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Ang kumbinasyon ng Glipizide at Metformin ay ginagamit upang gamutin ang mataas na antas ng asukal sa dugo na sanhi ng isang uri ng 

diabetes mellitus o asukal sa diabetes na tinatawag na type 2 diabetes. Karaniwan, pagkatapos mong kumain, ang iyong pancreas ay naglalabas 

ng insulin upang matulungan ang iyong katawan na mag-imbak ng labis na asukal para magamit sa ibang pagkakataon. Ang prosesong ito ay 

nangyayari sa panahon ng normal na pagtunaw ng pagkain. Sa type 2 diabetes, ang iyong katawan ay hindi gumagana nang maayos upang 

iimbak ang labis na asukal at ang asukal ay nananatili sa iyong daluyan ng dugo. Ang talamak na mataas na asukal sa dugo ay maaaring 

humantong sa mga malubhang problema sa kalusugan sa hinaharap. Ang wastong diyeta ay ang unang hakbang sa pamamahala ng type 2 

diabetes ngunit kadalasan ay kailangan ng mga gamot upang matulungan ang iyong katawan. Sa dalawang aksyon, ang kumbinasyon ng 

glipizide at metformin ay nakakatulong sa iyong katawan na makayanan ang mataas na asukal sa dugo. Pinasisigla ng Glipizide ang 

pagpapalabas ng insulin mula sa pancreas, na nagtuturo sa iyong katawan na mag-imbak ng asukal sa dugo. Ang Metformin ay may tatlong 

magkakaibang aksyon: pinapabagal nito ang pagsipsip ng asukal sa iyong maliit na bituka; pinipigilan din nito ang iyong atay mula sa pag-

convert ng nakaimbak na asukal sa asukal sa dugo; at tinutulungan nito ang iyong katawan na gamitin ang iyong natural na insulin nang mas 

mahusay.

Ang gamot na ito ay makukuha lamang sa reseta ng iyong doktor.

Ang produktong ito ay magagamit sa mga sumusunod na form ng dosis:

Tableta

Bago Gamitin
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 gamot na ito, dapat isaalang-alang ang mga 

sumusunod:

Mga allergy

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang o allergic na reaksyon sa gamot na ito o anumang iba pang mga 

gamot. Sabihin din sa iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang iba pang uri ng allergy,
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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 gamot na ito ay ginawa lamang sa mga pasyenteng nasa hustong gulang, at walang partikular na impormasyon na 

naghahambing sa paggamit ng glipizide at metformin sa mga batang ginagamit sa ibang mga pangkat ng edad.

Geriatric

Ang ilang mga matatanda ay maaaring mas sensitibo kaysa sa mga nakababatang nasa hustong gulang sa mga epekto ng mga gamot na ito. 

Ang mga unang palatandaan ng mababa o mataas na asukal sa dugo ay hindi madaling makita o hindi nangyayari sa mga matatanda. Ito ay 

maaaring tumaas ang posibilidad na magkaroon ng mababang asukal sa dugo sa panahon ng paggamot. Ang mga matatanda ay mas 

malamang na magkaroon ng mga problema na nauugnay sa edad at ang glipizide at metformin ay dapat gamitin nang maingat habang 

tumataas ang edad. Ang gamot na ito ay hindi dapat simulan sa mga nasa hustong gulang na higit sa 80 taong gulang maliban kung ang 

paggana ng bato ay hindi nabawasan.

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.

Interaksyon sa droga

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 gamot na ito, 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 gamot na ito sa alinman sa mga sumusunod na gamot ay hindi inirerekomenda. Maaaring magpasya ang 

iyong doktor na huwag kang gamutin ng gamot na ito o baguhin ang ilan sa iba pang mga gamot na iniinom mo.

Acetrizoic Acid

Diatrizoate

Ethiodized Oil

Iobenzamic Acid

Iobitridol

Iocarmic Acid

Iocetamic Acid

Iodamide

Iodipamide

Iodixanol

Iodohippuric Acid

Iodopyracet
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Iodoxamic Acid

Ioglicic Acid

Ioglycamic Acid

Iohexol

Iomeprol

Iopamidol

Iopanoic Acid

Iopentol

Iophendylate

Iopromide

Iopronic Acid

Ioseric Acid

Iosimide

Iotasul

Iothalamate

Iotrolan

Iotroxic Acid

Ioxaglate

Ioxitalamic Acid

Ipodate

Metrizamide

Metrizoic Acid

Tyropanoate Sodium

Ang paggamit ng gamot na ito sa alinman sa mga sumusunod na gamot ay karaniwang hindi inirerekomenda, ngunit maaaring 

kailanganin sa ilang mga kaso. 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.

Acarbose

Aspirin

Balofloxacin

Besifloxacin

Bupropion

Capmatinib

Ceritinib

Chloroquine

Ciprofloxacin

Dasabuvir

Desmopressin
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Disopyramide

Dofetilide

Dolutegravir

Dulaglutide

Enoxacin

Entacapone

Fexinidazole

Fleroxacin

Flumequine

Gatifloxacin

Gemifloxacin

Hydroxychloroquine

Ioversol

Lanreotide

Levofloxacin

Levoketoconazole

Lixisenatide

Lomefloxacin

Metreleptin

Moxifloxacin

Nadifloxacin

Norfloxacin

Octreotide

Ofloxacin

Ombitasvir

Paritaprevir

Pasireotide

Pazufloxacin

Pefloxacin

Pioglitazone

Porfimer

Prufloxacin

Rufloxacin

Sitagliptin

Sparfloxacin

Tafenoquine

Thioctic acid
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Tosufloxacin

Vandetanib

Ang paggamit ng gamot na ito 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.

Acebutolol

Aminolevulinic Acid

Atenolol

Betaxolol

Bisoprolol

Mapait na melon

Carteolol

Carvedilol

Celiprolol

Cimetidine

Clarithromycin

Colesevelam

Cyclosporine

Esmolol

Fenugreek

Furazolidone

Gemfibrozil

Glucomannan

Guar Gum

Iproniazid

Isocarboxazid

Labetalol

Levobunolol

Linezolid

Asul na Methylene

Metipranolol

Metoprolol

Moclobemide

Nadolol

Nebivolol

Nialamide
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Oxprenolol

Patiromer

Penbutolol

Phenelzine

Pindolol

Practolol

Procarbazine

Propranolol

Psyllium

Ranitidine

Ranolazine

Rasagiline

Rifampin

Safinamide

Saxagliptin

Selegiline

Sotalol

Timolol

Tranylcypromine

Verapamil

Voriconazole

Iba pang Pakikipag-ugnayan

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. Ang mga sumusunod na pakikipag-ugnayan ay 

pinili batay sa potensyal na kahalagahan ng mga ito at hindi lahat-lahat.

Ang paggamit ng gamot na ito sa alinman sa mga sumusunod ay karaniwang hindi inirerekomenda, ngunit maaaring hindi maiiwasan sa 

ilang mga kaso. Kung ginamit nang magkasama, maaaring baguhin ng iyong doktor ang dosis o kung gaano kadalas mo ginagamit ang 

gamot na ito, o bigyan ka ng mga espesyal na tagubilin tungkol sa paggamit ng pagkain, alkohol, o tabako.

Ethanol

Iba pang mga Problemang Medikal

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

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

Acid sa dugo (acidosis o ketoacidosis) o

Surgery (major)—Ang paggamit ng insulin ay pinakamainam upang makatulong na makontrol ang diabetes sa mga pasyenteng may ganitong mga 

kondisyon.
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Pagkalason sa dugo o

Dehydration (malubhang) o mga sakit 

sa puso o daluyan ng dugo o sakit sa 

bato o

Sakit sa atay—Maaaring mangyari ang lactic acidosis sa mga kondisyong ito at mas malaki ang posibilidad na 
mangyari ito sa gamot na naglalaman ng metformin.

Congestive Heart Failure—Glipizide at metformin ay hindi dapat gamitin sa mga pasyenteng may ganitong 
kondisyong medikal.

Bato, puso, o iba pang mga problema na nangangailangan ng mga medikal na pagsusuri o eksaminasyon na gumagamit ng ilang 

partikular na gamot na tinatawag na contrast agent, na may mga x-ray na pagsusulit—Dahil ang gamot na ito ay naglalaman ng 

metformin, dapat payuhan ka ng iyong doktor na ihinto ang pag-inom nito bago ka magkaroon ng anumang medikal na pagsusulit o 

diagnostic. mga pagsusuri na maaaring magdulot ng mas kaunting paglabas ng ihi kaysa karaniwan; maaari kang payuhan na simulan 

muli ang pag-inom ng gamot 48 oras pagkatapos ng mga pagsusulit o mga pagsusuri kung ang iyong kidney function ay nasuri at 

napag-alamang normal.

Pagkalasing sa alak o

Ang mabigat na ehersisyo na hindi sinasamahan ng sapat na pag-inom ng pagkain o 

Underactive adrenal gland, hindi maayos na nakontrol o

Hindi aktibo ang pituitary gland, hindi maayos na kontrolado o 

kulang sa nutrisyon na kondisyon o

Nanghihinang pisikal na kondisyon o

Anumang iba pang kondisyon na nagdudulot ng mababang asukal sa dugo—Ang mga pasyente na may ganitong mga kondisyon ay 

maaaring mas malamang na magkaroon ng mababang asukal sa dugo habang umiinom ng gamot na naglalaman ng glipizide at 

metformin.

Kakulangan sa bitamina B12—Ang kundisyong ito ay maaaring lumala ng gamot na ito.

Tamang paggamit

Sundin nang mabuti ang espesyal na plano ng pagkain na ibinigay sa iyo ng iyong doktor. Ito ang pinakamahalagang bahagi 

ng pagkontrol sa iyong kondisyon, at kinakailangan kung ang gamot ay gagana nang maayos. Gayundin, regular na mag-

ehersisyo at suriin para sa asukal sa iyong dugo o ihi ayon sa itinuro.

Ang kumbinasyon ng glipizide at metformin ay dapat inumin kasama ng mga pagkain upang makatulong na mabawasan ang 

gastrointestinal side effect na maaaring mangyari sa panahon ng paggamot.

Dosing

Magiiba ang dosis ng gamot na ito 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 gamot na ito. 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.

https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/glipizide-and-metformin-oral-route/precautions/drg-20061984?p=1 7/13

Fe
edback



4/19/22, 10:10 AM Mga Pag-iingat sa Glipizide At Metformin (Oral Route) - Mayo Clinic

Para sa oral dosage form (mga tablet):

Para sa type 2 diabetes:

Para sa unang beses na paggamot:

Matanda: Sa una, 2.5 milligrams (mg) ng glipizide at 250 milligrams (mg) ng metformin isang beses sa isang 

araw na may pagkain. Pagkatapos, maaaring taasan ng iyong doktor ang iyong dosis nang paunti-unti bawat 

dalawang linggo hanggang sa makontrol ang iyong asukal sa dugo.

Mga Bata: Ang paggamit at dosis ay dapat matukoy ng iyong doktor.

Bilang pangalawang linya na therapy:

Oral, 2.5 milligrams (mg) ng glipizide at 500 milligrams (mg) ng metformin o 5 milligrams (mg) ng 

glipizide at 500 milligrams (mg) ng metformin dalawang beses sa isang araw, kasama ang mga 

pagkain sa umaga at gabi. Pagkatapos, maaaring taasan ng iyong doktor ang iyong dosis nang paunti-

unti hanggang sa makontrol ang iyong asukal sa dugo. Ang panimulang dosis ay hindi dapat 

lumampas sa pang-araw-araw na dosis ng glipizide o metformin na iniinom na.

Mga Bata: Ang paggamit at dosis ay dapat matukoy ng iyong doktor.

Para sa mga pasyenteng dati nang ginagamot ng sulfonylurea antidiabetic agent at/o 
metformin:

Matanda: Kapag inilipat ang mga pasyente mula sa isang sulfonylurea kasama ang metformin sa 

kumbinasyon ng glipizide at metformin, ang paunang dosis ay hindi dapat lumampas sa pang-araw-

araw na dosis ng glipizide (o katumbas na dosis ng isa pang sulfonylurea) at metformin na iniinom.

Mga Bata: Ang paggamit at dosis ay dapat matukoy ng iyong doktor.

Nakaligtaan ang Dosis

Kung napalampas mo ang isang dosis ng gamot na ito, inumin ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para 

sa iyong susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at bumalik sa iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag magdoble ng dosis.

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.

Tanungin ang iyong healthcare professional kung paano mo dapat itapon ang anumang gamot na hindi mo ginagamit.

Mga pag-iingat

Gusto ng iyong doktor na suriin ang iyong pag-unlad sa mga regular na pagbisita, lalo na sa mga unang ilang 

linggo na iniinom mo ang gamot na ito.

Sa ilang partikular na kundisyon, ang sobrang glipizide at metformin ay maaaring magdulot ng lactic acidosis. Ang mga 

sintomas ng lactic acidosis ay malala at mabilis na lumilitaw at kadalasang nangyayari kapag ang iba pang mga problema sa 

kalusugan na hindi nauugnay sa gamot ay naroroon at napakalubha, tulad ng atake sa puso o pagkabigo sa bato. Ang mga 

sintomas ng lactic acidosis ay kinabibilangan ng abdominal o tiyan discomfort;
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nabawasan ang gana; pagtatae; mabilis, mababaw na paghinga; pangkalahatang pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa; pananakit ng 

kalamnan o cramping; at hindi pangkaraniwang pagkaantok, pagkapagod, o panghihina.

Kung mangyari ang mga sintomas ng lactic acidosis, dapat kang humingi ng agarang tulong medikal.

Napakahalagang maingat na sundin ang anumang mga tagubilin mula sa iyong pangkat ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa:

Alkohol—Ang pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng matinding mababang asukal sa dugo. Talakayin ito sa iyong pangkat ng pangangalagang 

pangkalusugan.

Iba pang mga gamot—Huwag uminom ng ibang mga gamot maliban kung napag-usapan na ang mga ito sa iyong 

doktor.

Pagpapayo—Kailangang matutunan ng ibang miyembro ng pamilya kung paano maiwasan ang mga side effect o tumulong sa mga side 

effect kung mangyari ang mga ito. Gayundin, ang mga pasyenteng may diabetes ay maaaring mangailangan ng espesyal na pagpapayo 

tungkol sa mga pagbabago sa dosis ng gamot sa diabetes na maaaring mangyari dahil sa mga pagbabago sa pamumuhay, gaya ng mga 

pagbabago sa ehersisyo at diyeta. Higit pa rito, maaaring kailanganin ang pagpapayo sa pagpipigil sa pagbubuntis at pagbubuntis dahil sa 

mga problemang maaaring mangyari sa mga pasyenteng may diabetes sa panahon ng pagbubuntis.

Paglalakbay—Magtago ng kamakailang reseta at ang iyong medikal na kasaysayan sa iyo. Maging handa para sa isang emergency gaya ng 

karaniwan mong ginagawa. Gumawa ng mga allowance para sa pagbabago ng mga time zone at panatilihin ang iyong mga oras ng 

pagkain na mas malapit hangga't maaari sa iyong karaniwang oras ng pagkain.

Sa kaso ng emerhensiya—Maaaring may panahon na kailangan mo ng pang-emerhensiyang tulong para sa isang 

problemang dulot ng iyong diabetes. Kailangan mong maging handa para sa mga emergency na ito. Magandang ideya na 

magsuot ng medical identification (ID) na bracelet o neck chain sa lahat ng oras. Gayundin, magdala ng ID card sa iyong 

wallet o pitaka na nagsasabing ikaw ay may diabetes at isang listahan ng lahat ng iyong mga gamot.

Ang mga sintomas ng hypoglycemia (mababang asukal sa dugo) ay kinabibilangan ng pagkabalisa; pagbabago ng pag-uugali na 

katulad ng pagiging lasing; malabong paningin; malamig na pawis; pagkalito; malamig, maputlang balat; kahirapan sa pag-iisip; 

antok; labis na gutom; mabilis na tibok ng puso; sakit ng ulo (patuloy); pagduduwal; nerbiyos; bangungot; hindi mapakali na pagtulog; 

panginginig; bulol magsalita; o hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan.

Ang kumbinasyon ng glipizide at metformin ay maaaring maging sanhi ng mababang asukal sa dugo. Gayunpaman, maaari rin itong 

mangyari kung maantala o hindi ka kumain o meryenda, umiinom ng alak, mag-ehersisyo nang higit kaysa karaniwan, hindi makakain 

dahil sa pagduduwal o pagsusuka, umiinom ng ilang gamot, o umiinom ng glipizide at metformin kasama ng ibang uri ng gamot sa 

diabetes. Ang mga sintomas ng mababang asukal sa dugo ay dapat tratuhin bago sila humantong sa pagkawala ng malay 

(paghimatay). Iba't ibang tao ang nararamdaman ng iba't ibang sintomas ng mababang asukal sa dugo. Mahalagang matutunan mo 

kung aling mga sintomas ng mababang asukal sa dugo ang karaniwan mong mayroon upang magamot mo ito nang mabilis.

Kung mangyari ang mga sintomas ng mababang asukal sa dugo, kumain ng glucose tablets o gel, corn syrup, honey, o sugar cubes; o 

uminom ng fruit juice, nondiet soft drink, o asukal na natunaw sa tubig. Gayundin, suriin ang iyong dugo para sa mababang asukal sa 

dugo. Ginagamit ang glucagon sa mga emerhensiyang sitwasyon kapag naganap ang malalang sintomas tulad ng mga seizure 

(kombulsyon) o kawalan ng malay. Magkaroon ng glucagon kit na magagamit, kasama ang isang hiringgilya o karayom, at alamin 

kung paano ito gamitin. Dapat ding malaman ng mga miyembro ng iyong sambahayan kung paano ito gamitin.

Kasama sa mga sintomas ng hyperglycemia (mataas na asukal sa dugo) ang malabong paningin; antok; tuyong bibig; 

namumula, tuyong balat; parang prutas na amoy ng hininga; nadagdagan ang pag-ihi (dalas at dami); ketones sa ihi; walang 

gana kumain; pagkaantok; sakit ng tiyan, pagduduwal, o pagsusuka; pagkapagod; problema sa paghinga (mabilis at 

malalim); kawalan ng malay; o hindi pangkaraniwang pagkauhaw.
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Maaaring mangyari ang mataas na asukal sa dugo kung hindi ka nag-eehersisyo gaya ng nakasanayan, may lagnat o impeksyon, hindi 

umiinom ng sapat o laktawan ang isang dosis ng iyong gamot sa diabetes, o kumain nang labis o hindi sumunod sa iyong plano sa pagkain.

Kung mangyari ang mga sintomas ng mataas na asukal sa dugo, suriin ang antas ng iyong asukal sa dugo at pagkatapos ay tawagan ang iyong propesyonal sa 

pangangalagang pangkalusugan para sa mga tagubilin.

Mga side effect

Kasama ng mga kinakailangang epekto nito, maaaring magdulot ang isang gamot 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.

Magtanong kaagad sa iyong doktor kung nangyari ang alinman sa mga sumusunod na side effect:

Mas karaniwan

Pagkabalisa

malabong paningin

panginginig

malamig na pawis

pagkawala ng malay

pagkalito

malamig na maputlang balat

ubo
depresyon

pagkahilo

mabilis na tibok ng puso

lagnat

sakit ng ulo

nadagdagang gutom

pagduduwal

kaba
mga bangungot

mga seizure

panginginig

bulol magsalita

pagbahin

sakit sa lalamunan

hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan

Hindi pangkaraniwan

Pananakit ng pantog

duguan o maulap na ihi
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mahirap, nasusunog, o masakit na pag-ihi 

madalas na pagnanasang umihi

sakit sa ibabang bahagi ng likod o tagiliran 

na kumakabog sa mga tainga mabagal ang 

tibok ng puso

Bihira

Hindi komportable sa tiyan

nabawasan ang gana

pagtatae

nanghihina na mga spells

mabilis, mababaw na paghinga 

pangkalahatang pakiramdam ng 

discomfort pananakit ng kalamnan o 

cramping igsi ng paghinga

pagkaantok

Sintomas ng Overdose

Hindi komportable sa tiyan

pagkabalisa

pagbabago ng pag-uugali, katulad ng paglalasing 

malabong paningin

malamig na pawis

pagkawala ng malay

pagkalito

malamig, maputlang balat

nabawasan ang gana

pagtatae

kahirapan sa pag-

concentrate ng antok

labis na gutom

mabilis na tibok ng puso

mabilis, mababaw na paghinga pangkalahatang 

pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa sakit ng 

ulo

pananakit ng kalamnan o cramping na 

pagduduwal

kaba
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mga bangungot

hindi mapakali sa pagtulog

mga seizure

panginginig

bulol magsalita

hindi pangkaraniwang pagkaantok

hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan

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

Sakit ng kalamnan o buto 

pananakit ng tiyan

pagsusuka

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.

Mga bahagi ng dokumentong ito na huling na-update: Abril 01, 2022
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