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Ocrelizumab Injection
binibigkas bilang (ok" re liz' ue mab)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Ocrelizumab injection ay ginagamit upang gamutin ang mga nasa hustong gulang na may iba't ibang anyo ng 

multiple sclerosis (MS; isang sakit kung saan ang mga ugat ay hindi gumagana nang maayos at ang mga tao ay maaaring 

makaranas ng panghihina, pamamanhid, pagkawala ng koordinasyon ng kalamnan, at mga problema sa paningin, 

pagsasalita, at kontrol sa pantog) kabilang ang:

pangunahing-progresibong anyo (ang mga sintomas ay unti-unting lumalala sa paglipas ng panahon) ng MS,

clinically isolated syndrome (CIS; nerve symptom episodes na tumatagal ng hindi bababa sa 24 na oras),

relapsing-remitting forms (kurso ng sakit kung saan ang mga sintomas ay sumiklab paminsan-minsan), o

pangalawang progresibong anyo (kurso ng sakit kung saan ang mga relapses ay nangyayari nang mas madalas).

Ocrelizumab sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na monoclonal antibodies. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpigil sa ilang mga selula 

ng immune system na magdulot ng pinsala.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Ocrelizumab injection ay nagmumula bilang isang solusyon (likido) na iturok sa ugat (sa ugat) ng isang doktor o nars. Karaniwan itong 

ibinibigay isang beses bawat 2 linggo para sa unang dalawang dosis (sa linggo 0 at linggo 2), at pagkatapos ay ibinibigay ang mga 

pagbubuhos isang beses bawat 6 na buwan.

Ang Ocrelizumab injection ay maaaring magdulot ng malubhang reaksyon sa panahon ng pagbubuhos at hanggang isang araw pagkatapos 

matanggap ang pagbubuhos. Maaari kang bigyan ng iba pang mga gamot upang gamutin o makatulong na maiwasan ang mga reaksyon sa 

ocrelizumab. Ang isang doktor o nars ay babantayan ka nang mabuti habang tinatanggap ang pagbubuhos at sa loob ng hindi bababa sa 1 oras 

pagkatapos upang magbigay ng paggamot sa kaso ng ilang mga side effect sa gamot. Maaaring pansamantala o permanenteng ihinto ng iyong 

doktor ang iyong paggamot o bawasan ang dosis, kung nakakaranas ka ng ilang mga side effect. Sabihin sa iyong doktor o nars kung nakakaranas 

ka ng alinman sa mga sumusunod sa panahon o sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng iyong pagbubuhos: pantal; nangangati; pantal; pamumula sa 

lugar ng iniksyon; kahirapan sa paghinga o paglunok; ubo; paghinga; pantal; pakiramdam nanghihina; pangangati ng lalamunan; sakit sa bibig o 

lalamunan; kinakapos na paghinga; pamamaga ng mukha, mata, bibig, lalamunan, dila, o labi; flushing; lagnat; pagkapagod; pagkapagod; sakit ng 

ulo; pagkahilo; pagduduwal; o isang karerang tibok ng puso. Tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng agarang emerhensiyang medikal na 

atensyon kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito pagkatapos mong umalis sa opisina ng iyong doktor o pasilidad na medikal.
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Maaaring makatulong ang Ocrelizumab na makontrol ang mga sintomas ng multiple sclerosis ngunit hindi ito gumagaling. Maingat na babantayan ka ng 

iyong doktor upang makita kung gaano kahusay gumagana ang ocrelizumab para sa iyo. Mahalagang sabihin sa iyong doktor kung ano ang iyong 

nararamdaman sa panahon ng iyong paggamot.

Ibibigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) kapag 

sinimulan mo ang paggamot na may iniksyon na ocrelizumab at sa tuwing pinupunan mo ang iyong reseta. Basahing mabuti ang 

impormasyon at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan. Maaari mo ring 

bisitahin ang website ng Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm) o ang 

website ng gumawa para makuha ang Gabay sa Paggamot.

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 tumanggap ng ocrelizumab injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa ocrelizumab, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 

sangkap sa ocrelizumab injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

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 
mga gamot na pumipigil sa iyong immune system tulad ng mga sumusunod: corticosteroids kabilang ang 
dexamethasone, methylprednisolone (Medrol), at prednisone (Rayos); cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); 
daclizumab (Zinbryta); fingolimod (Gilenya); mitoxantrone; natalizumab (Tysabri); tacrolimus (Astagraf, Prograf); o 
teriflunomide (Aubagio). 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 ka o nagkaroon na ng hepatitis B (HBV; isang virus na nakakahawa sa atay at maaaring magdulot 

ng matinding pinsala sa atay o kanser sa atay). Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag tumanggap ng ocrelizumab.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng impeksyon bago mo simulan ang iyong paggamot na may ocrelizumab 

injection.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Gumamit ng epektibong birth control sa panahon ng iyong 

paggamot sa ocrelizumab at sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng huling dosis. Kung ikaw ay buntis habang tumatanggap ng ocrelizumab, 

tawagan ang iyong doktor. Kung nakatanggap ka ng ocrelizumab injection sa panahon ng iyong pagbubuntis, siguraduhing makipag-usap sa 

doktor ng iyong sanggol tungkol dito pagkatapos maipanganak ang iyong sanggol. Maaaring kailanganin ng iyong sanggol na maantala ang 

pagtanggap ng ilang partikular na bakuna.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang kamakailang pagbabakuna o nakatakdang tumanggap ng anumang mga pagbabakuna. Maaaring 

kailanganin mong tumanggap ng ilang uri ng mga bakuna nang hindi bababa sa 4 na linggo bago at ang iba ay hindi bababa sa 2 linggo bago ka 

magsimula ng paggamot na may ocrelizumab injection. Huwag magkaroon ng anumang pagbabakuna nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor sa 

panahon ng iyong paggamot.

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?
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Kung napalampas mo ang isang appointment upang makatanggap ng ocrelizumab, tawagan ang iyong doktor sa lalong madaling panahon upang muling iiskedyul ang 

iyong appointment.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Ocrelizumab ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pamamaga o pananakit sa mga kamay, braso, binti, o paa

pagtatae

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 HOW, tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emergency na medikal na paggamot:

lagnat, panginginig, patuloy na ubo, o iba pang mga palatandaan ng impeksyon

mga sugat sa bibig

shingles (isang pantal na maaaring mangyari sa mga taong nagkaroon ng bulutong-tubig sa nakaraan)

mga sugat sa paligid ng ari o tumbong

impeksyon sa balat

kahinaan sa isang bahagi ng katawan; clumsiness ng mga braso at binti; pagbabago ng paningin; mga pagbabago sa pag-
iisip, memorya, at oryentasyon; pagkalito; o pagbabago ng personalidad

Maaaring pataasin ng Ocrelizumab ang iyong panganib ng ilang mga kanser, kabilang ang kanser sa suso. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga 

panganib ng pagtanggap ng gamot na ito.

Ang Ocrelizumab ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang 

tinatanggap ang 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).

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.

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 bago 

at sa panahon ng iyong paggamot upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa ocrelizumab injection.

Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga katanungan na mayroon ka tungkol sa iniksyon ng ocrelizumab.
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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

Ocrevus®

Huling Binago - 07/24/2019

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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