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Omalizumab Injection
binibigkas bilang (oh mah lye zoo' mab)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Omalizumab injection ay maaaring magdulot ng seryoso o nagbabanta sa buhay ng mga reaksiyong alerhiya. Maaari kang makaranas 

ng reaksiyong alerhiya kaagad pagkatapos makatanggap ng dosis ng omalizumab injection o hanggang 4 na araw mamaya. Gayundin, ang 

isang reaksiyong alerdyi ay maaaring mangyari pagkatapos mong matanggap ang unang dosis ng gamot o anumang oras sa panahon ng 

iyong paggamot sa omalizumab. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay allergic sa omalizumab injection, at kung mayroon ka o nagkaroon 

na ng pagkain o pana-panahong allergy, isang seryoso o nakamamatay na reaksiyong alerhiya sa anumang gamot, o biglaang mga 

problema sa paghinga.

Matatanggap mo ang iyong unang dosis ng omalizumab sa opisina ng doktor o medikal na pasilidad at mga karagdagang dosis 

hanggang sa maramdaman ng iyong doktor na ligtas kang tumanggap ng omalizumab sa bahay. Mananatili ka sa opisina nang 

ilang oras pagkatapos mong matanggap ang gamot upang mabantayan ka nang mabuti ng iyong doktor para sa anumang mga 

palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: 

paghinga o nahihirapang huminga, hirap sa paghinga, ubo, paninikip ng dibdib, pagkahilo, nanghihina, mabilis o mahinang tibok ng 

puso, pagkabalisa, pakiramdam na may masamang mangyayari, pamumula, pangangati, pamamantal, pakiramdam ng init, 

pamamaga ng lalamunan o dila, paninikip ng lalamunan, paos na boses, o hirap sa paglunok. 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 iyong doktor'

Ibibigay sa iyo ng iyong doktor ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) sa tuwing 

makakatanggap ka ng iniksyon ng omalizumab. 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 [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/

ucm085729.htm]) o ang website ng gumawa para makuha ang Gabay sa Medication.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagtanggap ng omalizumab injection.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Omalizumab injection upang bawasan ang bilang ng mga pag-atake ng hika (mga biglaang yugto ng paghinga, 

igsi ng paghinga, at problema sa paghinga) sa mga matatanda at bata na 6 taong gulang at mas matanda na may allergy
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hika (hika na dulot ng paglanghap ng mga sangkap tulad ng dander, pollen, at dust mites) na ang mga sintomas ay hindi kontrolado ng 

mga inhaled steroid. Ginagamit din ito upang gamutin ang mga polyp ng ilong (pamamaga ng lining ng ilong) sa mga nasa hustong 

gulang na ang mga sintomas ay hindi kinokontrol ng mga inhaled steroid. Ginagamit din ang Omalizumab upang gamutin ang mga 

talamak na pamamantal nang walang kilalang dahilan na hindi matagumpay na magagamot sa mga gamot na antihistamine tulad ng 

diphenhydramine (Benadryl), cetirizine (Zyrtec), hydroxyzine (Vistaril), at loratadine (Claritin) sa mga matatanda at bata na 12 taong gulang. 

at mas matanda. Ang Omalizumab ay hindi ginagamit upang gamutin ang iba pang mga anyo ng mga pantal o allergic na kondisyon. Ang 

Omalizumab injection ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na monoclonal antibodies. Gumagana ito sa pamamagitan ng 

pagharang sa pagkilos ng isang tiyak na natural na sangkap sa katawan na nagiging sanhi ng mga sintomas ng allergic na hika,

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Omalizumab injection ay dumarating bilang isang prefilled syringe at bilang isang pulbos na ihahalo sa tubig upang iturok sa ilalim ng 

balat (sa ilalim ng balat). Kapag ang omalizumab ay ginagamit upang gamutin ang allergic na hika o mga polyp ng ilong, karaniwan itong 

iniiniksyon isang beses bawat 2 o 4 na linggo. Maaari kang makatanggap ng isa o higit pang mga iniksyon, depende sa iyong timbang at 

kondisyong medikal. Kapag ang omalizumab ay ginagamit upang gamutin ang mga talamak na pantal, karaniwan itong ibinibigay isang 

beses bawat 4 na linggo. Tutukuyin ng iyong doktor ang tagal ng iyong paggamot batay sa iyong kondisyon at kung gaano ka kahusay 

tumugon sa gamot.

Kung ikaw ay mag-iinject ng omalizumab injection nang mag-isa sa bahay o magkakaroon ng kaibigan o kamag-anak na 

mag-iniksyon ng gamot para sa iyo, ipapakita sa iyo ng iyong doktor o sa taong mag-iiniksyon ng gamot kung paano ito 

iturok. Ikaw at ang taong mag-iiniksyon ng gamot ay dapat ding basahin ang nakasulat na mga tagubilin para sa 

paggamit na kasama ng gamot.

Suriin ang prefilled syringe upang matiyak na ang petsa ng pag-expire na naka-print sa pakete ay hindi lumipas. Hawakan ang 

hiringgilya na may nakatakip na karayom   na nakaturo pababa, tingnang mabuti ang likido sa hiringgilya. Ang likido ay dapat na 

malinaw at walang kulay hanggang sa maputlang kayumangging dilaw at hindi dapat maulap o kupas o may mga bukol o particle. 

Tawagan ang iyong parmasyutiko kung mayroong anumang mga problema sa pakete o sa hiringgilya at huwag mag-iniksyon ng 

gamot.

Hayaang magpainit ang syringe sa temperatura ng silid sa loob ng 15 hanggang 30 minuto ang layo mula sa direktang sikat ng araw bago mo 

iturok ang gamot. Huwag subukang painitin ang gamot sa pamamagitan ng pag-init nito sa microwave, paglalagay nito sa mainit na tubig, o sa 

pamamagitan ng anumang paraan. Mag-iniksyon ng omalizumab sa loob ng 4 na oras pagkatapos itong ilabas sa refrigerator. Itapon ang ginamit 

na syringe sa isang lalagyan na lumalaban sa pagbutas. Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa kung paano itapon ang lalagyan 

na lumalaban sa pagbutas.

Huwag tanggalin ang takip mula sa prefilled syringe hanggang handa ka nang mag-inject ng omalizumab. Huwag palitan ang 

takip pagkatapos mong alisin ito. Huwag gamitin ang hiringgilya kung ihulog mo ito sa sahig.

Maaari kang mag-iniksyon ng omalizumab injection sa harap ng mga hita o saanman sa iyong tiyan maliban sa iyong pusod 

(pusod) at sa lugar na 2 pulgada sa paligid nito. Kung ang ibang tao ay nag-iniksyon ng iyong gamot, ang panlabas na bahagi ng 

itaas na mga braso ay maaari ding gamitin. Huwag iturok ang gamot sa balat na malambot, bugbog, pula, matigas, o hindi buo, o 

may mga peklat, nunal, o mga pasa. Pumili ng ibang lugar sa tuwing mag-iniksyon ka ng gamot, kahit man lang 1 pulgada ang 

layo mula sa lugar na ginamit mo noon. Kung ang buong dosis ay hindi nai-inject, tawagan ang iyong doktor o parmasyutiko.
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Maaaring tumagal ng ilang oras bago mo maramdaman ang buong benepisyo ng omalizumab injection. Huwag bawasan ang iyong dosis 

ng anumang iba pang gamot sa hika, nasal polyp, o pantal o ihinto ang pag-inom ng anumang iba pang gamot na inireseta ng iyong 

doktor maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor na gawin ito. Maaaring gusto ng iyong doktor na bawasan ang mga dosis ng iyong 

iba pang mga gamot nang paunti-unti.

Ang Omalizumab injection ay hindi ginagamit upang gamutin ang biglaang pag-atake ng mga sintomas ng hika. Magrereseta ang iyong doktor ng short-

acting inhaler na gagamitin sa panahon ng pag-atake. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung paano gamutin ang mga sintomas ng biglaang pag-

atake ng hika. Kung lumalala ang mga sintomas ng iyong hika o kung mas madalas kang umaatake ng hika, siguraduhing makipag-usap sa iyong doktor.

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 omalizumab injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa omalizumab, anumang iba pang mga gamot, o sa alinman sa 
mga sangkap sa omalizumab injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay sa Gamot para sa isang 
listahan ng mga sangkap. Kung gagamitin mo ang prefilled syringe, sabihin sa iyong doktor kung ikaw o ang taong mag-
iiniksyon ng gamot para sa iyo ay allergic sa goma o latex.

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: allergy shots (isang serye ng mga iniksyon na regular na ibinibigay upang pigilan ang katawan na magkaroon ng mga 

reaksiyong alerhiya sa mga partikular na sangkap) at mga gamot na pumipigil sa iyong immune system. 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 kanser.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
gumagamit ng omalizumab injection, tawagan ang iyong doktor.

kausapin ang iyong doktor tungkol sa kung may panganib na magkaroon ka ng hookworm, roundworm, whipworm, o threadworm 

infection (impeksyon sa mga uod na naninirahan sa loob ng katawan). Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng 

anumang uri ng impeksyon na dulot ng mga bulate. Kung ikaw ay nasa mataas na panganib na magkaroon ng ganitong uri ng 

impeksyon, ang paggamit ng omalizumab injection ay maaaring magpataas ng pagkakataon na ikaw ay aktwal na mahawaan. 

Maingat kang susubaybayan ng iyong doktor sa panahon at pagkatapos 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?

Kung napalampas mo ang isang dosis ng omalizumab injection, tawagan ang iyong doktor sa lalong madaling panahon.

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

Ang Omalizumab injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:
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pananakit, pamumula, pamamaga, init, paso, pasa, paninigas, o pangangati sa lugar kung saan tinurok ang 
omalizumab

sakit, lalo na sa mga kasukasuan, braso, o binti

pagkapagod

sakit sa tenga

sakit ng ulo

pagduduwal

pamamaga sa loob ng ilong, lalamunan, o sinus

sakit sa tyan

dumudugo ang ilong

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 MAHALAGANG BABALA o sa seksyong MGA ESPESYAL NA PAG-Iingat, tawagan 
kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emerhensiyang medikal na paggamot:

lagnat, pananakit ng kalamnan, pantal, at namamagang glandula sa loob ng 1 hanggang 5 araw pagkatapos matanggap ang dosis ng omalizumab 

injection

kinakapos na paghinga

umuubo ng dugo

mga sugat sa balat

matinding pananakit, pamamanhid, at pangingilig sa iyong mga kamay at paa

Ang ilang tao na nakatanggap ng omalizumab injection ay nagkaroon ng pananakit sa dibdib, pag-atake sa puso, pamumuo ng 

dugo sa mga baga o binti, pansamantalang sintomas ng panghihina sa isang bahagi ng katawan, malabo na pagsasalita, at 

pagbabago sa paningin. Walang sapat na impormasyon upang matukoy kung ang mga sintomas na ito ay sanhi ng omalizumab 

injection.

Ang Omalizumab injection ay maaaring tumaas ang panganib na magkaroon ng ilang uri ng kanser. Walang sapat na 

impormasyon upang matukoy kung ang mga kanser na ito ay sanhi ng omalizumab injection.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito.

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

habang ginagamit 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).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?
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Itago ang gamot na ito sa paketeng ipinasok nito, malayo sa liwanag, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Mag-

imbak ng omalizumab injection sa refrigerator, ngunit huwag i-freeze ito. Itapon ang anumang gamot na luma na o hindi na 

kailangan. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko tungkol sa wastong pagtatapon ng iyong gamot.

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng 

mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling 

mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang 

mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita 

at naaabot.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, 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 lab test bago at sa 

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

Bago magkaroon ng anumang pagsubok sa laboratoryo, sabihin sa iyong doktor at sa mga tauhan ng laboratoryo na ikaw ay 

tumatanggap ng omalizumab injection o kung nakatanggap ka ng omalizumab injection sa loob ng nakaraang taon.

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

Xolair®

Huling Binago - 06/15/2021

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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