
Tolfenamic Acid 200mg
Mga tableta

(Tolfenamic Acid)

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng 

mahalagang impormasyon para sa iyo.

-
-
-

Panatilihin ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars.

Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila,
kahit na ang kanilang mga palatandaan ng karamdaman ay pareho sa iyo.

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang posibleng 

side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

-

Ano ang nasa leaflet na ito:
1. Ano ang Tolfenamic Acid 200mg Tablets at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng Tolfenamic Acid 200mg Tablets
3. Paano uminom ng Tolfenamic Acid 200mg Tablets
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Tolfenamic Acid 200mg Tablets
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Tolfenamic Acid 200mg Tablets at para saan ito ginagamit

Ang Tolfenamic acid ay isa sa grupo ng mga gamot na tinatawag na non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). 
Binabawasan ng mga NSAID ang sakit.

Ang Tolfenamic Acid 200mg Tablets ay epektibo sa paggamot sa sakit na nauugnay sa isang matinding pag-atake ng migraine 
sa mga matatanda.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng Tolfenamic Acid 200mg Tablets

Huwag uminom ng Tolfenamic Acid 200mg Tablets kung ikaw

-
-

ay allergic sa tolfenamic acid o alinman sa iba pang mga sangkap (nakalista sa seksyon 6) ay dati nang 
nakaranas ng mga reaksiyong alerhiya (hal. hika, paglabas ng ilong, pantal ng kulitis o pamamaga ng mukha, 
labi, dila o lalamunan) kapag umiinom ng ibuprofen, aspirin o iba pang Ang mga NSAID ay may malubhang 

liver, kidney o heart failure
nasa iyong huling tatlong buwan ng pagbubuntis
mayroon o may kasaysayan ng paulit-ulit na peptic ulcer o peptic bleeding (ulser o pagdurugo sa iyong 
tiyan o duodenum)

kailanman ay nagkaroon ng pagdurugo o pagbubutas sa iyong digestive tract dahil sa paggamot sa NSAID

-
-
-

-

Mga babala at pag-iingat
Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha ng Tolfenamic Acid 200mg Tablets.

Mag-ingat sa Tolfenamic Acid 200mg Tablets kung ikaw
- ay umiinom ng iba pang mga NSAID kabilang ang mga NSAID na kilala bilang COX-2 inhibitors
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-
-
-
-
-
-
-
-

ay matatanda na

mayroon o nagkaroon ng hika

nabawasan ang paggana ng puso, atay o bato ay mayroon 

o nagkaroon ng mataas na presyon ng dugo

nagkaroon ng gastrointestinal disease (Crohn's disease o pamamaga ng colon at rectum) ay 
may connective tissue disease tulad ng systemic lupus erythematosus (SLE)
may cardiovascular disease, peripheral arterial disease at/o cerebrovascular disease ay 
nagkaroon ng peptic ulcer, pagdurugo ng bituka o pagbubutas

Ang mga gamot tulad ng Tolfenamic Acid 200mg Tablets ay maaaring nauugnay sa isang maliit na pagtaas ng panganib ng 
atake sa puso (“myocardial infarction”) o stroke. Ang anumang panganib ay mas malamang na may mataas na dosis at matagal 
na paggamot. Huwag lumampas sa inirekumendang dosis o tagal ng paggamot.

Kung mayroon kang mga problema sa puso, naunang na-stroke o iniisip na maaaring nasa panganib ka sa mga kundisyong ito 

(halimbawa kung mayroon kang mataas na presyon ng dugo, diabetes, pagtaas ng kolesterol, pagtaas ng triglyceride o isang 

naninigarilyo) dapat mong talakayin ang iyong paggamot sa iyong doktor o parmasyutiko.

Mga bata
Ang paggamit sa mga bata ay hindi inirerekomenda

Iba pang mga gamot at Tolfenamic Acid 200mg Tablets
Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka, kamakailan lamang ay uminom o maaaring umiinom ng anumang 
iba pang mga gamot, kabilang ang mga gamot na nakuha nang walang reseta.

- Anumang iba pang mga NSAID (kabilang ang aspirin), dahil ang Tolfenamic Acid 200mg Tablets ay maaaring magpataas ng panganib 

ng mga hindi kanais-nais na epekto.

Cardiac glycosides (mga gamot sa puso), dahil ang Tolfenamic Acid 200mg Tablets ay maaaring tumaas ang panganib ng hindi 

kanais-nais na mga epekto at magpalala sa pagpalya ng puso

Corticosteroids (ginagamit upang gamutin ang iba't ibang mga nagpapaalab na kondisyon), dahil ang Tolfenamic Acid 200mg Tablets 

ay maaaring tumaas ang panganib ng hindi kanais-nais na mga epekto sa gastrointestinal.

Quinolones (antibiotics), dahil ang Tolfenamic Acid 200mg Tablets ay maaaring magpataas ng panganib na 
magkaroon ng convulsions

Tacrolimus, ciclosporin (mga gamot na ginagamit upang sugpuin ang immune system), dahil ang Tolfenamic Acid 200mg 

Tablets ay maaaring tumaas ang panganib ng mga problema sa bato

Mga water tablet (diuretic na gamot), dahil ang Tolfenamic Acid 200mg Tablets ay maaaring tumaas ang panganib ng mga 

problema sa bato

Mga gamot na ginagamit upang gamutin ang pagkabalisa at depresyon na kilala bilang selective serotonin re-uptake 

inhibitors (SSRIs)

Mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo 

Mifepristone (pill sa pagpapalaglag)

Lithium (ginagamit upang gamutin ang ilang partikular na kondisyon ng pag-iisip) Methotrexate 

(ginagamit upang gamutin hal. cancer, psoriasis at rayuma) Mga pampanipis ng dugo tulad ng 

warfarin o aspirin

Zidovudine (ginagamit sa mga kaso ng impeksyon sa HIV)

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

Tolfenamic Acid 200mg Tablet na may pagkain, inumin at alkohol Ang 
Tolfenamic Acid 200mg Tablets ay dapat inumin kasama o pagkatapos kumain. iyong 
gamot.

Uminom ng isang basong tubig na may

Pagbubuntis, pagpapasuso at pagkamayabong
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Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, isipin na ikaw ay buntis o nagbabalak na magkaroon ng sanggol, humingi ng 
payo sa iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ang gamot na ito.

Ang mga abnormalidad ay naiulat sa mga sanggol na ang mga ina ay umiinom ng mga NSAID sa panahon ng 
pagbubuntis. Sa una at ikalawang trimester ng pagbubuntis, ang tolfenamic acid ay hindi dapat ibigay maliban kung 
malinaw na kinakailangan. Hindi ka dapat uminom ng tolfenamic acid sa huling tatlong buwan ng pagbubuntis dahil 
maaaring makaapekto ito sa paggana at sirkulasyon ng bato ng sanggol, pamumuo ng dugo sa ina at sanggol, at 
panganganak.

Ang Tolfenamic Acid ay dapat na iwasan kung ikaw ay nagpapasuso, dahil ang maliit na halaga ng gamot ay maaaring 
makapasok sa gatas ng ina.

Ang Tolfenamic Acid 200mg Tablets ay maaaring magpahirap sa pagbubuntis. Dapat mong ipaalam 
sa iyong doktor kung nagpaplano kang magbuntis o kung mayroon kang mga problema sa 
pagbubuntis.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang Tolfenamic Acid 200mg Tablets ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pag-aantok, pagkahapo at pagkagambala sa 
paningin. Kung apektado ka ng mga ito, huwag magmaneho o gumamit ng mga makina.

Mahalagang impormasyon tungkol sa ilan sa mga sangkap ng Tolfenamic Acid 200mg Tablets Ang Tolfenamic 
Acid 200mg Tablets ay naglalaman ng mas mababa sa 1 mmol sodium (23mg) bawat tablet, ibig sabihin ay 
mahalagang 'sodium-free'.

3. Paano uminom ng Tolfenamic Acid 200mg Tablets

Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko. Tingnan sa iyong 
doktor o parmasyutiko kung hindi ka sigurado.

Magrereseta ang iyong doktor ng dosis na angkop para sa iyo. Depende sa iyong tugon, ang dosis ay maaaring ulitin
minsanpagkatapos ng 1-2 oras.

Ang tablet ay dapat inumin nang pasalita (sa pamamagitan ng bibig).

Ang tablet ay dapat na lunukin nang buo. Uminom ng isang basong tubig kasama ng iyong gamot.

Ang karaniwang dosis ay:

Matatanda:

Migraine – talamak na pag-atake: 200mg kapag lumitaw ang mga unang sintomas ng migraine. Ang paggamot ay maaaring ulitin isang 
beses pagkatapos ng 1-2 oras kung ang isang kasiya-siyang epekto ay hindi nakuha.

Gamitin sa mga bata:

Ang paggamit sa mga bata ay hindi inirerekomenda.

matatanda:

Ang iyong doktor ay magrereseta ng angkop na dosis para sa iyo.

Kung umiinom ka ng mas maraming Tolfenamic Acid 200mg Tablets kaysa sa dapat mo
Kung uminom ka ng mas maraming Tolfenamic Acid 200mg Tablets kaysa sa dapat mo, makipag-ugnayan kaagad sa iyong 
doktor o sa iyong lokal na ospital.

Kung nakalimutan mong uminom ng Tolfenamic Acid 200mg Tablets
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Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa isang nakalimutang dosis.

Kung huminto ka sa pag-inom ng Tolfenamic Acid 200mg Tablets
Napakahalaga na inumin mo ang iyong gamot gaya ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Hindi mo dapat 
biglaang ihinto ang pag-inom ng Tolfenamic Acid 200mg Tablets, bago mo ito kausapin sa iyong doktor.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Kung dumaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na epekto sa anumang oras sa panahon ng iyong 
paggamotTUMIGIL KAang gamot athumingi ng agarang tulong medikal:
-
-
-

Dumaan ang dugo sa iyong mga dumi (dumi/galaw) 

Dumaan sa itim na dumi

Isuka ang anumang dugo o maitim na particle na mukhang butil ng kape

TUMIGIL KAang gamot at sabihin sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng:
-
-

Hindi pagkatunaw ng pagkain o heartburn

Pananakit ng tiyan o iba pang abnormal na sintomas ng tiyan

Kung mangyari ang alinman sa mga sumusunod na seryosong epekto,TUMIGIL KAang gamot na ito at makipag-ugnayan 
kaagad sa iyong doktor o dumiretso sa emergency department sa iyong pinakamalapit na ospital.
-
-
-
-
-

Peptic ulcer (belching, discomfort sa tiyan, pagsusuka) 
Gastrointestinal bleeding
Isang reaksiyong allergic shock (kapos sa paghinga, pantal o paghinga) 
Pamamaga ng mukha, labi, dila o lalamunan
Malubhang reaksyon sa balat na may bullous/blister rash, pamamaga ng balat at/o ang tuktok na layer 
ng balat ay bumabalat hal. Stevens Johnson Syndrome at Toxic Epidermal Necrolysis (napakabihirang)

Kakulangan ng isang uri ng mga puting selula ng dugo (mga sintomas tulad ng trangkaso, sipon, mataas na lagnat, namamagang lalamunan) 

Pagbaba ng bilang ng lahat ng mga selula ng dugo (mga sintomas tulad ng trangkaso, pagkapagod, pagkahilo, kusang pagdurugo)

Meningitis (paninigas ng leeg, sakit ng ulo, lagnat, pagduduwal, pagsusuka o 
disorientation) Mapula-pula o purplish spot sa balat
Halucinations
Pamamaga ng atay (pagninilaw ng balat o puti ng mga mata) 
Pamamaga ng bato at pagkabigo sa bato (pagkagambala sa pag-ihi) 
Dugong dumi
Pagsusuka ng dugo
Mga reaksiyong alerhiya tulad ng hika, lumalalang hika, paghinga, hirap sa paghinga 
Pamamaga ng pancreas (pancreatitis) Mataas na presyon ng dugo (hypertension)

Pagkabigo sa puso

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kasama sa iba pang mga side effect ang mga sumusunod at dapat mong ipaalam sa iyong doktor sa sandaling mapansin mo ang alinman sa 

mga ito:

-
-
-
-

Pamamaga
Pagduduwal

Pagsusuka
Pagtatae
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-
-
-
-
-
-

Utot (hangin)
Pagtitibi
hindi pagkatunaw ng pagkain

Sakit sa tyan
Pamamaga ng bibig o tiyan
Paglala ng mga gastrointestinal na sakit (Crohn's disease o pamamaga ng colon at 
tumbong)
Rash
Nangangati

Nettle rash
Mga kaguluhan sa paningin

Pananakit sa mata at/o pagkawala ng paningin 

Pananakit ng ulo

Sensasyon ng mga pin at karayom   sa balat 
Depression
Pagkalito
Tinnitus
Nanginginig o nanginginig
Pakiramdam ng tuwa
Pagkahilo
Malabong pakiramdam ng 
panghihina Pagkahapo
Antok
Bahagyang pananakit kapag umihi
Pagkupas ng kulay ng ihi (kaunti pa ang kulay ng lemon) 
Nabawasan ang paggana ng atay o bato
Pagkasensitibo sa liwanag

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ang mga gamot tulad ng Tolfenamic Acid 200mg Tablets ay maaaring nauugnay sa isang maliit na pagtaas ng panganib 
ng atake sa puso (“myocardial infarction”) o stroke.

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang 
anumang posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa 
pamamagitan ng Yellow Card Scheme sa:www.mhra.gov.uk/yellowcard o maghanap ng MHRA Yellow Card sa Google Play o 
Apple App Store.

Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

5. Paano mag-imbak ng Tolfenamic Acid 200mg Tablets

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa karton. Ang petsa ng pag-expire ay tumutukoy 

sa huling araw ng buwang iyon.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon ang 

mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong upang maprotektahan ang kapaligiran.

Mag-imbak sa ibaba 25ºC.
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6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Tolfenamic Acid 200mg Tablets
- Ang aktibong sangkap ay tolfenamic acid.
- Ang iba pang mga sangkap ay: Maize starch, sodium starch glycolate, macrogol, alginic acid, 

microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, silica colloidal anhydrous at sodium 
stearyl fumarate.

Ano ang hitsura ng Tolfenamic Acid 200mg Tablets at mga nilalaman ng pack
Ang Tolfenamic Acid 200mg Tablets ay puti, hugis-itlog, matambok, scored na mga tablet, na may mga markang FM7 at 
GEA sa isang gilid.

Ang Tolfenamic Acid 200mg Tablets ay nakaimpake sa mga paltos o polyethylene na lalagyan ng tablet at available sa 
mga pack na may 3, 10, at 30 na tablet. Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing
A/S GEA Farmaceutisk Fabrik, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen S, Denmark.

Manufacturer
FAMAR SA,7 Anthoussas Av.,153 44 Anthoussa Attiki, Greece o

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen S, Denmark

Ibinahagi ni:Galen Limited, Seagoe Industrial Estate, Craigavon, BT63 5UA, UK.

Huling binago ang leaflet na ito noong Hunyo 2020.
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