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Cidofovir Injection
binibigkas bilang (si dof ' o veer)

MAHALAGANG BABALA:

Ang cidofovir injection ay maaaring magdulot ng pinsala sa bato. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na 

ng sakit sa bato. Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka o kamakailan lamang ay umiinom ng anumang iba pang mga 

gamot na maaaring magdulot ng pinsala sa bato, ang ilan ay kinabibilangan ng amikacin, amphotericin B (Abelcet, 

Ambisome), foscarnet (Foscavir), gentamicin, pentamidine (Pentam 300), tobramycin, vancomycin (Vancocin), at 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) gaya ng ibuprofen (Advil, Motrin) at naproxen (Naprosyn, Aleve). Malamang 

na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag gumamit ng cidofovir injection kung umiinom ka o gumagamit ng isa o higit 

pa sa mga gamot na ito.

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab 

bago, habang, pagkatapos ng iyong paggamot upang suriin ang iyong tugon sa cidofovir injection.

Ang cidofovir injection ay nagdulot ng mga depekto sa kapanganakan at mga problema sa produksyon ng tamud sa mga hayop. Ang 

gamot na ito ay hindi pinag-aralan sa mga tao, ngunit ito ay posibleng magdulot din ng mga depekto sa panganganak sa mga sanggol na 

ang mga ina ay nakatanggap ng cidofovir injection sa panahon ng pagbubuntis. Hindi ka dapat gumamit ng cidofovir injection habang ikaw 

ay buntis o planong magbuntis maliban kung ang iyong doktor ay nagpasya na ito ang pinakamahusay na paggamot para sa iyong 

kondisyon.

Ang Cidofovir injection ay nagdulot ng mga tumor sa mga hayop sa laboratoryo.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga posibleng panganib ng paggamit ng cidofovir injection.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Cidofovir injection kasama ng isa pang gamot (probenecid) para gamutin ang cytomegaloviral retinitis (CMV retinitis) 

sa mga taong may acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Ang Cidofovir ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na 

antivirals. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapabagal sa paglaki ng CMV.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?
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Ang Cidofovir injection ay nagmumula bilang isang solusyon (likido) na iturok sa ugat (sa ugat) ng isang doktor o nars sa isang 

medikal na pasilidad. Karaniwan itong ibinibigay isang beses bawat 2 linggo. Ang tagal ng paggamot ay depende sa tugon ng 

iyong katawan sa gamot.

Dapat kang uminom ng probenecid tablet sa pamamagitan ng bibig sa bawat dosis ng cidofovir. Uminom ng isang dosis ng probenecid 3 oras 

bago tumanggap ng cidofovir injection at muli 2 at 8 oras pagkatapos makumpleto ang iyong pagbubuhos. Uminom ng probenecid kasama ng 

pagkain upang mabawasan ang pagduduwal at sakit ng tiyan. Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga 

katanungan tungkol sa kung paano dapat pagsamahin ang mga gamot na ito.

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 gumamit ng cidofovir injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa cidofovir, probenecid (Probalan, sa Col-Probenecid), mga 

gamot na naglalaman ng sulfa, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa cidofovir injection. Tanungin 

ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

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. Tiyaking banggitin ang mga gamot na nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA at 
alinman sa mga sumusunod: acetaminophen; acyclovir (Zovirax); angiotensin-converting enzyme 
inhibitors tulad ng benazepril (Lotensin, sa Lotrel), captopril, enalapril (Vasotec, Vaseretic), fosinopril, 
lisinopril (Qbrelis, sa Prinzide, sa Zestoretic); aspirin; barbiturates tulad ng phenobarbital; 
benzodiazepines tulad ng lorazepam (Ativan); bumetanide (Bumex); famotidine (Pepcid); furosemide 
(Lasix); methotrexate (Otrexup, Rasuvo, Trexall); theophylline (Elixophyllin, Theo-24); at zidovudine 
(Retrovir, sa Combivir).

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. Kung ikaw ay isang babae na gumagamit ng cidofovir injection, dapat 

mong gamitin ang epektibong birth control habang tumatanggap ng cidofovir at para sa 1 buwan pagkatapos ng iyong huling dosis. Makipag-

usap sa iyong doktor tungkol sa mga paraan ng birth control na maaari mong gamitin sa panahon at pagkatapos ng iyong paggamot. Kung 

ikaw ay isang lalaki na gumagamit ng cidofovir at ang iyong kapareha ay maaaring mabuntis, dapat kang gumamit ng isang barrier method 

(condom o diaphragm na may spermicide) habang ikaw ay gumagamit ng cidofovir injection at sa loob ng 3 buwan pagkatapos ng iyong 

huling dosis. Kung ikaw o ang iyong kapareha ay nabuntis habang tumatanggap ng cidofovir, tawagan kaagad ang iyong doktor.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Huwag magpasuso kung ikaw ay nahawaan ng 
human immunodeficiency virus (HIV) o AIDS o gumagamit ng cidofovir.

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.

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

Ang Cidofovir injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi 

nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagsusuka

pagduduwal
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pagtatae

walang gana kumain

sakit ng ulo

pagkawala ng buhok

mga sugat sa labi, bibig, o lalamunan

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

kaagad ang iyong doktor:

pantal

sakit sa mata o pamumula

mga pagbabago sa paningin gaya ng light sensitivity o malabong paningin

lagnat, panginginig, o ubo

kinakapos na paghinga

maputlang balat

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

tinatanggap 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).

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.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor sa mata. Dapat ay mayroon kang regular na nakaiskedyul na mga pagsusulit sa mata sa panahon ng 

iyong paggamot na may cidofovir injection.

Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga katanungan na mayroon ka tungkol sa cidofovir injection.

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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Pagbisita®¶

¶ -Wala na sa market ang branded na produktong ito. Maaaring available ang mga generic na alternatibo.

Huling Binago - 11/15/2016

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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