
Primacor Injection
Buod ng Consumer Medicine Information (CMI).
Angbuong CMI sa susunod na pahina ay may higit pang mga detalye. Kung nag-aalala ka tungkol sa paggamit ng gamot na ito, makipag-usap sa iyong doktor o 

parmasyutiko.

1. Bakit ako gumagamit ng Primacor?

Ang Primacor ay naglalaman ng aktibong sangkap na Milrinone Lactate. Ginagamit ang Primacor para sa panandaliang paggamot ng matinding congestive heart 

failure.

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Seksyon1. Bakit ako gumagamit ng Primacor? sa buong CMI.

2. Ano ang dapat kong malaman bago ko gamitin ang Primacor?

Huwag gamitin kung mayroon kang allergic reaction sa Primacor o alinman sa mga sangkap na nakalista sa dulo ng CMI.

Makipag-usap sa iyong doktor kung mayroon kang anumang iba pang kondisyong medikal, umiinom ng anumang iba pang mga gamot, o buntis o planong 

magbuntis o nagpapasuso.

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Seksyon2. Ano ang dapat kong malaman bago ko gamitin ang Primacor? sa buong CMI.

3. Paano kung umiinom ako ng iba pang mga gamot?

Ang ilang mga gamot ay maaaring makagambala sa Primacor at makaapekto sa kung paano ito gumagana.

Ang isang listahan ng mga gamot na ito ay nasa Seksyon3. Paano kung umiinom ako ng iba pang mga gamot? sa buong CMI.

4. Paano ko gagamitin ang Primacor?

• Ang Primacor ay karaniwang ibinibigay sa iyo sa ospital. Ito ay ibinibigay sa iyo bilang isang serye ng mga iniksyon. Higit 

pang mga tagubilin ay matatagpuan sa Seksyon4. Paano ko gagamitin ang Primacor? sa buong CMI.

5. Ano ang dapat kong malaman habang ginagamit ang Primacor?

Mga bagay sa iyo

dapat gawin

• Paalalahanan ang sinumang doktor, dentista o parmasyutiko na binibisita mo na gumagamit ka ng Primacor.

Mga bagay sa iyo

hindi dapat gawin

• Hindi mo dapat gamitin ang Primacor kung ikaw ay allergic sa milrinone, mga katulad na gamot, o alinman sa 
mga sangkap na nakalista sa dulo ng leaflet na ito.

Pagmamaneho o paggamit

mga makina

• Mag-ingat bago ka magmaneho o gumamit ng anumang makina o kasangkapan hanggang sa malaman mo kung paano ka naaapektuhan ng Primacor.

Pag-inom
alak

• NA

nagbabantay
iyong gamot

• Kung kailangan mong mag-imbak ng Primacor tiyaking ito ay nasa isang malamig na tuyong lugar kung saan ang temperatura ay hindi 

lalampas sa 30°C.

• Huwag palamigin.

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Seksyon5. Ano ang dapat kong malaman habang ginagamit ang Primacor? sa buong CMI.

6. May mga side effect ba?
Kabilang sa mga epektong maaari mong maramdaman sa panahon ng Primacor injection ang hindi regular na tibok ng puso, mababang presyon ng dugo, pagkahilo, 

pananakit ng dibdib, pananakit ng ulo, pantal sa balat. Para sa higit pang impormasyon, kabilang ang kung ano ang gagawin kung mayroon kang anumang mga side effect, 

tingnan ang Seksyon6. May mga side effect ba? sa buong CMI.
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Primacor Injection
(mga) aktibong sangkap:Milrinone Lactate

• ay allergic sa iba pang mga gamot na ginagamit upang gamutin ang congestive 

heart failure.Consumer Medicine Information (CMI)
Ang leaflet na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa paggamit 

ng Primacor.Dapat ka ring makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko kung 

gusto mo ng karagdagang impormasyon o kung mayroon kang anumang mga 

alalahanin o tanong tungkol sa paggamit ng Primacor.

Sa panahon ng paggamot, maaari kang nasa panganib na magkaroon ng 

ilang mga side effect. Mahalagang maunawaan mo ang mga panganib na ito 

at kung paano susubaybayan ang mga ito. Tingnan ang karagdagang 

impormasyon sa ilalim ng Seksyon6. May side effect ba ?

Saan mahahanap ang impormasyon sa leaflet na ito: Pagbubuntis at pagpapasuso

1. Bakit ako gumagamit ng Primacor?

2. Ano ang dapat kong malaman bago ko gamitin ang Primacor?

3. Paano kung umiinom ako ng ibang gamot?
4. Paano ko gagamitin ang Primacor?

5. Ano ang dapat kong malaman habang ginagamit ang Primacor?

6. Mayroon bang anumang mga epekto?

7. Detalye ng Produkto

Tingnan sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o nagbabalak 
na maging buntis.

Kausapin ang iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso o nagbabalak na 

magpasuso.

Ang Primacor ay hindi dapat ibigay kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, 

maliban kung ikaw at ang iyong doktor ay napag-usapan ang mga panganib 

at benepisyong kasangkot.

1. Bakit ako gumagamit ng Primacor? Hindi alam kung ang Primacor ay maaaring makapinsala sa iyong sanggol 

o kung ito ay matatagpuan sa gatas ng ina.
Ang Primacor ay naglalaman ng aktibong sangkap na milrinone lactate.

Ginagamit ang Primacor para sa panandaliang paggamot ng 

matinding congestive heart failure. Ito ay isang kondisyon kung saan 

nabigo ang puso na magbomba ng sapat na dugo sa paligid ng 

katawan. Ang mga sintomas ng kundisyong ito ay kinabibilangan ng 

panghihina, paghinga, pagtitipon ng likido sa mga tisyu at asul na 

pagkawalan ng kulay ng balat.

3. Paano kung umiinom ako ng iba pang mga gamot?

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka ng anumang iba 

pang mga gamot, kabilang ang anumang mga gamot, bitamina o 

suplemento na binili mo nang walang reseta mula sa iyong parmasya, 

supermarket o tindahan ng pagkain sa kalusugan.

Tumutulong din ang Primacor na mapanatili ang output ng dugo mula sa puso 

sa mga pasyente pagkatapos ng operasyon sa puso.

Magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko kung hindi ka sigurado 
kung anong mga gamot, bitamina o supplement ang iniinom mo at 
kung nakakaapekto ito sa Primacor.

Tumutulong ang Primacor na mapabuti ang kahusayan kung saan ang iyong puso 

ay nagbobomba ng dugo sa paligid ng iyong katawan.
4. Paano ko gagamitin ang Primacor?

Gumagana ang Primacor sa pamamagitan ng pagtaas ng puwersa kung saan gumagana ang 

iyong mga kalamnan sa puso at pagbubukas ng iyong mga daluyan ng dugo upang payagan 

ang dugo na dumaloy nang mas malayang.

Magkano ang dadalhin / gamitin

• Ang Primacor ay karaniwang ibinibigay sa iyo sa ospital. Ito ay ibinibigay sa iyo 

bilang isang serye ng mga iniksyon gaya ng sumusunod:

• Matatanda:
2. Ano ang dapat kong malaman bago ko gamitin 

ang Primacor?
Paunang Dosis

oMga babala

Huwag gumamit ng Primacor kung:

Isang iniksyon na binigay nang dahan-dahan sa loob ng 10 

minuto.

Pangalawang Dosis

o• ikaw ay allergic sa milrinone lactate, o alinman sa mga 
sangkap na nakalista sa dulo ng leaflet na ito.

• Palaging suriin ang mga sangkap upang matiyak na magagamit mo 

ang gamot na ito.

• mayroon kang ilang matitinding problema (obstructive aortic 
o pulmonary valvular disease).

• ikaw ay buntis o nagpapasuso, maliban kung napag-usapan 
mo at ng iyong doktor ang mga panganib at benepisyong 
kasangkot.

Ang Primacor ay diluted na may mga intravenous fluid at dahan-

dahang iturok sa isang ugat. Ang "infusion" na ito ay maaaring 

tumagal ng hanggang 48 oras. Ang dosis na ginamit ay depende 

sa kalubhaan ng iyong kondisyon.

Ang Primacor ay hindi inirerekomenda para sa paggamit sa mga bata.

Kailan kukuha / gumamit ng Primacor

Ang Primacor ay karaniwang ibinibigay sa iyo sa ospital. Ito ay ibinibigay sa iyo 

bilang isang serye ng mga iniksyon.

Tingnan sa iyong doktor kung ikaw ay: Kung gumamit ka ng masyadong maraming Primacor

• may iba pang kondisyong medikal
• uminom ng anumang gamot para sa anumang iba pang kondisyon

• dumaranas ng sakit sa bato
• nagdurusa na sa ibang sakit sa puso

Kung sa tingin mo ay gumamit ka ng masyadong maraming Primacor, maaaring 

kailangan mo ng agarang medikal na atensyon.

Ang masyadong mataas na dosis ng Primacor ay maaaring magdulot ng 

mababang presyon ng dugo. Kung mangyari ito, maaaring bawasan ang 

dosis ng Primacor o pansamantalang ihinto ang pagbubuhos.
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Dapat mong agad na: Hindi gaanong malubhang epekto

• tumawag sa Poisons Information Center (sa pamamagitan 

ng pagtawag sa 13 11 26) sa Australia, o

• tumawag sa National Poisons Center sa 0800 POISON 
(0800 764766) sa New Zealand, o

• makipag-ugnayan sa iyong doktor, o

• pumunta sa Emergency Department sa iyong pinakamalapit na 

ospital.

Hindi gaanong malubhang epekto Anong gagawin

Ang mga epekto na maaari mong maramdaman sa 

panahon ng Primacor injection ay kinabibilangan ng:

Magsalita sa iyong

doktor kung ikaw

magkaroon ng alinman sa

mas mababa ang mga ito

seryosong panig

mga epekto at

nag-aalala sila sayo.

• isang hindi regular na tibok ng puso

• mababang presyon ng dugo

• liwanag ng ulo, pagkahilo
• pananakit ng dibdib

• sakit ng ulo
• mga pantal sa balat

Dapat mong gawin ito kahit na walang mga palatandaan ng 

kakulangan sa ginhawa o pagkalason.

5. Ano ang dapat kong malaman habang ginagamit 

ang Primacor?
May kaugnayan sa allergy:

• pantal

• pag-atake ng hika

• hay fever.
Mga bagay na dapat mong gawin

Tawagan kaagad ang iyong doktor kung ikaw ay:

• hindi maganda ang pakiramdam habang ibinibigay sa iyo ang Primacor.

Ang iba pang mga side effect na hindi nakalista sa itaas ay maaari ding 

mangyari sa ilang tao.
Paalalahanan ang sinumang doktor, dentista o parmasyutiko na binibisita mo 

na gumagamit ka ng Primacor.
Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung may napansin kang iba pa na 

maaaring nagpapasama sa iyong pakiramdam.Mga bagay na hindi mo dapat gawin

• Hindi mo dapat gamitin ang Primacor kung ikaw ay allergic sa 
milrinone, mga katulad na gamot, o alinman sa mga sangkap na 
nakalista sa dulo ng leaflet na ito.

Ang iba pang mga side effect na hindi nakalista dito ay maaaring mangyari sa 

ilang tao.

Pag-uulat ng mga side effect

Pagmamaneho o paggamit ng mga makina
Pagkatapos mong makatanggap ng medikal na payo para sa anumang mga 

side effect na iyong nararanasan, maaari kang mag-ulat ng mga side effect sa 

Therapeutic Goods Administration online sa

www.tga.gov.au/reporting-problems sa Australia at https://

nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ sa New Zealand. Sa pamamagitan ng pag-

uulat ng mga side effect, maaari kang makatulong na magbigay ng higit 

pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

Mag-ingat bago ka magmaneho o gumamit ng anumang makina o kasangkapan 

hanggang sa malaman mo kung paano ka naaapektuhan ng Primacor.

Pag-aalaga sa iyong gamot

Ang Primacor ay karaniwang itatabi at ibibigay sa 
ospital.

Laging tiyaking kausapin mo ang iyong doktor o parmasyutiko bago ka 

magpasyang ihinto ang pag-inom ng alinman sa iyong mga gamot.• Kung kailangan mong mag-imbak ng Primacor tiyaking ito ay nasa isang 

malamig na tuyong lugar kung saan ang temperatura ay hindi lalampas sa 

30°C.

• Huwag palamigin.
• Sundin ang mga tagubilin sa karton kung paano aalagaan 

nang maayos ang iyong gamot.

7. Mga detalye ng produkto

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

Panatilihin ito kung saan hindi maabot ng mga bata. Ano ang nilalaman ng Primacor

Ito ay hindi lahat ng impormasyon na makukuha sa Primacor. Kung mayroon 

ka pang mga katanungan o hindi sigurado tungkol sa anumang bagay 

magtanong sa iyong doktor, parmasyutiko o nars.

Aktibong sangkap

(pangunahing sangkap)

Milrinone Lactate 1 mg/mL

Iba pang mga sangkap

(hindi aktibong sangkap)

Glucose

Tubig para sa mga Iniksyon

lactic acid

Sosa hydroxide

6. May mga side effect ba?
Ang lahat ng mga gamot ay maaaring magkaroon ng mga side effect. Kung nakakaranas ka ng 

anumang mga side effect, karamihan sa mga ito ay menor de edad at pansamantala. 

Gayunpaman, ang ilang mga side effect ay maaaring mangailangan ng medikal na atensyon.

Mga potensyal na allergens Hindi maaari
Tingnan ang impormasyon sa ibaba at, kung kailangan mo, tanungin ang iyong 

doktor o parmasyutiko kung mayroon ka pang mga katanungan tungkol sa mga 

side effect. Huwag inumin ang gamot na ito kung ikaw ay allergic sa alinman 

sa mga sangkap na ito.Tinutulungan ng Primacor ang karamihan sa mga taong may malubhang congestive heart 

failure, ngunit maaaring magkaroon ito ng mga hindi gustong epekto sa ilang tao.
Ano ang hitsura ng Primacor

Lahat ng gamot ay may side effect. Minsan 
seryoso sila, kadalasan hindi. Ang Primacor ay isang malinaw na walang kulay hanggang sa maputlang dilaw na solusyon.
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Ang isang kahon ay naglalaman ng 10 ampoules.

Primacor 10mg/10mL injection: AUST R 10372

Sino ang namamahagi ng Primacor

Ang Primacor ay ibinibigay sa Australia 

ng: sanofi-aventis australia pty ltd 12-24 

Talavera Road

Macquarie Park, NSW 2113 

Freecall No: 1800 818 806

Ang Primacor ay ibinibigay sa New Zealand 

ng: sanofi-aventis new zealand limited James 

& Wells Tower

56 Cawley Street

Ellerslie, Auckland

Freecall No: 0800 283 684

Huling binago ang leaflet na ito noong Abril 2021

primacor-ccdsv7-cmiv3-28apr21

* Trademark

Primacor 4


