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Tapentadol
binibigkas bilang (ta pen' ta dol)

MAHALAGANG BABALA:

Ang tapentadol ay maaaring maging ugali, lalo na sa matagal na paggamit. Uminom ng 
tapentadol nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng higit pa nito, dalhin ito nang 
mas madalas, o dalhin ito sa ibang paraan kaysa sa itinuro ng iyong doktor. Habang umiinom 
ng tapentadol, talakayin sa iyong healthcare provider ang iyong mga layunin sa paggamot sa 
sakit, tagal ng paggamot, at iba pang mga paraan upang mapangasiwaan ang iyong sakit. 
Sabihin sa iyong doktor kung ikaw o sinuman sa iyong pamilya ay umiinom o nakainom na ng 
maraming alak, gumagamit o nakagamit na ng mga gamot sa kalye, o nag-overuse ng mga 
iniresetang gamot, o na-overdose, o kung mayroon ka o nagkaroon na ng depresyon o isa 
pang sakit sa isip. Mayroong mas malaking panganib na labis mong gamitin ang tapentadol 
kung mayroon ka o nagkaroon na ng alinman sa mga kundisyong ito.

Ang Tapentadol ay maaaring magdulot ng malubha o nakamamatay na mga problema sa paghinga, lalo 
na sa unang 24 hanggang 72 oras ng iyong paggamot at anumang oras na tumaas ang iyong dosis. 
Isasaayos ng iyong doktor ang iyong dosis upang makontrol ang iyong pananakit at bawasan ang 
panganib na makakaranas ka ng malubhang problema sa paghinga. Sabihin sa iyong doktor kung 
mayroon ka o nagkaroon ka na ng mabagal na paghinga o hika. Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong 
doktor na huwag uminom ng tapentadol. Sabihin din sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na 
ng sakit sa baga gaya ng chronic obstructive pulmonary disease (COPD; isang pangkat ng mga sakit sa 
baga na kinabibilangan ng talamak na brongkitis at emphysema), pinsala sa ulo, tumor sa utak, o 
anumang kondisyon na nagpapataas ng dami ng pressure sa utak mo. Ang panganib na magkaroon ka 
ng mga problema sa paghinga ay maaaring mas mataas kung ikaw ay mas matanda o nanghihina o 
malnourished dahil sa sakit.

Ang pag-inom ng ilang iba pang mga gamot sa panahon ng iyong paggamot na may tapentadol ay maaaring magpataas ng 

panganib na makaranas ka ng mga problema sa paghinga o iba pang malubha, nagbabanta sa buhay na mga problema sa 

paghinga, pagpapatahimik, o pagkawala ng malay. Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka o nagpaplanong uminom ng alinman 

sa mga sumusunod na gamot: benzodiazepines tulad ng alprazolam (Xanax), diazepam (Diastat, Valium), estazolam, flurazepam, 

lorazepam (Ativan), at triazolam (Halcion); iba pang mga narkotikong gamot sa pananakit; mga gamot para sa sakit sa isip o 

pagduduwal; mga relaxant ng kalamnan; pampakalma; mga tabletas sa pagtulog; o mga pampakalma. Maaaring kailanganin ng 

iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot at susubaybayan
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maingat ka. Kung umiinom ka ng tapentadol kasama ng alinman sa mga gamot na ito at nagkakaroon ka ng alinman sa mga 

sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor o humingi ng emerhensiyang pangangalagang medikal: hindi 

pangkaraniwang pagkahilo, pagkahilo, labis na pagkaantok, pagbagal o hirap sa paghinga, o hindi pagtugon. Siguraduhing alam 

ng iyong tagapag-alaga o mga miyembro ng pamilya kung aling mga sintomas ang maaaring malubha upang matawagan nila ang 

doktor o emerhensiyang pangangalagang medikal kung hindi mo magawang magpagamot nang mag-isa.

Ang pag-inom ng alak, pag-inom ng mga reseta o hindi iniresetang gamot na naglalaman ng alak, o paggamit ng mga 

gamot sa kalye sa panahon ng iyong paggamot na may tapentadol ay nagpapataas ng panganib na makaranas ka ng 

malubha, nakamamatay na epekto. Huwag uminom ng alak, uminom ng mga reseta o hindi iniresetang gamot na 

naglalaman ng alkohol, o gumamit ng mga gamot sa kalye sa panahon ng iyong paggamot sa tapentadol.

Huwag pahintulutan ang sinuman na uminom ng iyong gamot. Maaaring makapinsala o magdulot ng kamatayan ang 

Tapentadol sa ibang tao na umiinom ng iyong gamot, lalo na sa mga bata. Panatilihin ang tapentadol sa isang ligtas na 

lugar upang walang sinuman ang maaaring kumuha nito nang hindi sinasadya o sinasadya. Maging lalo na maingat na 

panatilihin ang tapentadol na hindi maabot ng mga bata. Subaybayan kung ilang tablet o extended-release na tablet ang 

natitira para malaman mo kung may nawawalang gamot. I-flush ang anumang mga tablet o extended-release na tablet na 

luma na o hindi na kailangan sa banyo para hindi ito kunin ng iba.

Kung umiinom ka ng mga extended-release na tablet, lunukin ang mga ito nang buo; huwag nguyain, basagin, hatiin, durugin, o tunawin 

ang mga ito. Kung lumunok ka ng mga sirang, nginunguya, dinurog, o natunaw na mga extended-release na tablet, maaari kang 

makatanggap ng masyadong maraming tapentadol nang sabay-sabay sa halip na dahan-dahan sa loob ng 12 oras. Maaari itong 

magdulot ng malubhang problema, kabilang ang labis na dosis at kamatayan.

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. Kung regular kang umiinom ng tapentadol sa panahon ng iyong 

pagbubuntis, ang iyong sanggol ay maaaring makaranas ng mga sintomas ng withdrawal na nagbabanta sa buhay pagkatapos ng 

kapanganakan. Sabihin kaagad sa doktor ng iyong sanggol kung ang iyong sanggol ay nakakaranas ng alinman sa mga sumusunod na 

sintomas: pagkamayamutin, hyperactivity, abnormal na pagtulog, malakas na pag-iyak, hindi makontrol na pagyanig ng isang bahagi ng 

katawan, pagsusuka, pagtatae, o pagkabigo na tumaba.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pag-inom ng tapentadol.

Ibibigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) kapag 

sinimulan mo ang iyong paggamot sa tapentadol at sa tuwing pupunan mo ang iyong reseta. 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.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang mga tableta ng Tapentadol ay ginagamit upang gamutin ang katamtaman hanggang sa matinding matinding pananakit (pananakit na 

nagsisimula bigla, may tiyak na dahilan, at inaasahang mawawala kapag ang sanhi ng pananakit ay gumaling). Tapentadol
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Ang mga extended-release na tablet ay ginagamit upang gamutin ang matinding sakit sa neuropathic (sakit na dulot ng pinsala sa ugat) 

sa mga taong may diabetes. Ang mga tapentadol extended-release na tablet ay ginagamit lamang upang gamutin ang mga taong 

inaasahang nangangailangan ng gamot sa buong orasan upang mapawi ang sakit na hindi makontrol ng paggamit ng iba pang mga 

gamot sa pananakit. Ang Tapentadol ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na opiate (narcotic) analgesics. Gumagana ito sa 

pamamagitan ng pagbabago sa paraan ng pagtugon ng utak at nervous system sa sakit.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Tapentadol bilang isang tableta at isang extended-release (mahabang kumikilos) na tablet na iinumin sa pamamagitan ng bibig. Ang mga 

tablet ay kadalasang kinukuha nang may pagkain o walang pagkain tuwing 4 hanggang 6 na oras kung kinakailangan. Kung umiinom ka ng tapentadol 

tablets, maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na maaari kang uminom ng pangalawang dosis sa lalong madaling 1 oras pagkatapos ng unang dosis sa 

iyong unang araw ng paggamot kung kinakailangan upang gamutin ang iyong sakit. Huwag kumuha ng mga dagdag na dosis sa anumang iba pang oras sa 

panahon ng iyong paggamot at huwag kailanman kumuha ng mga dagdag na dosis ng mga extended-release na tablet. Ang mga extendedrelease na tablet 

ay iniinom isang beses bawat 12 oras. 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 tapentadol nang eksakto tulad ng itinuro.

Kung kinukuha mo ang mga extended-release na tablet, lunukin ang mga ito nang paisa-isa na may maraming tubig. Lunukin ang bawat 

tableta pagkatapos mong ilagay ito sa iyong bibig.

Malamang na sisimulan ka ng iyong doktor sa isang mababang dosis ng tapentadol at unti-unting taasan ang iyong dosis hanggang sa makontrol 

ang iyong pananakit. Maaaring isaayos ng iyong doktor ang iyong dosis anumang oras sa panahon ng iyong paggamot kung hindi nakokontrol 

ang iyong pananakit. Kung sa tingin mo ay hindi nakokontrol ang iyong pananakit, tawagan ang iyong doktor. Huwag baguhin ang dosis ng iyong 

gamot nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

Pagkatapos mong uminom ng tapentadol sa loob ng mahabang panahon, maaaring masanay ang iyong katawan sa gamot. Kung mangyari ito, 

maaaring kailanganin ng iyong doktor na dagdagan ang iyong dosis ng gamot upang makontrol ang iyong pananakit. Makipag-usap sa iyong 

doktor tungkol sa kung ano ang iyong nararamdaman habang ginagamot ang tapentadol.

Huwag tumigil sa pag-inom ng tapentadol nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Malamang na babawasan ng iyong doktor ang 

iyong dosis nang paunti-unti. Kung bigla kang huminto sa pag-inom ng tapentadol, maaari kang makaranas ng withdrawal symptoms 

tulad ng pagkabalisa; pagkabalisa; pagkamayamutin; lumuluhang mata; paghikab; panginginig; pagpapawis; nahihirapang makatulog o 

manatiling tulog; nanginginig; hindi mapigil na pagyanig ng isang bahagi ng iyong katawan; pananakit ng kalamnan, likod, o kasukasuan; 

kahinaan; pagduduwal; pagsusuka; pagtatae; mga cramp ng tiyan; walang gana kumain; runny nose, pagbahin, o pag-ubo; buhok sa iyong 

balat nakatayo sa dulo; mabilis na paghinga; mabilis na tibok ng puso; pagpapalawak ng mga mag-aaral (mga itim na bilog sa gitna ng 

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

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 uminom ng tapentadol,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa tapentadol, o anumang iba pang mga gamot, o alinman sa 
mga sangkap sa tapentadol tablets o extended-release tablet. Tanungin ang iyong parmasyutiko o suriin ang
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Gabay sa gamot para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng mga sumusunod na gamot o huminto ka sa pag-inom nito sa loob ng 
nakaraang dalawang linggo: monoamine oxidase (MAO) inhibitors gaya ng isocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), 
methylene blue, phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect). ), selegiline (Emsam, Eldepryl, Zelapar), at tranylcypromine 
(Parnate). Sabihin din sa iyong doktor kung ang alinman sa mga gamot na ito ay inireseta para sa iyo sa panahon ng iyong 
paggamot sa tapentadol. Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng tapentadol kung umiinom 
ka ng isa o higit pa sa mga gamot na ito.

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: antihistamines (sa mga gamot sa ubo, sipon, at allergy); buprenorphine 
(Buprenex, Butrans, sa Suboxone, sa Zubsolv); butorphanol; cyclobenzaprine (Amrix); dextromethorphan 
(matatagpuan sa maraming gamot sa ubo; sa Nuedexta); mga gamot para sa irritable bowel disease, motion 
sickness, Parkinson's disease, ulcers, o mga problema sa ihi; lithium (Lithobid); mga gamot para sa migraines 
tulad ng almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), 
sumatriptan (Imitrex, sa Treximet), at zolmitriptan (Zomig); mirtazapine (Remeron); nalbuphine; pentazocine 
(Talwin); selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) tulad ng citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), 
fluoxetine (Prozac, Sarafem, Selfemra, sa Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Brisdelle, Paxil, Pexeva), at 
sertraline (Zoloft) ; pumipili
serotonin/norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) tulad ng desvenlafaxine (Khedezla, Pristiq), duloxetine (Cymbalta), 
milnacipran (Savella), at venlafaxine (Effexor); tramadol (Conzip, Ultram, sa Ultracet); trazodone; o tricyclic 
antidepressants ('mood elevators') tulad ng amitriptyline, amoxapine, clomipramine (Anafranil), desipramine 
(Norpramin), doxepin (Silenor, Zonalon), imipramine (Surmontil, Tofranil), nortriptyline (Pamelor), protriptyline (Vivactil), 
at trimipramine (Surmontil). Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa tapentadol, kaya 
siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi 
lumilitaw sa listahang ito. 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 anong mga herbal na produkto ang iyong iniinom, lalo na ang St. John's wort at tryptophan.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o naranasan na ang alinman sa mga kondisyong binanggit sa seksyong MAHALAGANG 

BABALA o paralytic ileus (kondisyon kung saan ang natutunaw na pagkain ay hindi gumagalaw sa mga bituka). Maaaring sabihin 

sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng tapentadol.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng bara sa iyong tiyan o bituka, anumang kondisyon na 
nagdudulot ng kahirapan sa pag-ihi; o pancreas, gallbladder, kidney, thyroid, o sakit sa atay.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso.

dapat mong malaman na ang gamot na ito ay maaaring magpababa ng fertility sa mga lalaki at babae. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga 

panganib ng pag-inom ng tapentadol.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng 
tapentadol.

dapat mong malaman na ang tapentadol ay maaaring magpaantok sa iyo. Huwag magmaneho ng kotse, magpatakbo ng makinarya, o makilahok sa 

anumang iba pang posibleng mapanganib na aktibidad hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito.

dapat mong malaman na ang tapentadol ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo, pagkahilo, at pagkahilo kapag ikaw ay bumangon nang 

napakabilis mula sa isang posisyong nakahiga. Upang maiwasan ang problemang ito, dahan-dahang bumangon sa kama, ipahinga ang iyong 

mga paa sa sahig nang ilang minuto bago tumayo.

dapat mong malaman na ang tapentadol ay maaaring magdulot ng paninigas ng dumi. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagbabago ng 

iyong diyeta o paggamit ng iba pang mga gamot upang maiwasan o gamutin ang paninigas ng dumi habang umiinom ka ng tapentadol.
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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 umiinom ka ng tapentadol tablets, malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na inumin ang gamot kung kinakailangan. Kung 

sinabihan ka ng iyong doktor na regular na inumin ang mga tablet, kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Huwag 

kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

Kung umiinom ka ng tapentadol extended-release capsules, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular 

na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

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

Ang tapentadol 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

heartburn

sakit sa tyan

tuyong bibig

labis na pagkapagod

pagkabalisa

antok

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

abnormal na panaginip

pagkamayamutin

biglaang pakiramdam ng init

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

ang mga nakalista sa mga seksyong ESPESYAL NA PAG-Iingat o MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong 

doktor o kumuha ng emerhensiyang medikal na paggamot:

mga seizure

pagkabalisa, guni-guni (nakakakita ng mga bagay o nakakarinig ng mga boses na wala), lagnat, pagpapawis, pagkalito, 

mabilis na tibok ng puso, panginginig, matinding paninigas o panginginig ng kalamnan, pagkawala ng koordinasyon, 

pagduduwal, pagsusuka, o pagtatae

pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana, panghihina, o pagkahilo

kawalan ng kakayahang makakuha o panatilihin ang isang paninigas

hindi regular na regla

nabawasan ang sekswal na pagnanais
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pantal

nangangati

mga pantal

pamamaga ng mata, mukha, labi, dila, o lalamunan

pamamalat

kahirapan sa paghinga o paglunok

pananakit ng dibdib

pakiramdam na magaan ang ulo kapag nagpalit ka ng posisyon

pakiramdam nanghihina

pagkawala ng malay

sobrang init ng pakiramdam

matinding pagpapawis

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

habang iniinom 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?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa 

temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo). Dapat mong itapon kaagad ang 

anumang gamot na luma na o hindi na kailangan sa pamamagitan ng programa sa pagbawi ng gamot. Kung wala 

kang malapit na take-back program o isa na maaari mong ma-access kaagad, i-flush ang anumang gamot na luma 

na o hindi na kailangan sa banyo. 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]

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.
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Habang umiinom ng tapentadol, dapat kang makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagkakaroon ng isang rescue na gamot na tinatawag na naloxone na madaling makuha (hal., tahanan, opisina). 

Ginagamit ang Naloxone upang baligtarin ang mga epektong nagbabanta sa buhay ng isang labis na dosis. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagharang sa mga epekto ng mga opiate upang mapawi 

ang mga mapanganib na sintomas na dulot ng mataas na antas ng mga opiate sa dugo. Ang iyong doktor ay maaari ring magreseta sa iyo ng naloxone kung ikaw ay nakatira sa isang sambahayan kung 

saan may maliliit na bata o isang taong inabuso ang kalye o mga inireresetang gamot. Dapat mong tiyakin na ikaw at ang iyong mga miyembro ng pamilya, tagapag-alaga, o ang mga taong gumugugol 

ng oras sa iyo ay alam kung paano makilala ang isang labis na dosis, kung paano gumamit ng naloxone, at kung ano ang gagawin hanggang sa dumating ang emerhensiyang tulong medikal. Ang iyong 

doktor o parmasyutiko ay magpapakita sa iyo at sa iyong mga miyembro ng pamilya kung paano gamitin ang gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa mga tagubilin o bisitahin ang website ng 

gumawa para makuha ang mga tagubilin. Kung mangyari ang mga sintomas ng labis na dosis, ang isang kaibigan o miyembro ng pamilya ay dapat magbigay ng unang dosis ng naloxone, tumawag 

kaagad sa 911, at manatili sa iyo at bantayan kang mabuti hanggang sa dumating ang emerhensiyang tulong medikal. Ang iyong mga sintomas ay maaaring bumalik sa loob ng ilang minuto pagkatapos 

mong matanggap ang naloxone. Kung bumalik ang iyong mga sintomas, dapat bigyan ka ng tao ng isa pang dosis ng naloxone. Ang mga karagdagang dosis ay maaaring ibigay bawat 2 hanggang 3 

minuto, kung bumalik ang mga sintomas bago dumating ang tulong medikal. Ang iyong mga sintomas ay maaaring bumalik sa loob ng ilang minuto pagkatapos mong matanggap ang naloxone. Kung 

bumalik ang iyong mga sintomas, dapat bigyan ka ng tao ng isa pang dosis ng naloxone. Ang mga karagdagang dosis ay maaaring ibigay bawat 2 hanggang 3 minuto, kung bumalik ang mga sintomas 

bago dumating ang tulong medikal. Ang iyong mga sintomas ay maaaring bumalik sa loob ng ilang minuto pagkatapos mong matanggap ang naloxone. Kung bumalik ang iyong mga sintomas, dapat 

bigyan ka ng tao ng isa pang dosis ng naloxone. Ang mga karagdagang dosis ay maaaring ibigay bawat 2 hanggang 3 minuto, kung bumalik ang mga sintomas bago dumating ang tulong medikal.

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

pagpapaliit o pagpapalawak ng mga mag-aaral (maitim na bilog sa mga mata)

pagkaantok

hindi makasagot o magising

kahinaan ng kalamnan

malamig, malambot na balat

mabagal o mababaw na paghinga

hirap huminga

bumagal ang tibok ng puso

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay maaaring mag-order ng ilang mga pagsusuri sa lab upang suriin 

ang tugon ng iyong katawan sa tapentadol.

Bago magkaroon ng anumang pagsubok sa laboratoryo (lalo na ang mga may kinalaman sa methylene blue), sabihin sa iyong doktor at sa 

mga tauhan ng laboratoryo na umiinom ka ng tapentadol.

Ang reseta na ito ay hindi refillable. Kung patuloy kang magkakaroon ng pananakit pagkatapos mong matapos ang gamot, tawagan ang iyong 

doktor.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-thecounter) 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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Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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