na magkaroon ka ng malubhang pantal kung kukuha ka ng mas mataas na panimulang dosis 

o dagdagan ang iyong dosis nang mas mabilis kaysa sa sasabihin sa iyo ng iyong doktor na dapat mong gawin. Ang iyong mga unang dosis 

ng gamot ay maaaring nakabalot sa isang starter kit na malinaw na magpapakita sa iyo ng tamang dami ng gamot na inumin bawat araw 

sa unang 5 linggo ng iyong paggamot. Makakatulong ito sa iyo na sundin ang mga tagubilin ng iyong doktor habang dahan-dahang 

tumataas ang iyong dosis. Siguraduhing uminom ng lamotrigine 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.

Ang mga malubhang pantal ay kadalasang nabubuo sa unang 2 hanggang 8 linggo ng paggamot na may lamotrigine, ngunit maaaring 

umunlad anumang oras sa panahon ng paggamot. Kung magkakaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas habang umiinom 

ka ng lamotrigine, tawagan kaagad ang iyong doktor: pantal; paltos o pagbabalat ng balat; pantal; nangangati; o masakit na mga sugat sa 

iyong bibig o sa paligid ng iyong mga mata.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pag-inom ng lamotrigine o ng pagbibigay ng lamotrigine sa iyong anak. Ang mga 

batang 2-17 taong gulang na umiinom ng lamotrigine ay mas malamang na magkaroon ng malubhang pantal kaysa sa mga nasa hustong 

gulang na umiinom ng gamot.

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

sinimulan mo ang paggamot na may lamotrigine 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
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[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 Lamotrigine extended-release (long-acting) na mga tablet ay ginagamit kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang ilang 

uri ng mga seizure sa mga pasyenteng may epilepsy. Ang lahat ng uri ng lamotrigine tablets (tablet, olly disintegrating tablets, at 

chewable tablets) maliban sa extended-release tablets ay ginagamit nang nag-iisa o kasama ng iba pang mga gamot para gamutin ang 

mga seizure sa mga taong may epilepsy o Lennox-Gastaut syndrome (isang disorder na nagdudulot ng mga seizure at kadalasang 

nagiging sanhi ng pagkaantala sa pag-unlad). Ang lahat ng uri ng lamotrigine tablets maliban sa extended-release na mga tablet ay 

ginagamit din upang mapataas ang oras sa pagitan ng mga episode ng depression, mania (nabaliw o abnormally excited mood), at iba 

pang abnormal na mood sa mga pasyenteng may bipolar I disorder (manic-depressive disorder; a sakit na nagdudulot ng mga episode 

ng depression, episodes ng mania, at iba pang abnormal na mood). Ang Lamotrigine ay hindi napatunayang epektibo kapag ang mga 

tao ay nakakaranas ng aktwal na mga yugto ng depresyon o kahibangan, kaya ang ibang mga gamot ay dapat gamitin upang 

matulungan ang mga tao na makabangon mula sa mga yugtong ito. Ang Lamotrigine ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag 

na anticonvulsants. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng abnormal na aktibidad ng kuryente sa utak.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Lamotrigine ay nagmumula bilang isang tableta, isang extended-release na tableta, isang oral na disintegrating na tableta 

(natutunaw sa bibig at maaaring lunukin nang walang tubig), at isang chewable na dispersible (maaaring chew o dissolving sa likido) na 

tablet na iinumin ng bibig na mayroon man o wala. pagkain. Ang mga extended-release na tablet ay kinukuha isang beses sa isang araw. 

Ang mga tablet, oral disintegrating tablets, at chewable dispersible tablets ay kadalasang kinukuha nang isang beses o dalawang beses sa 

isang araw, ngunit maaaring inumin isang beses bawat ibang araw sa simula ng paggamot. 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.

May iba pang mga gamot na may mga pangalan na katulad ng brand name para sa lamotrigine. Dapat mong tiyakin na 

nakakatanggap ka ng lamotrigine at hindi isa sa mga katulad na gamot sa tuwing pupunuin mo ang iyong reseta. Tiyaking 

malinaw at madaling basahin ang reseta na ibinibigay sa iyo ng iyong doktor. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko upang 

matiyak na binibigyan ka ng lamotrigine. Pagkatapos mong matanggap ang iyong gamot, ihambing ang mga tablet sa mga 

larawan sa sheet ng impormasyon ng pasyente ng gumawa. Kung sa tingin mo ay nabigyan ka ng maling gamot, kausapin ang 

iyong parmasyutiko. Huwag uminom ng anumang gamot maliban kung sigurado kang ito ang gamot na inireseta ng iyong 

doktor.

Lunukin ang mga tablet at extended-release na mga tablet nang buo; huwag hatiin, nguyain, o durugin ang mga ito.

Kung umiinom ka ng chewable dispersible tablets, maaari mong lunukin ang mga ito nang buo, nguyain, o matunaw sa likido. 

Kung ngumunguya ka ng mga tableta, uminom ng kaunting tubig o diluted na katas ng prutas pagkatapos upang mahugasan ang 

gamot. Upang matunaw ang mga tablet sa likido, maglagay ng 1 kutsarita (5 mL) ng tubig o diluted na katas ng prutas sa isang 

baso. Ilagay ang tablet sa likido at maghintay ng 1 minuto upang hayaan itong matunaw. Pagkatapos ay paikutin ang likido at 

inumin ang lahat ng ito kaagad. Huwag subukang hatiin ang isang tablet na gagamitin para sa higit sa isang dosis.
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Upang kumuha ng oral disintegrating tablet, ilagay ito sa iyong dila at ilipat ito sa iyong bibig. Maghintay ng maikling panahon 

para matunaw ang tablet, at pagkatapos ay lunukin ito nang may tubig o walang tubig.

Kung ang iyong gamot ay nasa isang blisterpack, suriin ang blisterpack bago mo inumin ang iyong unang dosis. Huwag gumamit 

ng alinman sa mga gamot mula sa pack kung ang alinman sa mga paltos ay napunit, nabasag, o walang mga tableta.

Kung umiinom ka ng isa pang gamot upang gamutin ang mga seizure at lilipat sa lamotrigine, unti-unting babawasan ng iyong 

doktor ang iyong dosis ng iba pang gamot at unti-unting tataas ang iyong dosis ng lamotrigine. Sundin nang mabuti ang mga 

direksyong ito at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang mga tanong tungkol sa kung gaano kadami sa 

bawat gamot ang dapat mong inumin.

Maaaring kontrolin ng Lamotrigine ang iyong kondisyon, ngunit hindi ito magagamot. Maaaring tumagal ng ilang linggo bago mo maramdaman ang buong 

benepisyo ng lamotrigine. Ipagpatuloy ang pag-inom ng lamotrigine kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag huminto sa pag-inom ng lamotrigine 

nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor, kahit na nakakaranas ka ng mga side effect tulad ng mga hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali o 

mood. Malamang na babawasan ng iyong doktor ang iyong dosis nang paunti-unti. Kung bigla kang huminto sa pag-inom ng lamotrigine, maaari kang 

makaranas ng mga seizure. Kung hihinto ka sa pag-inom ng lamotrigine sa anumang dahilan, huwag mo itong simulan muli nang hindi nakikipag-usap sa 

iyong doktor.

may mga gamit para sa gamot na ito

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 lamotrigine,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa lamotrigine, anumang iba pang mga gamot. o alinman sa 
mga sangkap sa uri ng lamotrigine tablets na iyong iinom. Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko o tingnan ang Gabay sa 
Gamot para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, 
bitamina, nutritional supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. 
Siguraduhing banggitin ang mga gamot na nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA at 
atazanavir na may ritonavir (Reyataz kasama si Norvir); disopyramide (Norpace); lopinavir na may 
ritonavir (Kaletra); methotrexate (Rasuvo, Trexall, Trexup); iba pang mga gamot para sa mga 
seizure tulad ng carbamazepine (Epitol, Tegretol, iba pa), oxcarbazepine (Oxtellar XR, Trileptal), 
phenobarbital (Luminal, Solfoton), phenytoin (Dilantin, Phenytek), at primidone (Mysoline); 
procainamide; pyrimethamine (Daraprim); quinidine (sa Nuedexta); rifampin (Rifadin, Rimactane, 
sa Rifamate, Rifater); at trimethoprim (Primsol, sa Bactrim, Septra).

sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng mga babaeng hormonal na gamot gaya ng hormonal contraceptive (birth 
control pill, patches, rings, injections, implants, o intrauterine device), o hormone replacement therapy (HRT). Makipag-usap sa 
iyong doktor bago ka magsimula o huminto sa pag-inom ng alinman sa mga gamot na ito habang umiinom ka ng lamotrigine. 
Kung umiinom ka ng babaeng hormonal na gamot, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang pagdurugo sa 
pagitan ng inaasahang regla.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng autoimmune disease (kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang sarili nitong 

mga organo, na nagiging sanhi ng pamamaga at pagkawala ng paggana) tulad ng lupus (kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang 

maraming iba't ibang organ na nagdudulot ng iba't ibang sintomas) ; isang karamdaman sa dugo; depresyon, problema sa mood, o pag-iisip o 

pagkilos ng pagpapakamatay; pagpalya ng puso, hindi regular na ritmo ng puso, o iba pang uri ng
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sakit sa puso; o sakit sa bato o atay, o ascites (pamamaga ng tiyan na dulot ng sakit sa 
atay).

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

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Kung nagpapasuso ka sa panahon ng iyong paggamot na may lamotrigine, ang iyong sanggol ay 

maaaring makatanggap ng ilang lamotrigine sa gatas ng ina. Panoorin nang mabuti ang iyong sanggol para sa hindi pangkaraniwang pagkaantok, 

pagkaputol ng paghinga, o mahinang pagsuso.

dapat mong malaman na ang gamot na ito ay maaaring magdulot sa iyo ng antok o pagkahilo. Huwag magmaneho ng kotse o magpaandar ng 

makinarya hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito.

dapat mong malaman na ang iyong kalusugan sa isip ay maaaring magbago sa mga hindi inaasahang paraan at maaari kang 
magpakamatay (nag-iisip tungkol sa pinsala o pagpatay sa iyong sarili o pagpaplano o pagsisikap na gawin ito) habang ikaw ay 
umiinom ng lamotrigine para sa paggamot ng epilepsy, sakit sa isip, o iba pang mga kondisyon. Ang isang maliit na bilang ng 
mga matatanda at bata na 5 taong gulang at mas matanda (mga 1 sa 500 katao) na umiinom ng mga anticonvulsant tulad ng 
lamotrigine upang gamutin ang iba't ibang mga kondisyon sa panahon ng mga klinikal na pag-aaral ay naging suicidal sa 
panahon ng kanilang paggamot. Ang ilan sa mga taong ito ay nakabuo ng mga pag-iisip at pag-uugali ng pagpapakamatay 
kasing aga ng isang linggo pagkatapos nilang simulan ang pag-inom ng gamot. May panganib na maaari kang makaranas ng 
mga pagbabago sa iyong kalusugang pangkaisipan kung umiinom ka ng isang anticonvulsant na gamot tulad ng lamotrigine, 
ngunit maaaring may panganib din na makakaranas ka ng mga pagbabago sa iyong kalusugang pangkaisipan kung hindi 
ginagamot ang iyong kondisyon. Ikaw at ang iyong doktor ay magpapasya kung ang mga panganib ng pag-inom ng isang 
anticonvulsant na gamot ay mas malaki kaysa sa mga panganib ng hindi pag-inom ng gamot. Ikaw, ang iyong pamilya, o ang 
iyong tagapag-alaga ay dapat tumawag kaagad sa iyong doktor kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na 
sintomas: pag-atake ng sindak; pagkabalisa o pagkabalisa; bago o lumalalang pagkamayamutin, pagkabalisa, o depresyon; 
kumikilos sa mga mapanganib na impulses; kahirapan sa pagkahulog o pananatiling tulog; agresibo, galit, o marahas na pag-
uugali; kahibangan (nabaliw, abnormal na nasasabik na mood); pakikipag-usap o pag-iisip tungkol sa nais na saktan ang iyong 
sarili o wakasan ang iyong buhay; pag-alis mula sa mga kaibigan at pamilya; abala sa kamatayan at pagkamatay; pamimigay 
ng mahalagang ari-arian; o anumang iba pang hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali o mood.

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?

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

ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagkawala ng balanse o koordinasyon

dobleng paningin

malabong paningin

hindi makontrol na paggalaw ng mga mata
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kahirapan sa pag-iisip o pag-concentrate

hirap magsalita

sakit ng ulo

antok

pagkahilo

pagtatae

pagtitibi

walang gana kumain

pagbaba ng timbang

heartburn

pagduduwal

pagsusuka

tuyong bibig

pananakit ng tiyan, likod, o kasukasuan

hindi nakuha o masakit na regla

pamamaga, pangangati, o pangangati ng ari

hindi mapigil na pagyanig ng isang bahagi ng katawan

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod 
na sintomas o mga inilarawan sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, at mata, hirap sa paglunok o paghinga, pamamaos

mga seizure na nangyayari nang mas madalas, mas tumatagal, o iba kaysa sa mga seizure na naranasan mo noon

sakit ng ulo, lagnat, pagduduwal, pagsusuka, paninigas ng leeg, pagiging sensitibo sa liwanag, panginginig, pagkalito, pananakit ng kalamnan, 

antok

hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

lagnat, pantal, namamagang lymph nodes, paninilaw ng balat o mata, pananakit ng tiyan, masakit o madugong pag-ihi, 

pananakit ng dibdib, panghihina o pananakit ng kalamnan, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa, seizure, problema sa 

paglalakad, hirap makakita o iba pang problema sa paningin

namamagang lalamunan, lagnat, panginginig, ubo, hirap sa paghinga, pananakit ng tainga, pink na mata, madalas o masakit na 

pag-ihi, o iba pang mga senyales ng impeksyon

karera ng tibok ng puso, nilaktawan o mabagal na tibok ng puso, igsi sa paghinga, pagkahilo, o nanghihina

Lamotrigine ay maaaring maging sanhi ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema 

habang iniinom mo ang gamot na ito.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695007.html 5/7



4/14/22, 1:40 PM Lamotrigine: MedlinePlus Drug Information

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, 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 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:

pagkawala ng balanse o koordinasyon

hindi makontrol na paggalaw ng mga mata

dobleng paningin

nadagdagan ang mga seizure

hindi regular na pagtibok ng puso

pagkawala ng malay

pagkawala ng malay

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay maaaring mag-order ng ilang mga pagsubok sa lab 

upang suriin ang iyong tugon sa lamotrigine.
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Bago magkaroon ng anumang pagsubok sa laboratoryo, sabihin sa iyong doktor at sa mga tauhan ng laboratoryo na umiinom ka ng 

lamotrigine.

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-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

Lamictal®

Lamictal®CD

Lamictal®ODT

Lamictal®XR

Huling Binago - 09/15/2021

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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