
Makipag-usap sa iyong doktor kung ang mga sintomas na ito ay hindi bumuti pagkaraan ng 

ilang sandali, kung mayroon kang mga bagong sintomas o nababahala ka tungkol sa iyong 

mga sintomas.

Ang iyong diyeta at pamumuhay ay maaari ding makatulong sa paggamot sa IBS: Kung paano 

mo paghihigpitan ang iyong diyeta ay depende sa paraan ng epekto ng IBS sa iyo. Kung nalaman 

mo na ang ilang mga pagkain ay nagdudulot ng mga sintomas, kung gayon makatuwiran na 

huwag kainin ang mga ito. Maaaring makatulong ang isang high fiber diet, ngunit tanungin ang 

iyong parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

Natuklasan ng ilang tao na ang pag-aaral na mag-relax ay makakatulong upang mabawasan 

ang kanilang mga sintomas ng IBS. Maaaring makatulong sa iyo na maglaan ng ilang sandali 

bawat araw upang makapagpahinga at malumanay na makapagpahinga.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo inumin ang Mebeverine

Huwag uminom ng Mebeverine:
Kung ikaw ay allergic sa mebeverine o sa alinman sa iba pang 
sangkap ng gamot na ito (nakalista sa seksyon 6).

Mebeverine 135 mg
mga tabletang pinahiran ng pelikula

Mga babala at pag-iingat
Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha ng Mebeverine kung:
• Nakagawa ka ng mga bagong sintomas o lumala ang 

iyong mga sintomas.
• Mayroon kang mga problema sa atay o batoAno ang nasa leaflet na ito

1. Ano ang Mebeverine at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo inumin ang Mebeverine
3. Paano kumuha ng Mebeverine
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Mebeverine
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon.

Kung naaangkop sa iyo ang nasa itaas (o hindi ka sigurado), kausapin ang 
iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ang gamot na ito.

Iba pang mga gamot at Mebeverine
Ang Mebeverine ay hindi kilala na nakikipag-ugnayan sa ibang mga gamot ngunit dapat mong 

sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay umiinom, kamakailan lamang ay 

uminom o maaaring umiinom ng anumang iba pang mga gamot.

1. Ano ang Mebeverine at para saan ito ginagamit Mebeverine na may alkohol
Maaari kang uminom ng alak habang umiinom ka ng Mebeverine 135 mg na 
film-coated na tablet.

Ang Mebeverine 135 mg na film-coated na tablet ay naglalaman ng aktibong 
sangkap na mebeverine hydrochloride. Ito ay kabilang sa isang pangkat ng mga 
gamot na tinatawag na antispasmodics.

Pagbubuntis, pagpapasuso at pagkamayabong
Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, isipin na ikaw ay buntis o 
nagpaplanong magkaroon ng sanggol, humingi ng payo sa iyong 
doktor o parmasyutiko bago inumin ang gamot na ito.

Tinutulungan ng Mebeverine na i-relax ang mga kalamnan ng gastro-
intestinal tract (gut). Ginagamit ito sa mga kondisyon tulad ng irritable 
bowel syndrome at mga katulad na problema tulad ng talamak na irritable 
colon, spastic constipation, mucous colitis at spastic colitis.

Mayroon lamang limitadong impormasyon tungkol sa kaligtasan ng Mebeverine 
para sa mga buntis na kababaihan. Maaaring payuhan ka ng iyong doktor na 
ihinto ang pag-inom ng Mebeverine bago ka mabuntis o sa sandaling malaman 
mong buntis ka. Ang Mebeverine ay hindi dapat gamitin sa panahon ng 
pagpapasuso.

Ang irritable bowel syndrome (IBS) ay isang pangkaraniwang kondisyon 
na nagdudulot ng spasm at pananakit sa bituka o bituka.

Ang bituka ay isang mahabang muscular tube kung saan ang pagkain ay 
idinadaan pababa upang ito ay matunaw. Kung ang bituka
napupunta sa pasma at pinipiga ng sobrang higpit, nagkakaroon ka ng sakit. Ang paraan ng paggana 

ng gamot na ito ay sa pamamagitan ng pagpapaginhawa

ang pulikat, pananakit at iba pang sintomas ng IBS.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang Mebeverine ay malamang na hindi makakaapekto sa iyong kakayahang magmaneho o gumamit 

ng mga makina.
Ang mga pangunahing sintomas ng irritable bowel syndrome (IBS) ay 

kinabibilangan ng: Ang Mebeverine ay naglalaman ng lactose

Kung sinabihan ka ng iyong doktor na mayroon kang hindi pagpaparaan sa ilang 
mga asukal, makipag-ugnayan sa iyong doktor bago kunin ang produktong 
panggamot na ito.

• pananakit ng tiyan at pulikat
• patuloy na pagtatae, o salit-salit na paninigas ng dumi at 
pagtatae
• utot (hangin) at pakiramdam na namamaga
• maliit, matigas, parang pellet o parang laso na dumi (dumi) Ang Mebeverine ay naglalaman ng sodium

Ang gamot na ito ay naglalaman ng mas mababa sa 1 mmol sodium (23 mg) sa bawat 
tablet na pinahiran ng pelikula, ibig sabihin ay mahalagang 'sodium-free'.Ang mga sintomas na ito ay maaaring mag-iba sa bawat tao.

TITLE - MEBEVERINE HCL / DUSPATALIN 
COLOSPA MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN FILIPINO

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-mebeverine-hydrochloride-duspatalin-colospa-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2315.pdf


3. Paano kumuha ng Mebeverine 5. Paano mag-imbak ng Mebeverine

Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo 
ng iyong doktor o parmasyutiko. Tingnan sa iyong doktor o 
parmasyutiko kung hindi ka sigurado.

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.
Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng expiration date na nakasaad sa 
karton o label pagkatapos ng EXP. Ang petsa ng pag-expire ay tumutukoy sa 
huling araw ng buwang iyon.Subukang inumin ang tableta 20 minuto bago kumain - nakikita ng 

ilang tao na pinakamalakas ang kanilang mga sintomas pagkatapos 
nilang kumain. Lunukin nang buo ang tablet na may tubig. Huwag 
nguyain ang tableta.

Itago ang gamot na ito sa isang tuyo na lugar sa ibaba 30°C at protektahan mula 
sa liwanag.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa 
bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon ang mga gamot na 
hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong sa pagprotekta 
sa kapaligiran.

Mga matatanda (kabilang ang mga matatanda):

• Ang inirerekomendang dosis ay isang tableta tatlong beses sa isang 
araw. Wag kuninhigit sa tatlong tablet bawat araw.

• Maaaring bumaba ang bilang ng mga tabletas na iniinom mo kung bumuti ang 
iyong mga sintomas. 6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Mga bata at kabataan: Si Mebeverine ayhindiinirerekomenda para sa 
paggamit sa mga bata at kabataan sa ilalim ng 18 taong gulang. Ang nilalaman ng Mebeverine

Ang aktibong sangkap ay mebeverine hydrochloride. Ang bawat filmcoated 
tablet ay naglalaman ng 135 mg mebeverine hydrochloride Ang iba pang 
mga sangkap ay:
microcrystalline cellulose 
lactose monohydrate
povidone
talc
magnesiyo stearate
sodium starch glycollate.

Kung uminom ka ng mas maraming Mebeverine kaysa sa dapat mo

Kung ikaw o ang ibang tao ay umiinom ng mas maraming Mebeverine 
Tablets kaysa sa dapat mo (na-overdose), makipag-ugnayan sa iyong doktor o 
kagawaran ng emergency ng ospitalkaagad. Dalhin ang leaflet at anumang 
natitirang mga tablet sa iyo

Kung nakalimutan mong kunin ang Mebeverine

Kung nakalimutan mong uminom ng isang dosis ng Mebeverine film-coated 
tablets sa tamang oras, inumin ito sa sandaling maalala mo, maliban kung 
malapit na ang iyong susunod na dosis.Huwagkumuha ng dobleng dosis para 
makabawi sa nakalimutang tableta.

Kasama sa patong ng tablet ang hydroxypropyl methylcellulose 
(E464), titanium dioxide (E171) at polyethylene glycol.

Kung titigil ka sa pag-inom ng Mebeverine

Huwag ihinto ang pag-inom ng mga tablet nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor, kahit 

na bumuti ang pakiramdam mo.

Ano ang hitsura ni Mebeverine at mga nilalaman ng pakete Ang mga 
Mebeverine tablet ay mga white-coated na tablet na may markang "MV135" sa 
isang gilid.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng gamot na ito, 

tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

Ang gamot ay makukuha sa alinman sa mga plastik na bote o blister 
pack ng 12, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90 at 100 na tableta. Hindi 
lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

4. Mga posibleng epekto May-hawak ng Awtorisasyon sa 
Marketing: Milpharm Limited
Ares Block, Odyssey Business Park 
West End Road
Ruislip HA4 6QD
United Kingdom

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side 

effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Kung mapapansin mo ang mga sumusunoditigil ang pagkuhaang mga tablet at 
pumunta sa iyong doktorkaagad, o sa iyong pinakamalapit na ospital.
• Hirap sa paghinga, pamamaga ng mukha, leeg, labi, dila o 

lalamunan (malubhang reaksiyong alerhiya) Tagagawa:
APL Swift Services (Malta) Ltd, HF26, Hal 
Far Industrial Estate, Hal Far, 
Birzebbugia, BBG 3000,
Malta.

Iba pang mga side effect:maaaring mangyari ang mga reaksiyong alerdyi, tulad ng mga 

reaksiyon sa balat, namumula o namumula na balat, pamamaga, pamamantal, 

pangangati o pantal sa balat.

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o 

parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang mga side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Milpharm Limited
Ares Block,
Odyssey Business Park,
West End Road, Ruislip HA4 6QD, 
United Kingdom.

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o 

nars. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. 

Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng Yellow Card Scheme 

sa:www.mhra.gov.uk/yellowcard Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang 

makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.
Huling binago ang leaflet na ito noong 10/2020
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Package Leaflet: Impormasyon para sa pasyente Ang mga sintomas na ito ay maaaring mag-iba sa 
bawat tao.

Mebeverine 135 mg na pelikula-
pinahiran na mga tablet

Makipag-usap sa iyong doktor kung ang mga sintomas na ito ay 
hindi bumuti pagkaraan ng ilang sandali, kung mayroon kang mga 
bagong sintomas o nababahala ka tungkol sa iyong mga sintomas.Mebeverine hydrochloride

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo 
simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman 
ito ng mahalagang impormasyon para sa iyo.
- Panatilihin itong leaflet. Maaaring kailanganin mong basahin 

itong muli.
- Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong 

doktor o parmasyutiko.
- Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag 

ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit 
na ang kanilang mga palatandaan ng karamdaman ay 
kapareho ng sa iyo.

- Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong 
doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side 
effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

Ang iyong diyeta at pamumuhay ay maaari ding makatulong sa paggamot sa 

IBS:

Kung paano mo paghihigpitan ang iyong diyeta ay depende sa paraan ng epekto 

ng IBS sa iyo. Kung nalaman mo na ang ilang mga pagkain ay nagdudulot ng 

mga sintomas, kung gayon makatuwiran na huwag kainin ang mga ito. Maaaring 

makatulong ang isang high fiber diet, ngunit tanungin ang iyong parmasyutiko 

para sa karagdagang impormasyon.

Natuklasan ng ilang tao na ang pag-aaral na mag-relax ay makakatulong upang 

mabawasan ang kanilang mga sintomas ng IBS. Maaaring makatulong sa iyo na 

maglaan ng ilang sandali bawat araw upang makapagpahinga at malumanay na 

makapagpahinga.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo inumin 
ang Mebeverine

Huwag uminom ng Mebeverine:
Kung ikaw ay allergic sa mebeverine o sa alinman sa 
iba pang sangkap ng gamot na ito (nakalista sa 
seksyon 6).

Ano ang nasa leaflet na ito
1. Ano ang Mebeverine at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo inumin ang 
Mebeverine
3. Paano kumuha ng Mebeverine
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Mebeverine
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon.

Mga babala at pag-iingat
Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha ng 
Mebeverine kung:
• Nakagawa ka ng mga bagong sintomas o 

lumala ang iyong mga sintomas.
• Mayroon kang mga problema sa atay o bato1. Ano ang Mebeverine at para saan ito 

ginagamit Kung naaangkop sa iyo ang nasa itaas (o hindi ka sigurado), 
kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko bago inumin 
ang gamot na ito.

Ang Mebeverine 135 mg na film-coated na tablet ay 
naglalaman ng aktibong sangkap na mebeverine 
hydrochloride. Ito ay kabilang sa isang pangkat ng mga 
gamot na tinatawag na antispasmodics.

Iba pang mga gamot at Mebeverine Ang Mebeverine ay hindi 
kilala na nakikipag-ugnayan sa ibang mga gamot ngunit dapat 
mong sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay 
umiinom, kamakailan lamang ay uminom o maaaring umiinom 
ng anumang iba pang mga gamot.

Tinutulungan ng Mebeverine na i-relax ang mga 
kalamnan ng gastro-intestinal tract (gut). Ginagamit ito 
sa mga kondisyon tulad ng irritable bowel syndrome at 
mga katulad na problema tulad ng talamak na irritable 
colon, spastic constipation, mucous colitis at spastic 
colitis.

Mebeverine na may alkohol
Maaari kang uminom ng alak habang umiinom ka ng 
Mebeverine 135 mg na film-coated na tablet.

Ang irritable bowel syndrome (IBS) ay isang 
pangkaraniwang kondisyon na nagdudulot ng spasm 
at pananakit sa bituka o bituka.

Pagbubuntis, pagpapasuso at pagkamayabong Kung 
ikaw ay buntis o nagpapasuso, isipin na ikaw ay buntis o 
nagpaplanong magkaroon ng sanggol, humingi ng payo 
sa iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ang gamot 
na ito.

Ang bituka ay isang mahabang muscular tube kung saan ang pagkain ay 
idinadaan pababa upang ito ay matunaw. Kung ang bituka ay 
napupunta sa spasm at pinipiga ng masyadong mahigpit, makakakuha 
ka ng sakit. Ang paraan ng paggana ng gamot na ito ay sa pamamagitan 
ng pag-alis ng pulikat, pananakit at iba pang sintomas ng IBS.

Mayroon lamang limitadong impormasyon tungkol sa 
kaligtasan ng Mebeverine para sa mga buntis na 
kababaihan. Maaaring payuhan ka ng iyong doktor na 
ihinto ang pag-inom ng Mebeverine bago ka mabuntis 
o sa sandaling malaman mong buntis ka. Ang 
Mebeverine ay hindi dapat gamitin sa panahon ng 
pagpapasuso.

Ang mga pangunahing sintomas ng irritable bowel syndrome (IBS) ay 
kinabibilangan ng:

• pananakit ng tiyan at pulikat
• patuloy na pagtatae, o salit-salit na 

paninigas ng dumi at pagtatae
• utot (hangin) at pakiramdam na namamaga
• maliit, matigas, parang pellet o parang laso na 

dumi (dumi)

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang Mebeverine ay malamang na hindi makakaapekto sa iyong kakayahang 

magmaneho o gumamit ng mga makina.

Ang Mebeverine ay naglalaman ng lactose

Kung sinabihan ka ng iyong doktor na ikaw



may hindi pagpaparaan sa ilang mga asukal, makipag-ugnayan sa iyong 
doktor bago kunin ang produktong panggamot na ito.

karagdagang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

5. Paano mag-imbak ng Mebeverine
3. Paano kumuha ng Mebeverine Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga 

bata.Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa 
iyo ng iyong doktor o parmasyutiko. Tingnan sa iyong doktor o 
parmasyutiko kung hindi ka sigurado.

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng expiration date 
na nakasaad sa karton o label pagkatapos ng EXP. Ang petsa ng 
pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.Subukang inumin ang tableta 20 minuto bago kumain - nakikita 

ng ilang tao na pinakamalakas ang kanilang mga sintomas 
pagkatapos nilang kumain. Lunukin nang buo ang tablet na may 
tubig. Huwag nguyain ang tableta.

Itabi ang gamot na ito sa isang tuyo na lugar sa ibaba ng 30ºC at 
protektahan mula sa liwanag.

Mga matatanda (kabilang ang mga matatanda):

• Ang inirekumendang dosis ay isang tablet tatlong 
beses sa isang araw.Wag kuninhigit sa tatlong tablet 
bawat araw.

• Maaaring mabawasan ang bilang ng mga tabletas na 
iniinom mo kung bumuti ang iyong mga sintomas.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o 
basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon 
ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay 
makakatulong sa pagprotekta sa kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang 
impormasyonMga bata at kabataan: Si Mebeverine ayhindi 

inirerekomenda para sa paggamit sa mga bata at kabataan sa 
ilalim ng 18 taong gulang.

Ang nilalaman ng Mebeverine Ang aktibong sangkap ay 
mebeverine hydrochloride. Ang bawat film-coated na 
tablet ay naglalaman ng 135 mg mebeverine 
hydrochloride
Ang iba pang mga sangkap 
ay: microcrystalline cellulose 
lactose monohydrate
povidone
talc
magnesiyo stearate
sodium starch glycollate.

Kung uminom ka ng mas maraming Mebeverine kaysa sa 
dapat mo Kung ikaw o ang ibang tao ay umiinom ng mas 
maraming Mebeverine Tablets kaysa sa dapat mo (na-overdose), 
makipag-ugnayan sa iyong doktor o kagawaran ng emergency ng 
ospital kaagad. Dalhin ang leaflet at anumang natitirang mga 
tablet sa iyo

Kung nakalimutan mong kunin ang Mebeverine

Kung nakalimutan mong uminom ng isang dosis ng Mebeverine 
film-coated tablets sa tamang oras, inumin ito sa sandaling maalala 
mo, maliban kung malapit na ang iyong susunod na dosis.Huwag
kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa nakalimutang tableta.

Kasama sa patong ng tablet ang hydroxypropyl 
methylcellulose (E464), titanium dioxide (E171) at 
polyethylene glycol.

Kung titigil ka sa pag-inom ng Mebeverine
Huwag ihinto ang pag-inom ng mga tablet nang hindi nakikipag-usap sa 

iyong doktor, kahit na bumuti ang pakiramdam mo.

Ano ang hitsura ni Mebeverine at mga nilalaman ng 
pakete

Ang mga Mebeverine tablet ay mga white-coated na tablet na 
may markang "MV135" sa isang gilid.Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng 

gamot na ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko. Ang gamot ay makukuha sa alinman sa mga plastik na bote o 
blister pack ng 12, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90 at 100 
na tableta. Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng 

mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito. May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing: 
Milpharm Limited
Ares Block, Odyssey Business Park 
West End Road
Ruislip HA4 6QD
United Kingdom

Kung mapapansin mo ang mga sumusunoditigil ang pagkuhaang mga 
tablet at pumunta sa iyong doktorkaagad, o sa iyong pinakamalapit 
na ospital.

• Hirap sa paghinga, pamamaga ng mukha, leeg, 
labi, dila o lalamunan (malubhang reaksiyong 
alerhiya) Tagagawa:

Gerard Laboratories
35/36 Balydoyle Industrial Estate 
Grange Road
Dublin 13
Ireland

Iba pang mga side effect:maaaring mangyari ang mga reaksiyong 
alerdyi, tulad ng mga reaksiyon sa balat, namumula o namumula na 
balat, pamamaga, pamamantal, pangangati o pantal sa balat.

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong 

doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang mga side effect na hindi 

nakalista sa leaflet na ito.
Huling binago ang leaflet na ito noong 05/2018

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, 

parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na 

hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side 

effect sa pamamagitan ng Yellow Card Scheme sa:www.mhra.gov.uk/

yellowcard Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang 

tumulong sa pagbibigay
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