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Ondansetron Injection
binibigkas bilang (on dan' se tron)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Ondansetron injection upang maiwasan ang pagduduwal at pagsusuka na dulot ng chemotherapy at operasyon ng cancer. Ang 

Ondansetron ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na serotonin 5-HT3mga antagonist ng receptor. Gumagana ito sa pamamagitan 

ng pagharang sa pagkilos ng serotonin, isang natural na sangkap na maaaring magdulot ng pagduduwal at pagsusuka.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Ondansetron bilang isang solusyon (likido) na iturok sa ugat (sa ugat) o intramuscularly (sa kalamnan) ng isang 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa isang ospital o klinika. Kapag ginagamit ang ondansetron para maiwasan ang 

pagduduwal at pagsusuka na dulot ng chemotherapy, kadalasang ibinibigay ito 30 minuto bago magsimula ang chemotherapy. Ang mga 

karagdagang dosis ay maaaring ibigay 4 na oras pagkatapos ng unang dosis ng ondansetron at 8 oras pagkatapos ng unang dosis ng 

ondansetron, kung kinakailangan. Kapag ginagamit ang ondansetron upang maiwasan ang pagduduwal at pagsusuka na dulot ng 

operasyon, kadalasang ibinibigay ito bago ang operasyon. Minsan ay ibinibigay din ang ondansetron pagkatapos ng operasyon sa mga 

pasyente na nakakaranas ng pagduduwal at pagsusuka at hindi nakatanggap ng ondansetron bago ang operasyon.

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit. Magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago gamitin ang ondansetron,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa ondansetron, alosetron (Lotronex), dolasetron 
(Anzemet), granisetron (Kytril), palonosetron (Aloxi), o anumang iba pang mga gamot: o alinman sa mga sangkap sa 
ondansetron injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay tumatanggap ng apomorphine (Apokyn). Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag 

gumamit ng ondansetron kung tumatanggap ka ng gamot na ito.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, 
nutritional supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin 
ang alinman sa mga sumusunod: amiodarone (Cordarone, Pacerone); azithromycin (Zithromax); ilang mga 
gamot para sa mga seizure tulad ng carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol), o phenytoin (Dilantin); 
chloroquine (Aralen); chlorpromazine ; citalopram (Celexa); clarithromycin (Biaxin, sa Prevpac); diuretics ('mga 
tabletas ng tubig'); erythromycin (EES, Erythrocin, iba pa); fentanyl (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, 
Onsolis, Subsys); flecainide; haloperidol (Haldol); lithium (Lithobid); mga gamot upang gamutin ang migraines 
tulad ng almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), 
sumatriptan (Imitrex), at zolmitriptan (Zomig); asul na methylene;
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mirtazapine (Remeron); monoamine oxidase (MAO) inhibitors kabilang ang isocarboxazid (Marplan), linezolid 
(Zyvox), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar), at tranylcypromine (Parnate); moxifloxacin 
(Avelox); pentamidine (Nebu-Pent); pimozide (Orap); procainamide; quinidine; rifampin (Rifadin, Rimactane, sa 
Rifamate, sa Rifater); selective serotonin/norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) tulad ng desvenlafaxine 
(Khedezla, Pristiq), duloxetine (Cymbalta), at venlafaxine (Effexor XR); selective serotonin reuptake inhibitors 
(SSRIs) tulad ng citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem, sa Symbyax), 
fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Brisdelle, Paxil, Pexeva), at sertraline (Zoloft); sotalol (Betapace, Sorine); 
thioridazine; tramadol (Conzip, Ultram, sa Ultracet); at vandetanib (Caprelsa). Maaaring kailanganin ng iyong 
doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mas maingat para sa mga side 
effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa ondansetron, 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.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw o sinuman sa iyong pamilya ay nagkaroon o nagkaroon na ng matagal na QT syndrome (kondisyon na 

nagpapataas ng panganib na magkaroon ng hindi regular na tibok ng puso na maaaring magdulot ng pagkahimatay o biglaang pagkamatay), 

o isa pang uri ng hindi regular na tibok ng puso o problema sa ritmo ng puso, o kung mayroon ka o nagkaroon ka na ng mababang antas ng 

magnesium o potassium sa iyong dugo, pagpalya ng puso (HF; kondisyon kung saan ang puso ay hindi makapagbomba ng sapat na dugo sa 

ibang bahagi ng katawan), o sakit sa atay.

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

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

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong karaniwang diyeta.

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

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

alinman sa mga sintomas na ito:

sakit ng ulo

pagtitibi

antok

nakakaramdam ng lamig o panginginig

pananakit, paso, pamamanhid, o pangingilig sa kamay o paa

lagnat

pananakit, pamumula, pamamaga, init, o pagkasunog sa lugar ng iniksyon

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

sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor o humingi ng emerhensiyang medikal na paggamot:

pantal

mga pantal

nangangati

pamamaga ng mata, mukha, labi, dila, lalamunan, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

pamamalat
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kahirapan sa paghinga o paglunok

pananakit ng dibdib

kinakapos na paghinga

pagkahilo, pagkahilo, o pagkahilo

mabilis, mabagal o hindi regular na tibok ng puso

malabong paningin o pagkawala ng paningin

pagkahilo

pagkabalisa

guni-guni (nakakakita ng mga bagay o nakakarinig ng mga boses na hindi umiiral)

lagnat

Sobra-sobrang pagpapawis

pagkalito

pagduduwal, pagsusuka, o pagtatae

pagkawala ng koordinasyon

naninigas o nanginginig na mga kalamnan

mga seizure

coma (pagkawala ng malay)

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

habang ginagamit mo 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?

Ang gamot na ito ay itatabi sa ospital o klinika.

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.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang:

biglaang pagkawala ng paningin sa maikling panahon

pagkahilo o pagkahilo
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nanghihina

pagtitibi

hindi regular na pagtibok ng puso

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor.

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
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