
Mga bata

Rupatadine
Ang gamot na ito ay hindi para gamitin sa mga batang wala pang 2 taong 

gulang o tumitimbang ng mas mababa sa 10kg.1mg/ml na solusyon sa bibig
rupatadine Iba pang mga gamot at Rupatadine

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka, kamakailan 

lamang ay uminom o maaaring umiinom ng anumang iba pang mga gamot.
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 o 

parmasyutiko.

• 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 kapareho ng sa iyo.

• Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o 

parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi nakalista sa 

leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

Kung ikaw ay umiinom ng Rupatadine ay huwag uminom ng mga gamot 
na naglalaman ng ketoconazole (gamot para sa fungal infection) o 
erythromycin (gamot para sa bacterial infection).

Kung umiinom ka ng mga gamot na depressant sa central nervous system, 

mga gamot na statin (mga gamot na ginagamit para gamutin ang mataas na 

antas ng kolesterol) o midazolam (gamot na ginagamit para sa 

pagpapatahimik ng maikling tagal), humingi ng payo sa iyong doktor bago 

kumuha ng Rupatadine.

Rupatadine na may pagkain, inumin at alak Maaaring 

inumin ang rupatadine nang may pagkain o walang pagkain.

Ano ang nasa leaflet na ito

1. Ano ang Rupatadine at para saan ito ginagamit.
2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo inumin ang Rupatadine.

3. Paano uminom ng Rupatadine.

4. Mga posibleng epekto.
5. Paano mag-imbak ng Rupatadine.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon.

Ang Rupatadine ay hindi dapat inumin kasama ng 
grapefruit juice, dahil maaaring tumaas ang antas ng 
Rupatadine sa iyong katawan.
Ang Rupatadine, sa isang dosis na 10mg, ay hindi 
nagpapataas ng antok na dulot ng alkohol.

Pagbubuntis at pagpapasuso
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.1. Ano ang Rupatadine at para 

saan ito ginagamit
Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang gamot na ito ay naglalaman ng aktibong sangkap na 
rupatadine na isang antihistamine. Sa inirekumendang dosis, ang Rupatadine ay hindi inaasahang 

makakaimpluwensya sa iyong kakayahang magmaneho o gumamit ng makinarya. 

Gayunpaman, kapag una mong sinimulan ang paggamit ng Rupatadine, dapat kang 

mag-ingat upang makita kung paano nakakaapekto sa iyo ang paggamot bago 

magmaneho o gumamit ng mga makina.

Ang rupatadine oral solution ay nakakapag-alis ng mga sintomas ng 
allergic rhinitis tulad ng pagbahing, runny nose, nasal congestion, 
pangangati sa mata at ilong sa mga batang may edad 2 hanggang 
11 taon.

Ang rupatadine oral solution ay ginagamit din upang mapawi ang mga 

sintomas na nauugnay sa urticaria (isang allergic na pantal sa balat) tulad ng 

pangangati at pantal (lokal na pamumula at pamamaga ng balat) sa mga 

batang may edad na 2 hanggang 11 taon.

Ang Rupatadine ay naglalaman ng sucrose, methyl 
parahydroxybenzoate at propylene glycol

Ang produktong panggamot na ito ay naglalaman ng sucrose, kaya maaari itong 

makapinsala sa mga ngipin. Kung sinabihan ka ng iyong doktor na mayroon kang 

hindi pagpaparaan sa ilang mga asukal, makipag-ugnayan sa iyong doktor bago 

kunin ang produktong panggamot na ito.2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo 
inumin ang Rupatadine Ang produktong panggamot na ito ay naglalaman ng methyl 

parahydroxybenzoate, na maaaring magdulot ng mga reaksiyong 

alerhiya (maaaring maantala).
Huwag uminom ng Rupatadine

• Kung ikaw ay allergic sa rupatadine o alinman sa iba pang 
sangkap sa gamot na ito (nakalista sa seksyon 6).

Ang gamot na ito ay naglalaman ng 200mg propylene glycol sa 
bawat ml.

Mga babala at pag-iingat Kung ang iyong anak ay wala pang 5 taong gulang, makipag-usap sa iyong 
doktor o parmasyutiko bago bigyan sila ng gamot na ito, lalo na kung 
gumagamit sila ng iba pang mga gamot na naglalaman ng propylene 
glycol o alkohol.

Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago 
kumuha ng Rupatadine.

Kung dumaranas ka ng kakulangan sa bato o atay, humingi ng payo sa 
iyong doktor. Ang paggamit ng Rupatadine ay kasalukuyang hindi 
inirerekomenda sa mga pasyente na may kapansanan sa bato o atay 
function.

Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, huwag inumin ang gamot na ito 
maliban kung inirerekomenda ng iyong doktor. Maaaring magsagawa 
ang iyong doktor ng mga karagdagang pagsusuri habang iniinom mo 
ang gamot na ito.Kung mayroon kang mababang antas ng potasa sa dugo at/o kung 

mayroon kang tiyak na abnormal na pattern sa iyong tibok ng puso 
(kilalang pagpapahaba ng pagitan ng QTc sa ECG) na maaaring 
mangyari sa ilang uri ng sakit sa puso, humingi ng payo sa iyong 
doktor.

Kung dumaranas ka ng sakit sa atay o bato, huwag inumin ang gamot na 
ito maliban kung inirerekomenda ng iyong doktor. Maaaring magsagawa 
ang iyong doktor ng mga karagdagang pagsusuri habang iniinom mo ang 
gamot na ito.
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Ang gamot na ito ay naglalaman ng mas mababa sa 1mmol sodium 
(23mg) bawat 1ml, ibig sabihin ay mahalagang 'sodium free'.

5. Paano mag-imbak ng Rupatadine

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.
3. Paano uminom ng Rupatadine Ang produktong panggamot na ito ay hindi nangangailangan ng anumang mga 

espesyal na kondisyon ng imbakan.Palaging inumin ang Rupatadine nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng 
iyong doktor. Tingnan sa iyong doktor o parmasyutiko kung hindi ka 
sigurado.

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad 

sa bote at kahon pagkatapos ng EXP. Ang petsa ng pag-expire ay tumutukoy sa 

huling araw ng buwang iyon. Ang buhay ng istante pagkatapos ng unang 

pagbubukas ay pareho sa petsa ng pag-expire na nakalagay sa kahon at sa bote.
Ang gamot na ito ay para sa bibig na paggamit.

Dosis sa mga bata na tumitimbang ng 25kg o higit pa:5ml (5mg ng 
rupatadine) ng oral solution isang beses sa isang araw, mayroon man o 
walang pagkain. 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 sa pagprotekta 

sa kapaligiran.

Dosis sa mga batang may timbang na katumbas o higit sa 10kg hanggang mas 

mababa sa 25kg:2.5ml (2.5mg ng rupatadine) ng oral solution isang beses sa 

isang araw, mayroon man o walang pagkain.

Sasabihin sa iyo ng iyong doktor kung gaano katagal ang iyong 
paggamot sa Rupatadine.

6. Mga nilalaman ng pack at iba 
pang impormasyon

Mga tagubilin para sa paggamit:

• Upang buksan ang bote, pindutin ang takip at paikutin ito 

nang pakaliwa sa orasan.

Ano ang nilalaman ng Rupatadine

• Ang aktibong sangkap ay rupatadine. Ang bawat ml ay naglalaman ng 
1mg ng rupatadine (bilang fumarate).• Kunin ang syringe at ilagay sa butas-butas na 

takip at baligtarin ang bote. • Ang iba pang mga sangkap ay:
propylene glycol (E1520), citric acid anhydrous, 
disodium phosphate anhydrous, saccharin sodium, 
sucrose, methyl parahydroxybenzoate (E218), 
quinoline yellow (E104), lasa ng saging,
dinalisay na tubig. Tingnan ang seksyon 2 "Ang Rupatadine ay 
naglalaman ng sucrose, methyl parahydroxybenzoate at propylene 
glycol".

• Punan ang syringe ng iniresetang dosis.
• Pangasiwaan nang direkta mula sa dosing syringe.

• Hugasan ang syringe pagkatapos gamitin.

Kung uminom ka ng mas maraming Rupatadine kaysa sa nararapat

Kung hindi mo sinasadyang uminom ng mataas na dosis ng iyong gamot, 
makipag-usap kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko.

Kung nakalimutan mong uminom ng Rupatadine Ano ang hitsura ni Rupatadine at mga nilalaman ng 
paketeHuwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa mga nakalimutang 

indibidwal na dosis. Ang Rupatadine ay isang malinaw na dilaw na solusyon sa bibig.

Ang Rupatadine ay nakabalot sa isang amber na plastik na bote na may 
butas-butas na takip at isang takip na lumalaban sa bata. Ang bawat bote 
ay naglalaman ng 120ml na solusyon ng Rupatadine. Ang isang 5ml oral 
syringe na nagtapos sa 0.25ml na pagitan ay ibinigay sa pack.

4. Mga posibleng epekto
Tulad ng lahat ng mga gamot, ang Rupatadine ay maaaring magdulot ng mga side 

effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Mga karaniwang side effect (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 

10 tao):

May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing:

Aspire Pharma Limited
Unit 4, Rotherbrook Court Bedford Road, 
Petersfield Hampshire, GU32 3QG, United 
Kingdom

Sakit ng ulo at antok.
Mga hindi karaniwang side effect (maaaring makaapekto ng 

hanggang 1 sa 100 tao):

Influenza, nasopharyngitis, impeksyon sa upper respiratory tract, 
eosinophilia, neutropenia, pagkahilo, pagduduwal, eksema, 
pagpapawis sa gabi at pagkapagod.

Tagagawa:
Italfarmaco SA
San Rafael, 3
Si Pol. Ind. Alcobendas
E-28108 Alcobendas, Spain

Pag-uulat ng mga side effect

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o 

parmasyutiko. 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 (website: 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.
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