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Oseltamivir
binibigkas bilang (os el tam' I vir)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Oseltamivir ay ginagamit upang gamutin ang ilang uri ng impeksyon sa trangkaso ('trangkaso') sa mga matatanda, bata, at mga sanggol 

(mas matanda sa 2 linggo ang edad) na may mga sintomas ng trangkaso nang hindi hihigit sa 2 araw. Ginagamit din ang gamot na ito upang 

maiwasan ang ilang uri ng trangkaso sa mga matatanda at bata (mas matanda sa 1 taong gulang) kapag nakasama nila ang isang taong may 

trangkaso o kapag may paglaganap ng trangkaso. Ang Oseltamivir ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na neuraminidase inhibitors. 

Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtigil sa pagkalat ng virus ng trangkaso sa katawan. Tumutulong ang Oseltamivir na paikliin ang oras na 

tumatagal ang mga sintomas ng trangkaso tulad ng baradong ilong, namamagang lalamunan, ubo, pananakit ng kalamnan o kasukasuan, 

pagkapagod, pananakit ng ulo, lagnat, at panginginig. Hindi pipigilan ng Oseltamivir ang mga impeksyong bacterial, na maaaring mangyari 

bilang komplikasyon ng trangkaso.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Oseltamivir bilang isang kapsula at isang suspensyon (likido) upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Kapag ang oseltamivir ay ginagamit upang gamutin 

ang mga sintomas ng trangkaso, karaniwan itong iniinom ng dalawang beses sa isang araw (umaga at gabi) sa loob ng 5 araw. Kapag ang oseltamivir ay ginagamit upang 

maiwasan ang trangkaso, kadalasang kinukuha ito isang beses sa isang araw nang hindi bababa sa 10 araw, o hanggang 6 na linggo sa panahon ng paglaganap ng 

trangkaso sa komunidad. Ang Oseltamivir ay maaaring inumin nang may pagkain o walang pagkain, ngunit mas malamang na magdulot ng pagkasira ng tiyan kung ito ay 

kinuha kasama ng pagkain o gatas. 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 oseltamivir 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.

Mahalagang malaman ang dosis ng gamot na inireseta ng iyong doktor at gumamit ng isang aparato sa pagsukat na susukatin 

nang tumpak ang dosis. Kung ikaw mismo ang umiinom ng gamot o ibinibigay ito sa isang batang mas matanda sa 1 taong 

gulang, maaari mong gamitin ang aparato na ibinigay ng tagagawa upang sukatin ang dosis ayon sa mga tagubilin sa ibaba. Kung 

binibigyan mo ng gamot ang isang batang wala pang isang taong gulang, hindi mo dapat gamitin ang panukat na aparato na 

ibinigay ng tagagawa dahil hindi nito tumpak na masukat ang maliliit na dosis. Sa halip, gamitin ang device na ibinigay ng iyong 

parmasyutiko. Kung ang komersyal na pagsususpinde ay hindi magagamit at ang iyong parmasyutiko ay naghahanda ng isang 

suspensyon para sa iyo, siya ay magbibigay ng isang aparato upang sukatin ang iyong dosis. Huwag gumamit ng kutsarita ng 

sambahayan upang sukatin ang mga dosis ng oseltamivir oral suspension.

Kung ibinibigay mo ang komersyal na suspensyon sa isang matanda o bata na higit sa isang taong gulang, sundin 
ang mga hakbang na ito upang sukatin ang dosis gamit ang ibinigay na syringe:

1. Iling mabuti ang suspensyon (para sa mga 5 segundo) bago ang bawat paggamit upang ihalo nang pantay ang gamot.

2. Buksan ang bote sa pamamagitan ng pagtulak pababa sa takip at pagpihit ng takip sa parehong oras.
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3. Itulak nang buo ang plunger ng aparatong pangsukat hanggang sa dulo.

4. Ipasok nang mahigpit ang dulo ng panukat sa butas sa tuktok ng bote.

5. Baligtarin ang bote (na may nakakabit na pansukat).

6. Hilahin muli ang plunger nang dahan-dahan hanggang sa mapunan ng sukat ng suspensyon na inireseta ng iyong doktor ang aparatong 

pansukat sa naaangkop na pagmamarka. Ang ilang mas malalaking dosis ay maaaring kailanganing sukatin gamit ang aparatong panukat 

nang dalawang beses. Kung hindi ka sigurado kung paano susukatin nang tama ang dosis na inireseta ng iyong doktor, tanungin ang 

iyong doktor o parmasyutiko.

7. I-on ang bote (na may nakakabit na pansukat) pakanan at dahan-dahang alisin ang panukat.

8. Dalhin ang oseltamivir nang direkta sa iyong bibig mula sa aparatong panukat; huwag ihalo sa anumang iba pang 
likido.

9. Palitan ang takip sa bote at isara nang mahigpit.

10. Alisin ang plunger mula sa natitirang kagamitan sa pagsukat at banlawan ang parehong bahagi sa ilalim ng umaagos na tubig mula sa 

gripo. Hayaang matuyo sa hangin ang mga bahagi bago ilagay muli para sa susunod na paggamit.

Tawagan ang iyong doktor o parmasyutiko upang malaman kung paano mo dapat sukatin ang isang dosis ng oseltamivir 

suspension kung wala kang pansukat na aparato na kasama ng gamot na ito.

Kung nahihirapan kang lumunok ng mga kapsula, maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na buksan ang 
kapsula at paghaluin ang mga nilalaman ng isang pinatamis na likido. Upang maghanda ng mga dosis ng 
oseltamivir para sa mga taong hindi makalunok ng mga kapsula:

1. Hawakan ang kapsula sa isang maliit na mangkok at maingat na hilahin buksan ang kapsula at ibuhos ang lahat ng pulbos mula sa 

kapsula papunta sa mangkok. Kung inutusan ka ng iyong doktor na uminom ng higit sa isang kapsula para sa iyong dosis, 

pagkatapos ay buksan ang tamang bilang ng mga kapsula sa mangkok.

2. Magdagdag ng maliit na halaga ng pinatamis na likido, tulad ng regular o walang asukal na chocolate syrup, corn 
syrup, caramel topping, o light brown sugar na natunaw sa tubig sa pulbos.

3. Haluin ang timpla.

4. Lunukin kaagad ang buong nilalaman ng halo na ito.

Ipagpatuloy ang pag-inom ng oseltamivir hanggang matapos mo ang reseta, kahit na bumuti ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa pag-inom ng 

oseltamivir nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Kung huminto ka sa pag-inom ng oseltamivir nang masyadong maaga o laktawan ang mga dosis, 

maaaring hindi ganap na magamot ang iyong impeksyon, o maaaring hindi ka maprotektahan mula sa trangkaso.

Kung mas malala ang pakiramdam mo o magkaroon ng mga bagong sintomas habang umiinom ng oseltamivir, o kung hindi bumuti ang iyong mga sintomas ng 

trangkaso, tawagan ang iyong doktor.

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

may mga gamit para sa gamot na ito

Maaaring gamitin ang Oseltamivir upang gamutin at maiwasan ang mga impeksyon mula sa avian (bird) influenza (isang virus na kadalasang nakahahawa 

sa mga ibon ngunit maaari ding magdulot ng malubhang karamdaman sa mga tao). Ang Oseltamivir ay maaari ding gamitin upang gamutin at maiwasan 

ang mga impeksyon mula sa influenza A (H1N1).
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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 oseltamivir,

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

sangkap sa oseltamivir capsules o suspension. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang impormasyon ng pasyente ng 

tagagawa para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement at 
herbal na produkto ang iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: 
mga gamot na nakakaapekto sa immune system tulad ng azathioprine (Imuran); cyclosporine (Neoral, Sandimmune); 
mga gamot sa chemotherapy para sa kanser; methotrexate (Rheumatrex); sirolimus (Rapamune); oral steroid tulad 
ng dexamethasone (Decadron, Dexone), methylprednisolone (Medrol), at prednisone (Deltasone); o tacrolimus 
(Prograf). 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 nakainom ka na ng oseltamivir upang gamutin o maiwasan ang trangkaso.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang sakit o kondisyon na nakakaapekto sa iyong immune system tulad ng 
human immunodeficiency virus (HIV) o acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) o kung mayroon kang sakit sa puso, 
baga, o bato.

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

dapat mong malaman na ang mga tao, lalo na ang mga bata at tinedyer, na may trangkaso, ay maaaring malito, 
mabalisa, o mabalisa, at maaaring kumilos nang kakaiba, magkaroon ng mga seizure o hallucinate (makita ang 
mga bagay o makarinig ng mga boses na wala), o makapinsala o pumatay sa kanilang sarili. . Ikaw o ang iyong 
anak ay maaaring magkaroon ng mga sintomas na ito kahit na ikaw o ang iyong anak ay gumagamit o hindi ng 
oseltamivir, at ang mga sintomas ay maaaring magsimula sa ilang sandali pagkatapos magsimula ng paggamot 
kung gagamit ka ng gamot. Kung ang iyong anak ay may trangkaso, dapat mong bantayan nang mabuti ang 
kanyang pag-uugali at tawagan kaagad ang doktor kung siya ay nalilito o kumikilos nang hindi normal. Kung 
ikaw ay may trangkaso, ikaw, ang iyong pamilya, o ang iyong tagapag-alaga ay dapat tumawag kaagad sa doktor 
kung ikaw ay nalilito, kumilos nang hindi normal, o iniisip na saktan ang iyong sarili.

tanungin ang iyong doktor kung dapat kang tumanggap ng pagbabakuna sa trangkaso bawat taon. Ang Oseltamivir ay hindi pumapalit sa 

isang taunang bakuna laban sa trangkaso. Kung nakatanggap ka o nagpaplanong tumanggap ng bakuna laban sa intranasal flu (FluMist; 

bakuna laban sa trangkaso na ini-spray sa ilong), dapat mong sabihin sa iyong doktor bago kumuha ng oseltamivir. Maaaring gawing hindi 

gaanong epektibo ng Oseltamivir ang intranasal flu vaccine kung ito ay kinuha hanggang 2 linggo pagkatapos o hanggang 48 oras bago ibigay 

ang intranasal flu vaccine.

kung mayroon kang fructose intolerance (isang minanang kondisyon kung saan ang katawan ay kulang sa protina na kailangan para 

masira ang fructose, isang asukal sa prutas, tulad ng sorbitol), dapat mong malaman na ang oseltamivir suspension ay pinatamis ng 

sorbitol. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang fructose intolerance.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung nakalimutan mong uminom ng isang dosis, inumin ito sa sandaling maalala mo ito. Kung hindi hihigit sa 2 oras bago ang iyong susunod na 

naka-iskedyul na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Kung napalampas mo ang ilang 

dosis, tawagan ang iyong doktor para sa mga direksyon. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?
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Ang Oseltamivir ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagsusuka

sakit sa tyan

pagtatae

sakit ng ulo

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

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

pantal, pantal, o paltos sa balat

mga sugat sa bibig

nangangati

pamamaga ng mukha o dila

kahirapan sa paghinga o paglunok

pamamalat

pagkalito

mga problema sa pagsasalita

nanginginig na paggalaw

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

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?

Itago ang gamot na ito sa lalagyan na pinasok at hindi maabot ng mga bata. Itabi ang mga kapsula sa temperatura ng silid at 

malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo). Ang komersyal na suspensyon ng oseltamivir ay maaaring panatilihin 

sa temperatura ng silid nang hanggang 10 araw o sa refrigerator hanggang 17 araw. Ang suspensyon ng Oseltamivir na inihanda 

ng isang parmasyutiko ay maaaring panatilihin sa temperatura ng silid nang hanggang 5 araw o sa refrigerator hanggang sa 35 

araw. Huwag i-freeze ang suspensyon ng oseltamivir.

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]
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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.

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

pagduduwal

pagsusuka

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Hindi ka pipigilan ng Oseltamivir sa pagbibigay ng trangkaso sa iba. Dapat mong hugasan ang iyong mga kamay nang madalas, at iwasan ang 

mga kasanayan tulad ng pagbabahagi ng mga tasa at kagamitan na maaaring kumalat sa virus sa iba.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Ang iyong reseta ay malamang na hindi refillable. Kung mayroon ka pa ring mga 

sintomas ng trangkaso pagkatapos mong uminom ng oseltamivir, tawagan ang 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

Tamiflu®

Huling Binago - 01/15/2018

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

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.
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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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