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Lanthanum
binibigkas bilang (lan' tha num)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Lanthanum ay ginagamit upang bawasan ang antas ng dugo ng pospeyt sa mga taong may sakit sa bato. Ang mataas na antas ng pospeyt 

sa dugo ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa buto. Ang Lanthanum ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na phosphate 

binders. Binibigkis nito ang posporus na nakukuha mo mula sa mga pagkain sa iyong diyeta at pinipigilan itong masipsip sa iyong daluyan ng 

dugo.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Lanthanum ay dumarating bilang chewable tablet at bilang oral powder para inumin sa bibig. Karaniwan itong kinukuha kasama o kaagad 

pagkatapos kumain ng ilang beses sa isang araw ayon sa itinuro ng iyong doktor. 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. Kumuha ng lanthanum 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.

Nguyain ang mga tableta nang lubusan bago lunukin; huwag lunukin ang mga tablet nang buo. Kung nahihirapan kang nguyain ang 

mga tabletas, maaari mong durugin ang mga ito bago nguyain.

Iwiwisik ang oral powder sa isang maliit na halaga ng mansanas o isang katulad na pagkain at kunin kaagad ang timpla, kasama ng 

iyong pagkain. Huwag iimbak ang inihandang timpla para magamit sa hinaharap pagkatapos ng paghahalo. Huwag buksan ang 

lalagyan ng oral powder hanggang handa ka nang gamitin ang gamot. Huwag paghaluin ang lanthanum oral powder sa isang likido.

Malamang na sisimulan ka ng iyong doktor sa isang mababang dosis ng lanthanum at unti-unting taasan ang iyong dosis, hindi mas madalas 

kaysa isang beses bawat 2 hanggang 3 linggo.

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 lanthanum,

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

sangkap sa lanthanum chewable tablets o oral powder. Hilingin sa iyong parmasyutiko ang isang listahan ng
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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. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong 
doktor na inumin ang iyong mga gamot sa ilang mga oras bago o pagkatapos mong uminom ng lanthanum, 
baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot, o subaybayan ka nang mas maingat para sa mga side effect. 
Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: calcium channel blockers tulad ng amlodipine 
(Norvasc), diltiazem (Cardizem, Cartia, Diltzac, iba pa), felodipine, isradipine, nicardipine (Cardene), nifedipine 
(Adalat, Afeditab, Procardia), nimodipine ( Nymalize), nisoldipine (Sular), o verapamil (Calan, Covera, Verelan, sa 
Tarka). Kung umiinom ka ng angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor tulad ng benazepril (Lotensin, sa 
Lotrel), captopril, enalapril (Epaned, Vasotec), fosinopril, lisinopril (Qbrelis, Prinivil, sa Zestoretic), moexipril, o 
perindopril (Aceon, sa Prestalia); ampicillin; isang tetracycline antibiotic tulad ng demeclocycline, doxycycline 
(Doryx, Monodox, Oracea, iba pa), minocycline (Dynacin, Minocin), o tetracycline (Achromycin V, sa Pylera); isang 
gamot na nagpapababa ng kolesterol (statins) tulad ng atorvastatin (Lipitor) o rosuvastatin (Crestor); isang gamot 
para sa paggamot ng malaria; o isang gamot sa thyroid gaya ng levothyroxine (Levo-T, Synthroid, Tirosint, iba pa), 
dapat mong inumin ito nang hindi bababa sa 2 oras bago o 2 oras pagkatapos mong uminom ng lanthanum. 
Uminom ng fluoroquinolone antibiotic tulad ng ciprofloxacin (Cipro), gemifloxacin (Factive), levofloxacin 
(Levaquin), o moxifloxacin (Avelox, Moxeza) nang hindi bababa sa 1 oras bago o 4 na oras pagkatapos uminom ng 
lanthanum. Maraming iba pang mga gamot ang maaaring makipag-ugnayan sa lanthanum,

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang paralytic ileus (kondisyon kung saan ang natutunaw na pagkain ay hindi gumagalaw sa mga 

bituka), o anumang kondisyon kung saan ang mga bituka ay nakaharang, kabilang ang fecal impaction (isang malaking halaga ng tuyo at 

matigas na dumi na natigil sa tumbong). Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng lanthanum.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng ulcer, ulcerative colitis (isang kondisyon na nagdudulot ng 
pamamaga at mga sugat sa lining ng colon [large intestine] at tumbong), peritonitis (pamamaga ng lining ng tiyan), Crohn's 
disease (isang kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang lining ng bituka na nagdudulot ng pananakit, pagtatae, 
pagbaba ng timbang, at lagnat), kanser sa tiyan o colon, diabetes, gastroparesis (mabagal na paggalaw ng pagkain mula sa 
tiyan patungo sa maliit na bituka), o kung ikaw may mga problema sa gastrointestinal tulad ng patuloy na paninigas ng dumi. 
Sabihin din sa iyong doktor kung nagkaroon ka ng anumang uri ng operasyon sa iyong tiyan o bituka.

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

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

Maaaring turuan ka ng iyong doktor na sundin ang diyeta na mababa ang posporus. Maingat na sundin ang mga direksyong ito. Makipag-usap sa iyong 

doktor tungkol sa mga pagkaing naglalaman ng mataas na halaga ng posporus.

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?

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

ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagsusuka
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pananakit ng tiyan (lugar ng tiyan).

pagtatae

pagtitibi

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

kaagad ang iyong doktor:

matinding pananakit ng tiyan o cramping

bloating

sakit at pamamaga ng tiyan

kawalan ng kakayahan na makapasa ng gas o magkaroon ng pagdumi

Ang Lanthanum 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).

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]

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:

sakit ng ulo
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pagduduwal

pagsusuka

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 tugon ng iyong katawan sa lanthanum.

Bago magkaroon ng anumang x-ray sa bahagi ng iyong tiyan, sabihin sa iyong doktor at sa mga x-ray technician na umiinom ka 

ng lanthanum.

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

Fosrenol®

Huling Binago - 07/15/2017

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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