
Levamisole (Oral)
Ginagamit para sa levamisole

Ang Levamisole ay ginagamit kasama ng isa pang gamot sa kanser (fluorouracil) upang makatulong na gawing mas mahusay 

ito laban sa kanser sa colon.

Ang Levamisole ay makukuha lamang sa reseta ng iyong doktor.

Bago gamitin ang levamisole

Sa pagpapasya na gumamit ng gamot, ang mga panganib ng pag-inom ng gamot ay dapat na timbangin laban sa kabutihang 

magagawa nito. Isa itong desisyon na gagawin mo at ng iyong doktor. Para sa levamisole, dapat isaalang-alang ang mga 

sumusunod:

Mga allergy

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang o allergic na reaksyon sa levamisole o anumang iba 

pang mga gamot. Sabihin din sa iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang iba pang uri ng 

allergy, tulad ng sa mga pagkain, tina, preservative, o hayop. Para sa mga produktong hindi reseta, basahin nang mabuti ang label o 

mga sangkap sa pakete.

Pediatric

Ang mga pag-aaral sa levamisole ay ginawa lamang sa mga pasyenteng nasa hustong gulang, at walang partikular na impormasyon na 

naghahambing sa paggamit ng levamisole sa mga bata na ginagamit sa ibang mga pangkat ng edad.

Geriatric

Maraming mga gamot ang hindi partikular na pinag-aralan sa mga matatandang tao. Samakatuwid, maaaring hindi malaman kung 

gumagana ang mga ito sa parehong paraan na ginagawa nila sa mga nakababatang nasa hustong gulang o kung nagdudulot sila ng 

iba't ibang epekto o problema sa mga matatandang tao. Bagama't walang tiyak na impormasyon na naghahambing ng paggamit ng 

levamisole sa mga matatanda na ginagamit sa ibang mga pangkat ng edad, ang levamisole ay ginagamit sa mga matatandang 

pasyente at hindi inaasahang magdulot ng iba't ibang epekto o problema sa mga matatandang tao kaysa sa mga nakababatang 

nasa hustong gulang.

Pagpapasuso
Walang sapat na pag-aaral sa mga kababaihan para sa pagtukoy ng panganib sa sanggol kapag ginagamit ang gamot na ito sa 

panahon ng pagpapasuso. Timbangin ang mga potensyal na benepisyo laban sa mga potensyal na panganib bago inumin ang gamot 

na ito habang nagpapasuso.

Pakikipag-ugnayan sa mga gamot
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Bagama't ang ilang partikular na gamot ay hindi dapat gamitin nang magkasama, sa ibang mga kaso, dalawang 

magkaibang gamot ang maaaring gamitin nang magkasama kahit na maaaring magkaroon ng interaksyon. Sa mga 

kasong ito, maaaring gusto ng iyong doktor na baguhin ang dosis, o maaaring kailanganin ang iba pang pag-iingat. 

Kapag umiinom ka ng levamisole, lalong mahalaga na malaman ng iyong healthcare professional kung umiinom ka ng 

alinman sa mga gamot na nakalista sa ibaba. Ang mga sumusunod na pakikipag-ugnayan ay pinili batay sa potensyal na 

kahalagahan ng mga ito at hindi lahat-lahat.

Ang paggamit ng levamisole sa alinman sa mga sumusunod na gamot ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib ng ilang mga side effect, ngunit 

ang paggamit ng parehong mga gamot ay maaaring ang pinakamahusay na paggamot para sa iyo. Kung ang parehong mga gamot ay inireseta nang 

magkasama, maaaring baguhin ng iyong doktor ang dosis o kung gaano kadalas mo ginagamit ang isa o pareho ng mga gamot.

Capecitabine

Doxifluridine

Fluorouracil

Tegafur

Warfarin

Pakikipag-ugnayan sa pagkain/tabako/alkohol

Ang ilang mga gamot ay hindi dapat gamitin sa o sa paligid ng oras ng pagkain o pagkain ng ilang uri ng pagkain dahil maaaring 

mangyari ang mga pakikipag-ugnayan. Ang paggamit ng alkohol o tabako sa ilang partikular na gamot ay maaari ding maging sanhi ng 

mga pakikipag-ugnayan. Talakayin sa iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ang paggamit ng iyong gamot na may 

pagkain, alkohol, o tabako.

Iba pang mga problemang medikal

Ang pagkakaroon ng iba pang mga medikal na problema ay maaaring makaapekto sa paggamit ng levamisole. Tiyaking sasabihin mo sa 

iyong doktor kung mayroon kang anumang iba pang mga medikal na problema, lalo na:

Impeksiyon—Maaaring bawasan ng Levamisole ang kakayahan ng iyong katawan na labanan ang impeksiyon

Wastong paggamit ng levamisole

Uminom lamang ng levamisole ayon sa direksyon ng iyong doktor. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito, at huwag itong 

inumin nang mas madalas kaysa sa iniutos ng iyong doktor. Ang eksaktong dami ng gamot na kailangan mo ay maingat na ginawa. Ang 

pag-inom ng sobra ay maaaring tumaas ang pagkakataon ng mga side effect, habang ang masyadong maliit ay maaaring hindi 

mapabuti ang iyong kondisyon.

Kung nagsusuka ka sa ilang sandali pagkatapos uminom ng isang dosis ng levamisole, suriin sa iyong doktor. Sasabihin sa iyo 

kung kukuha muli ng dosis o maghintay hanggang sa susunod na naka-iskedyul na dosis.

Dosing

Magiiba ang dosis ng levamisole para sa iba't ibang pasyente. Sundin ang mga utos ng iyong doktor o ang mga 

direksyon sa label. Ang sumusunod na impormasyon ay kinabibilangan lamang ng mga karaniwang dosis ng levamisole.
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Kung iba ang iyong dosis, huwag itong baguhin maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor na gawin ito.

Ang dami ng gamot na iniinom mo ay depende sa lakas ng gamot. Gayundin, ang bilang ng mga dosis na iniinom 

mo bawat araw, ang oras na pinapayagan sa pagitan ng mga dosis, at ang tagal ng oras ng pag-inom mo ng 

gamot ay depende sa medikal na problema kung saan mo ginagamit ang gamot.

Hindi nakuha ang dosis

Kung napalampas mo ang isang dosis ng levamisole, laktawan ang napalampas na dosis at bumalik sa iyong regular na 

iskedyul ng dosing. Huwag magdoble ng dosis.

Tawagan ang iyong doktor o parmasyutiko para sa mga tagubilin.

Imbakan

Itago ang gamot sa saradong lalagyan sa temperatura ng kuwarto, malayo sa init, kahalumigmigan, at direktang liwanag. 

Panatilihin mula sa pagyeyelo.

Iwasang maabot ng mga bata.

Huwag panatilihin ang lumang gamot o gamot na hindi na kailangan.

Detalyadong impormasyon sa dosis ng Levamisole

Mga pag-iingat habang gumagamit ng levamisole

Napakahalaga na suriin ng iyong doktor ang iyong pag-unlad sa mga regular na pagbisita upang matiyak na gumagana 

nang maayos ang levamisole at upang suriin ang mga hindi gustong epekto.

Mga epekto ng Levamisole

Kasama ng mga kinakailangang epekto nito, ang isang gamot ay maaaring magdulot ng ilang hindi gustong epekto. Bagama't hindi lahat ng mga side 

effect na ito ay maaaring mangyari, kung mangyari ang mga ito ay maaaring mangailangan sila ng medikal na atensyon.

Magpasuri kaagad sa iyong doktorkung mangyari ang alinman sa mga sumusunod na side effect:

Hindi pangkaraniwan

Lagnat o panginginig

hindi pangkaraniwang pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa o kahinaan

Bihira

Itim, nakatabing dumi

dugo sa ihi o dumi

ubo o pamamalat

sakit sa ibabang likod o tagiliran
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masakit o mahirap na pag-ihi

matukoy ang mga pulang spot sa balat

hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

Magtanong sa iyong doktor sa lalong madaling panahon kung ang alinman sa mga sumusunod na epekto ay nangyari:

Hindi pangkaraniwan

Mga sugat sa bibig at sa labi

Bihira

Malabong paningin

pagkalito

kombulsyon (mga seizure)

lip smacking o puff

pamamanhid, pangingilig, o pananakit sa mukha, kamay, o paa

paranoia (pakiramdam ng pag-uusig)

pamumula ng pisngi

mabilis o parang uod ang paggalaw ng dila

nanginginig o nanginginig

hirap sa paglalakad

walang kontrol na paggalaw ng mga braso at binti

Ang ilang mga side effect ay maaaring mangyari na karaniwang hindi nangangailangan ng medikal na atensyon. Ang mga side effect na ito ay maaaring 

mawala sa panahon ng paggamot habang ang iyong katawan ay umaayon sa gamot. Gayundin, maaaring masabi sa iyo ng iyong propesyonal sa 

pangangalagang pangkalusugan ang tungkol sa mga paraan upang maiwasan o mabawasan ang ilan sa mga side effect na ito. Tingnan sa iyong 

propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan kung ang alinman sa mga sumusunod na epekto ay nagpapatuloy o nakakaabala o kung mayroon kang 

anumang mga katanungan tungkol sa mga ito:

Mas karaniwan

Pagtatae

lasa ng metal

pagduduwal

Hindi pangkaraniwan
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Pagkabalisa o kaba

pagkahilo

sakit ng ulo

mental depression

mga bangungot

sakit sa mga kasukasuan o kalamnan

pantal sa balat o pangangati

problema sa pagtulog

hindi pangkaraniwang pagkapagod o pagkaantok

pagsusuka

Ang Levamisole ay maaaring maging sanhi ng pansamantalang pagkawala ng buhok sa ilang mga tao. Pagkatapos ng paggamot, dapat 

bumalik ang normal na paglaki ng buhok.

Ang iba pang mga side effect na hindi nakalista ay maaari ding mangyari sa ilang mga pasyente. Kung mapapansin mo ang anumang iba pang mga epekto, 

suriin sa iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan.

Tawagan ang iyong doktor para sa medikal na payo tungkol sa mga side effect. Maaari kang mag-ulat ng mga side effect sa FDA sa 

1-800-FDA-1088.

Levamisole side effect (higit pang detalye)

Karagdagang impormasyon

Palaging kumunsulta sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang matiyak na ang impormasyong ipinapakita sa pahinang ito ay 

naaangkop sa iyong mga personal na kalagayan.
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