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Posaconazole
binibigkas bilang (poe'' sa kon' a zole)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Posaconazole ay ginagamit upang maiwasan ang mga malubhang impeksyon sa fungal na maaaring kumalat sa buong katawan sa mga 

matatanda at bata na 2 taong gulang at mas matanda na may mahinang kakayahang labanan ang impeksiyon. Ginagamit din ang posaconazole 

oral suspension para gamutin ang yeast infection sa bibig at lalamunan kabilang ang yeast infection sa mga nasa hustong gulang at teenager na 13 

taong gulang at mas matanda na hindi matagumpay na magamot sa ibang mga gamot. Ang Posaconazole ay nasa isang klase ng mga gamot na 

tinatawag na azole antifungals. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapabagal sa paglaki ng fungi na nagdudulot ng impeksiyon.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Posaconazole ay nagmumula bilang isang agarang-release na oral suspension (likido), bilang isang delayed-release (naglalabas ng gamot sa 

bituka upang maiwasan ang pagkasira ng gamot sa pamamagitan ng mga acid sa tiyan) na tablet, at bilang isang delayed-release na oral 

suspension na dapat inumin ng bibig. Ang mga delayed-release na tablet at delayedrelease na oral suspension ay karaniwang iniinom kasama ng 

pagkain dalawang beses araw-araw sa unang araw at pagkatapos ay isang beses sa isang araw. Ang immediate-release oral suspension ay 

karaniwang kinukuha ng isa hanggang tatlong beses sa isang araw na may buong pagkain o sa loob ng 20 minuto pagkatapos kumain. Kung hindi 

mo maaaring inumin ang agarang-release na oral suspension na may buong pagkain, dalhin ito kasama ng isang likidong nutritional supplement o 

isang acidic na carbonated na inumin tulad ng ginger ale. Tutukuyin ng iyong doktor kung gaano katagal mo kailangang gamitin ang gamot na ito. 

Uminom ng posaconazole sa halos parehong oras araw-araw. 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. Uminom ng posaconazole 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.

Iling mabuti ang oral suspension bago ang bawat paggamit upang ihalo nang pantay ang gamot.

Palaging gamitin ang dosing spoon na kasama ng posaconazole immediate-release oral suspension upang sukatin ang iyong 

dosis. Maaaring hindi ka makatanggap ng tamang dami ng gamot kung gagamit ka ng kutsarang pambahay upang sukatin 

ang iyong dosis. Ang kutsara ay dapat na banlawan nang lubusan ng tubig pagkatapos ng bawat paggamit at bago itago.

Lunukin nang buo ang posaconazole delayed-release tablets; huwag hatiin, nguyain, o durugin ang mga ito. Kung hindi mo 

malunok nang buo ang mga delayed-release na tablet, sabihin sa iyong doktor.
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Kung ikaw o ang iyong anak ay gumagamit ng delayed-release na oral suspension, gamitin lamang ang mixing liquid na kasama ng kit 

para ihanda ito. Magdagdag ng 9 mL ng paghahalo ng likido sa delayed-release na oral suspension powder. Iling ang pulbos at likido sa 

tasa ng paghahalo nang malakas sa loob ng 45 segundo upang maghalo. Ang timpla ay dapat magmukhang maulap at walang mga 

kumpol. Kapag nahalo na, sukatin ang dosis gamit ang syringe na ibinigay kasama ng kit. Kunin ang pinaghalong may pagkain sa loob ng 

1 oras ng paghahalo. Kung ikaw o ang iyong anak ay hindi mainom ang lahat ng dosis o kung ang ilan sa mga dosis ay naidura, tawagan 

ang iyong doktor.

Ang bawat produkto ng posaconazole ay naglalabas ng gamot sa iba't ibang paraan sa iyong katawan at hindi maaaring gamitin 

nang palitan. Kunin lamang ang produktong posaconazole na inireseta ng iyong doktor at huwag lumipat sa ibang produkto ng 

posaconazole maliban kung sinabi ng iyong doktor na dapat.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

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 posaconazole,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa posaconazole; iba pang mga gamot na antifungal tulad ng 
fluconazole (Diflucan), isavuconazonium (Cresemba), itraconazole (Onmel, Sporanox), ketoconazole (Extina, Nizoral, Xolegel), o 
voriconazole (Vfend); simethicone; anumang iba pang mga gamot; o alinman sa mga sangkap sa mga produktong 
posaconazole. 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: atorvastatin (Lipitor, sa 
Caduet), mga ergottype na gamot tulad ng bromocriptine (Cycloset, Parlodel), cabergoline, dihydroergotamine 
(DHE 45, Migranal), ergoloid mesylates (Hydergine), ergonovine, ergotamine (Ergomar, sa Cafergot, sa 
Migergot), at methylergonovine (Methergine); lovastatin (Altoprev, sa Advicor); pimozide (Orap); quinidine (sa 
Nuedexta); simvastatin (Zocor, sa Simcor, sa Vytorin); o sirolimus (Rapamune). Malamang na sasabihin sa iyo ng 
iyong doktor na huwag uminom ng posaconazole kung umiinom ka ng isa o higit pa sa mga gamot na ito.

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

na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: benzodiazepines gaya ng alprazolam (Xanax), diazepam (Valium), 

midazolam, at triazolam (Halcion); calcium channel blockers tulad ng diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, iba pa), felodipine, nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat, 

Afeditab CR, Procardia), at verapamil (Calan, Covera, Verelan, iba pa); cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); digoxin (Lanoxin); efavirenz (Sustiva, sa Atripla); 

erythromycin (EES, ERYC, Erythrocin, iba pa), fosamprenavir (Lexiva); glipizide (Glucotrol); phenytoin (Dilantin, Phenytek); rifabutin (Mycobutin); ritonavir (Norvir) na 

kinuha kasama ng atazanavir (Reyataz); tacrolimus (Astagraf, Envarsus XR, Programa); vinblastine; at vincristine (Marquibo Kit). Kung umiinom ka ng posaconazole 

oral suspension, sabihin din sa iyong doktor kung umiinom ka ng cimetidine (Tagamet), esomeprazole (Nexium, sa Vimovo), o metoclopramide (Reglan). Maraming 

iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa posaconazole, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong 

iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka 

nang mabuti para sa mga side effect. kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi 

lumalabas sa listahang ito. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side 

effect. kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. Maaaring 

kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang fructose intolerance (isang minanang kondisyon kung saan ang katawan ay kulang sa protina na 

kailangan upang masira ang fructose [isang asukal sa prutas na matatagpuan sa ilang mga sweetener tulad ng sorbitol]),
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Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng posaconazole delayed-release oral suspension kung 
mayroon kang fructose intolerance.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng mabagal o hindi regular na tibok ng puso; isang matagal na pagitan ng QT (isang 

bihirang problema sa puso na maaaring maging sanhi ng hindi regular na tibok ng puso, nahimatay, o biglaang pagkamatay); mga problema 

sa sirkulasyon ng dugo; mababang antas ng calcium, magnesium, o potassium sa iyong dugo; o sakit sa bato, o atay.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
umiinom ng posaconazole, tawagan ang iyong doktor.

tanungin ang iyong doktor tungkol sa ligtas na paggamit ng mga inuming nakalalasing habang umiinom ka ng 
posaconazole delayed-release oral suspension. Ang alkohol ay maaaring magpalala sa mga epekto ng posaconazole.

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

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?

Kung ikaw ay umiinom ng agarang-release o delayed-release na oral suspension, 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.

Kung umiinom ka ng mga delayed-release na tablet, kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, 

kung ito ay nasa loob ng 12 oras ng iyong 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?

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Posaconazole. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

lagnat

sakit ng ulo

panginginig o nanginginig

pagkahilo

kahinaan

pamamaga ng mga kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

pagtatae

pagsusuka

sakit sa tyan

pagtitibi

heartburn

pantal
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nangangati

pananakit ng likod o kalamnan

mga sugat sa labi, bibig, o lalamunan

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

nadagdagan ang pagpapawis

pagdurugo ng ilong

ubo

sakit sa lalamunan

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

mga nakalista sa seksyong MGA ESPESYAL NA PAG-IINGA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

matinding pagod

kakulangan ng enerhiya

walang gana kumain

pagduduwal

sakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan

paninilaw ng balat o mata

mga sintomas tulad ng trangkaso

maitim na ihi

maputlang dumi

mabilis, tibok, o hindi regular na tibok ng puso

biglaang pagkawala ng malay

kinakapos na paghinga

Ang Posaconazole 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.

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 ito sa 
temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo). Huwag i-freeze ang 
immediate-release oral suspension.

It is important to keep all medication out of sight and reach of children as many containers (such as weekly pill 
minders and those for eye drops, creams, patches, and inhalers) are not child-resistant and young children can 
open them easily. To protect young children from poisoning, always lock safety caps
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and immediately place the medication in a safe location – one that is up and away and out of their sight and 
reach. 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, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensya sa 911.

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 posaconazole.

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. Kung mayroon ka pa ring mga sintomas ng impeksyon pagkatapos mong uminom ng posaconazole, tawagan ang 

iyong doktor.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng mga reseta at hindi reseta (over-thecounter) na gamot na 

iniinom mo, gayundin 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

Noxafil®

Noxafil PowderMix®

Huling Binago - 08/15/2021

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble
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para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022
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