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Paunawa:

Kasalukuyang pinag-aaralan ang Lopinavir at ritonavir sa ilang patuloy na klinikal na pag-aaral para sa paggamot sa 

sakit na coronavirus 2019 (COVID-19) nang nag-iisa o kasama ng iba pang mga gamot. Ang paggamit ng lopinavir at 

ritonavir para sa paggamot sa COVID-19 ay hindi pa naitatag. Ang ilang mga siyentipiko ay umaasa dahil ang mga 

gamot na ito ay ginamit upang gamutin ang mga katulad na impeksyon sa viral.

Ang Lopinavir at ritonavir ay dapat inumin LAMANG sa ilalim ng direksyon ng isang doktor para sa paggamot sa 

COVID-19.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang kumbinasyon ng lopinavir at ritonavir ay ginagamit kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang impeksyon ng human 

immunodeficiency virus (HIV). Ang Lopinavir at ritonavir ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na protease inhibitors. Gumagana 

sila sa pamamagitan ng pagpapababa ng dami ng HIV sa dugo. Kapag pinagsama ang lopinavir at ritonavir, nakakatulong din ang ritonavir 

na madagdagan ang dami ng lopinavir sa katawan para magkaroon ng mas malaking epekto ang gamot. Bagama't hindi mapapagaling ng 

lopinavir at ritonavir ang HIV, maaaring bawasan ng mga gamot na ito ang iyong pagkakataong magkaroon ng acquired 

immunodeficiency syndrome (AIDS) at mga sakit na nauugnay sa HIV gaya ng malubhang impeksyon o kanser. Ang pag-inom ng mga 

gamot na ito kasama ng pagsasanay sa mas ligtas na pakikipagtalik at paggawa ng iba pang mga pagbabago sa istilo ng pamumuhay ay 

maaaring mabawasan ang panganib ng paghahatid ng HIV virus sa ibang tao.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang kumbinasyon ng lopinavir at ritonavir ay nagmumula bilang isang tableta at isang solusyon (likido) upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwan 

itong kinukuha ng dalawang beses sa isang araw, ngunit maaaring inumin isang beses sa isang araw ng ilang mga matatanda. Ang solusyon ay dapat na 

kinuha kasama ng pagkain. Maaaring inumin ang mga tablet nang may pagkain o walang pagkain. 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. Kunin ang lopinavir at ritonavir 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 tablet nang buo; huwag hatiin, nguyain, o durugin ang mga ito.
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Kung ginagamit mo ang solusyon, kalugin ito ng mabuti bago ang bawat paggamit upang ihalo nang pantay ang gamot. Gumamit ng 

dosemeasuring spoon o cup upang sukatin ang tamang dami ng likido para sa bawat dosis, hindi isang regular na kutsara sa bahay.

Ipagpatuloy ang pag-inom ng lopinavir at ritonavir kahit na mabuti ang iyong pakiramdam. Huwag ihinto ang pag-inom ng lopinavir at ritonavir nang 

hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Kung napalampas mo ang mga dosis, uminom ng mas mababa sa iniresetang halaga, o huminto sa pag-inom ng 

lopinavir at ritonavir, maaaring maging mas mahirap gamutin ang iyong kondisyon.

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 lopinavir at ritonavir,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa lopinavir, ritonavir (Norvir), anumang iba pang mga gamot, o alinman 

sa mga sangkap sa lopinavir at ritonavir tablets o solusyon. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod na gamot: alfuzosin 
(Uroxatral); apalutamide (Erleada); cisapride (Propulsid) (hindi magagamit sa US); colchicine (Colcrys, 
Mitigare) sa mga taong may sakit sa bato o atay; dronedarone (Multaq); elbasvir at grazoprevir 
(Zepatier); mga gamot sa ergot tulad ng dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), ergotamine (Ergomar, 
sa Cafergot, sa Migergot), at methylergonovine (Methergine); lomitapide (Juxtapid); lovastatin 
(Altoprev); lurasidone (Latuda); midazolam na kinuha sa pamamagitan ng bibig (Versed); pimozide 
(Orap); ranolazine (Ranexa); rifampin (Rimactane, Rifadin, sa Rifamate, sa Rifater); sildenafil (tanging 
Revatio brand na ginagamit para sa sakit sa baga); simvastatin (Zocor, sa Vytorin); St. John's wort; o 
triazolam (Halcion).

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, at nutritional 

supplement na iniinom mo. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: anticoagulants ('mga blood thinner') tulad ng 

warfarin (Coumadin, Jantoven) at rivaroxaban (Xarelto); antifungal tulad ng itraconazole (Onmel, Sporanox), isavuconazonium 

(Cresemba), ketoconazole (Nizoral), at voriconazole (Vfend); atovaquone (Mepron, sa Malarone); bedaquiline (Sirturo); beta-blockers; 

bosentan (Tracleer); bupropion (Wellbutrin, Zyban, iba pa); calcium-channel blockers tulad ng felodipine, nicardipine (Cardene), at 

nifedipine (Adalat, Afeditab CR, Procardia); mga gamot na pampababa ng kolesterol gaya ng atorvastatin (Lipitor, sa Caduet), at 

rosuvastatin (Crestor); clarithromycin (Biaxin, sa Prevpac); digoxin (Lanoxin); elagolix (Orilissa); fentanyl (Actiq, Duragesic, Onsolis, iba 

pa); fosamprenavir (Lexiva); ilang mga gamot para sa kanser tulad ng abemaciclib (Verzenio), dasatinib (Sprycel), encorafenib (Braftovi), 

ibrutinib (Imbruvica), ivosidenib (Tibsovo), neratinib (Nerlynx), nilotinib (Tasigna), venetoclax (Venclexta), vincristine, at ; ilang mga 

gamot para sa hindi regular na tibok ng puso tulad ng amiodarone (Cordarone, Nexterone, Pacerone), bepridil (hindi na magagamit sa 

US; Vascor), lidocaine (Lidoderm; sa Xylocaine na may Epinephrine), at quinidine (sa Nuedexta); ilang mga gamot para sa hepatitis C 

virus (HCV) tulad ng boceprevir (Victrelis; hindi na magagamit sa US); glecaprevir at pibrentasvir (Mavyret); simeprevir (hindi na 

magagamit sa US; Olysio); sofosbuvir, velpatasvir, at voxilaprevir (Sovaldi, Epclusa, Vosevi); at paritaprevir, ritonavir, ombitasvir, at/o 

dasabuvir (Viekira Pak); ilang mga gamot para sa mga seizure tulad ng carbamazepine (Equetro, Tegretol, Teril, iba pa), lamotrigine 

(Lamictal), phenobarbital,phenytoin (Dilantin, Phenytek), at valproate; mga gamot na pumipigil sa immune system tulad ng 

cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune), at tacrolimus (Astagraf, Prograf); methadone (Dolophine, 

Methadose); oral o inhaled steroid tulad ng betamethasone, budesonide (Pulmicort), ciclesonide (Alvesco, Omnaris), dexamethasone, 

fluticasone (Flonase, Flovent, in Advair), methylprednisolone Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune), at tacrolimus (Astagraf, 

Prograf); methadone (Dolophine, Methadose); oral o inhaled steroid tulad ng betamethasone, budesonide (Pulmicort), ciclesonide 

(Alvesco, Omnaris), dexamethasone, fluticasone (Flonase, Flovent, in Advair), methylprednisolone Neoral, Sandimmune), sirolimus 

(Rapamune), at tacrolimus (Astagraf, Prograf); methadone (Dolophine, Methadose); oral o inhaled steroid tulad ng betamethasone, 

budesonide (Pulmicort), ciclesonide (Alvesco, Omnaris), dexamethasone, fluticasone (Flonase, Flovent, in Advair), methylprednisolone
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(Medrol), mometasone (sa Dulera). prednisone (Rayos), at triamcinolone; iba pang mga antiviral na 
gamot tulad ng abacavir (Ziagen, sa Epzicom, sa Trizivir, iba pa); atazanavir (Reyataz, sa Evotaz), 
delavirdine (Rescriptor), efavirenz (Sustiva, sa Atripla), indinavir (Crixivan), maraviroc (Selzentry), 
nelfinavir (Viracept), nevirapine (Viramune), ritonavir (Norvir, sa Kaletra), tenofovir (Viread, sa Atripla, 
sa Truvada), tipranavir (Aptivus), saquinavir (Invirase), at zidovudine (Retrovir, sa Combivir, sa Trizivir); 
quetiapine (Seroquel); rifabutin (Mycobutin); salmeterol (Serevent, sa Advair); sildenafil (Viagra); 
tadalafil (Adcirca, Cialis); trazodone; at vardenafil (Levitra). Kung umiinom ka ng oral solution, sabihin 
din sa iyong doktor kung umiinom ka ng disulfiram (Antabuse) o metronidazole (Flagyl, sa Nuvessa, sa 
Vandazole).

kung umiinom ka ng didanosine, inumin ito 1 oras bago o 2 oras pagkatapos mong uminom ng lopinavir at ritonavir solution na 

may pagkain. Kung umiinom ka ng lopinavir at ritonavir tablets, maaari mong inumin ang mga ito nang walang laman ang tiyan 

kasabay ng pag-inom mo ng didanosine.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng matagal na QT interval (isang bihirang problema sa puso na maaaring 

magdulot ng hindi regular na tibok ng puso, nahimatay, o biglaang pagkamatay), isang hindi regular na tibok ng puso, isang 

mababang antas ng potasa sa iyong dugo, hemophilia, mataas na kolesterol o triglycerides (taba) sa dugo, pancreatitis (pamamaga 

ng pancreas), o sakit sa puso o atay.

dapat mong malaman na ang lopinavir at ritonavir ay maaaring magpababa sa bisa ng hormonal contraceptives 
(birth control pill, patches, rings, o injections). Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa paggamit ng isa pang 
paraan ng birth control.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
umiinom ng lopinavir at ritonavir, tawagan ang iyong doktor. Hindi ka dapat magpasuso kung ikaw ay nahawaan 
ng HIV o kung ikaw ay umiinom ng lopinavir at ritonavir.

dapat mong malaman na ang ilang sangkap sa lopinavir at ritonavir solution ay maaaring magdulot ng malubha at nakamamatay na epekto sa 

mga bagong silang na sanggol. Ang lopinavir at ritonavir oral solution ay hindi dapat ibigay sa mga full-term na sanggol na mas bata sa 14 na 

araw o sa mga premature na sanggol na mas bata sa 14 na araw na lampas sa kanilang orihinal na takdang petsa, maliban kung iniisip ng 

doktor na may magandang dahilan para sa sanggol na makatanggap ng gamot nang tama pagkatapos ng kapanganakan. Kung pipiliin ng 

doktor ng iyong sanggol na bigyan ang iyong sanggol ng lopinavir at ritonavir na solusyon kaagad pagkatapos ng kapanganakan, ang iyong 

sanggol ay susubaybayan nang mabuti para sa mga palatandaan ng malubhang epekto. Tawagan kaagad ang doktor ng iyong sanggol kung 

ang iyong sanggol ay inaantok na o may mga pagbabago sa paghinga sa panahon ng kanyang paggamot sa lopinavir at ritonavir oral solution.

dapat mong malaman na ang iyong taba sa katawan ay maaaring tumaas o lumipat sa iba't ibang bahagi ng iyong katawan, tulad ng 

iyong itaas na likod, leeg (''buffalo hump''), mga suso, at sa paligid ng iyong tiyan. Maaari mong mapansin ang pagkawala ng taba ng 

katawan mula sa iyong mukha, binti, at braso.

dapat mong malaman na maaari kang makaranas ng hyperglycemia (pagtaas ng iyong asukal sa dugo) habang iniinom mo ang 

gamot na ito, kahit na wala ka pang diabetes. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na 

sintomas habang umiinom ka ng lopinavir at ritonavir: matinding pagkauhaw, madalas na pag-ihi, matinding gutom, malabong 

paningin, o panghihina. Napakahalagang tawagan ang iyong doktor sa sandaling magkaroon ka ng alinman sa mga sintomas na ito, 

dahil ang mataas na asukal sa dugo na hindi ginagamot ay maaaring magdulot ng malubhang kondisyon na tinatawag na 

ketoacidosis. Ang ketoacidosis ay maaaring maging banta sa buhay kung hindi ito ginagamot sa maagang yugto. Ang mga sintomas 

ng ketoacidosis ay kinabibilangan ng: tuyong bibig, pagduduwal at pagsusuka, igsi sa paghinga, paghinga na mabango ng prutas, at 

pagbaba ng kamalayan.

dapat mong malaman na habang umiinom ka ng mga gamot upang gamutin ang impeksyon sa HIV, ang iyong immune system ay 

maaaring lumakas at magsimulang labanan ang iba pang mga impeksiyon na nasa iyong katawan na. Ito ay maaaring magdulot sa iyo na 

magkaroon ng mga sintomas ng mga impeksyong iyon. Kung mayroon kang bago o lumalalang sintomas pagkatapos simulan ang 

paggamot sa lopinavir at ritonavir, siguraduhing sabihin sa iyong doktor.

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

Lopinavir at ritonavir ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi 

nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

kahinaan

pagtatae

gas

heartburn

pagbaba ng timbang

sakit ng ulo

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

pananakit ng kalamnan

pamamanhid, paso, o pangingilig sa mga kamay o paa

pananakit ng tiyan, pagduduwal, at pagsusuka

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

sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emerhensiyang medikal na paggamot:

pagduduwal

pagsusuka

sakit sa tyan

matinding pagod

walang gana kumain

sakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan

paninilaw ng balat o mata

Makating balat

pagkahilo

pagkahilo

nanghihina

hindi regular na pagtibok ng puso
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paltos

pantal

Ang Lopinavir at ritonavir 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 ang mga tablet sa temperatura 

ng silid at protektahan ang mga ito mula sa labis na kahalumigmigan. Pinakamabuting itago ang mga tableta sa lalagyang pinasok nila; 

kung kailangan mong alisin ang mga ito sa lalagyan, dapat mong gamitin ang mga ito sa loob ng 2 linggo. Maaari mong itago ang oral 

solution sa refrigerator hanggang sa petsa ng pag-expire na naka-print sa label, o maaari mong iimbak ito sa temperatura ng silid nang 

hanggang 2 buwan.

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.

Ito ay lalong mahalaga upang makakuha ng medikal na tulong kaagad kung ang isang bata ay umiinom ng higit sa karaniwang dosis ng solusyon. 

Ang solusyon ay naglalaman ng isang malaking halaga ng alkohol at iba pang mga sangkap na maaaring maging lubhang nakakapinsala sa isang 

bata.

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 lopinavir at ritonavir.
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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 ng kumbinasyon ng mga produkto

Kaletra®(naglalaman ng Lopinavir, Ritonavir)

Huling Binago - 01/15/2021

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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