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Rosiglitazone
binibigkas bilang (roe si gli' ta zone)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Rosiglitazone at iba pang katulad na mga gamot para sa diabetes ay maaaring magdulot o magpalala ng 

congestive heart failure (kondisyon kung saan ang puso ay hindi makapagbomba ng sapat na dugo sa ibang bahagi 

ng katawan). Bago ka magsimulang uminom ng rosiglitazone, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagkaroon o 

nagkaroon na ng congestive heart failure, lalo na kung ang iyong heart failure ay napakalubha na dapat mong 

limitahan ang iyong aktibidad at kumportable lamang kapag ikaw ay nagpapahinga o dapat kang manatili sa isang 

upuan o kama. Sabihin din sa iyong doktor kung ikaw ay ipinanganak na may depekto sa puso, at kung mayroon ka 

o nagkaroon na ng pamamaga ng mga braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti; sakit sa puso, mataas na 

presyon ng dugo; sakit sa coronary artery (pagpapaliit ng mga daluyan ng dugo na humahantong sa puso); isang 

atake sa puso; isang hindi regular na tibok ng puso; o sleep apnea.

Kung magkakaroon ka ng congestive heart failure, maaari kang makaranas ng ilang mga sintomas. Sabihin kaagad sa iyong 

doktor kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas, lalo na noong una kang nagsimulang uminom ng 

rosiglitazone o pagkatapos na tumaas ang iyong dosis: malaking pagtaas ng timbang sa maikling panahon; kinakapos na 

paghinga; pamamaga ng mga braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti; pamamaga o sakit sa tiyan; paggising na 

kulang sa paghinga sa gabi; kailangang matulog na may dagdag na unan sa ilalim ng iyong ulo upang makahinga habang 

nakahiga; madalas na tuyong ubo o paghinga; kahirapan sa pag-iisip ng malinaw o pagkalito; mabilis o karera ng tibok ng 

puso; hindi rin makalakad o mag-ehersisyo; o nadagdagang pagod.

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

kapag sinimulan mo ang paggamot gamit ang rosiglitazone 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 [http://www.fda.gov/

Drugs]) o ang website ng gumawa para makuha ang Gabay sa Medication.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagkuha ng rosiglitazone.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang rosiglitazone ay ginagamit kasama ng isang diet at ehersisyo na programa at kung minsan ay may isa o higit pang iba pang mga gamot 

upang gamutin ang type 2 diabetes (kondisyon kung saan ang katawan ay hindi gumagamit ng insulin nang normal at
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samakatuwid ay hindi makokontrol ang dami ng asukal sa dugo). Ang Rosiglitazone ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na 

thiazolidinediones. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtaas ng sensitivity ng katawan sa insulin, isang natural na substansiya na tumutulong sa 

pagkontrol sa mga antas ng asukal sa dugo. Ang Rosiglitazone ay hindi ginagamit upang gamutin ang type 1 diabetes (kondisyon kung saan ang 

katawan ay hindi gumagawa ng insulin at samakatuwid ay hindi makontrol ang dami ng asukal sa dugo) o diabetic ketoacidosis (isang malubhang 

kondisyon na maaaring mangyari kung ang mataas na asukal sa dugo ay hindi ginagamot).

Sa paglipas ng panahon, ang mga taong may diabetes at mataas na asukal sa dugo ay maaaring magkaroon ng malubha o nakamamatay na komplikasyon, 

kabilang ang sakit sa puso, stroke, mga problema sa bato, pinsala sa ugat, at mga problema sa mata. Ang pag-inom ng (mga) gamot, paggawa ng mga 

pagbabago sa pamumuhay (hal., diyeta, ehersisyo, pagtigil sa paninigarilyo), at regular na pagsuri sa iyong asukal sa dugo ay maaaring makatulong upang 

pamahalaan ang iyong diyabetis at mapabuti ang iyong kalusugan. Ang therapy na ito ay maaari ring bawasan ang iyong mga pagkakataong magkaroon ng 

atake sa puso, stroke, o iba pang komplikasyon na nauugnay sa diabetes tulad ng kidney failure, pinsala sa ugat (manhid, malamig na mga binti o paa; 

nabawasan ang kakayahang makipagtalik sa mga lalaki at babae), mga problema sa mata, kabilang ang mga pagbabago. o pagkawala ng paningin, o sakit sa 

gilagid. Ang iyong doktor at iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay makikipag-usap sa iyo tungkol sa pinakamahusay na paraan upang 

pamahalaan ang iyong diyabetis.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Rosiglitazone ay dumarating bilang isang tableta na dapat inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwang kinukuha ito isang beses o dalawang beses 

araw-araw nang may pagkain o walang pagkain. Uminom ng rosiglitazone sa halos parehong (mga) oras araw-araw. 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 rosiglitazone 

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.

Maaaring taasan ng iyong doktor ang iyong dosis ng rosiglitazone pagkatapos ng 8-12 na linggo, batay sa tugon ng iyong 

katawan sa gamot.

Tumutulong ang Rosiglitazone na makontrol ang type 2 na diyabetis ngunit hindi ito gumagaling. Maaaring tumagal ng 2 linggo bago bumaba ang iyong 

asukal sa dugo, at 2-3 buwan o mas matagal bago mo maramdaman ang buong benepisyo ng rosiglitazone. Ipagpatuloy ang pag-inom ng rosiglitazone kahit 

maayos na ang pakiramdam mo. Huwag ihinto ang pagkuha ng rosiglitazone nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

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 kumuha ng rosiglitazone,

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

sangkap sa rosiglitazone tablets. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay sa Gamot para sa isang listahan ng mga 

sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, 
at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: 
gemfibrozil (Lopid); insulin o iba pang mga gamot para sa diabetes; mga gamot para sa mataas na presyon ng dugo, mataas 
na kolesterol, pagpalya ng puso, o pag-iwas sa atake sa puso o stroke; at rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate). Maaaring 
kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side 
effect.
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sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o naranasan na ang alinman sa mga kondisyong binanggit sa seksyon ng 
MAHALAGANG BABALA o sakit sa mata na may diabetes tulad ng macular edema (pamamaga ng likod ng mata); o 
sakit sa atay. Sabihin din sa iyong doktor kung nakainom ka na ng troglitazone (Rezulin, hindi na magagamit sa 
Estados Unidos), lalo na kung huminto ka sa pag-inom nito dahil nakaranas ka ng mga side effect.

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

kung hindi ka pa nakakaranas ng menopause (pagbabago ng buhay; pagtatapos ng buwanang regla) dapat mong 
malaman na ang rosiglitazone ay maaaring tumaas ang pagkakataon na ikaw ay mabuntis kahit na wala kang regular 
na buwanang regla o mayroon kang kondisyon na pumipigil sa iyo mula sa ovulating (naglalabas ng itlog mula sa mga 
ovary). Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga paraan ng birth control na gagana para sa iyo.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Siguraduhing sundin ang lahat ng mga rekomendasyon sa ehersisyo at pandiyeta na ginawa ng iyong doktor o dietitian. Mahalagang kumain ng malusog 

na diyeta, mag-ehersisyo nang regular, at magbawas ng timbang kung kinakailangan. Makakatulong ito upang makontrol ang iyong diyabetis at tulungan 

ang rosiglitazone na gumana nang mas epektibo

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

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung oras na para sa susunod na dosis, 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 gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa iyong asukal sa dugo. Dapat mong malaman ang mga sintomas 

ng mababa at mataas na asukal sa dugo at kung ano ang gagawin kung mayroon kang mga sintomas na ito.

Ang Rosiglitazone ay maaaring maging sanhi ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

sakit ng ulo

runny nose at iba pang sintomas ng sipon

sakit sa lalamunan

sakit sa likod

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

sintomas, o ang mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

sakit sa panga, braso, likod, leeg, o tiyan

pananakit ng dibdib

pawis na pawis

pagkahilo

walang gana kumain

pagduduwal

pagsusuka
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sakit sa tyan

maitim na ihi

paninilaw ng balat o mata

mga pagbabago sa paningin

pagkawala ng paningin

maputlang balat

pagkahilo

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

pamamalat

kahirapan sa paglunok o paghinga

mga pantal

nangangati

lagnat

paltos

Ang Rosiglitazone ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng anumang hindi pangkaraniwang mga 

problema habang iniinom mo ang gamot na ito.

Ang pag-inom ng rosiglitazone ay maaaring tumaas ang panganib na makaranas ka ng bali, kadalasan sa itaas na mga braso, kamay, o paa. 

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa panganib ng pag-inom ng gamot na ito at tungkol sa mga paraan upang mapanatiling malusog ang 

iyong mga buto sa panahon ng iyong paggamot.

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 liwanag, sobrang init, at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

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]

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
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o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle para malaman ang tungkol sa mga programang 

take-back 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, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensya sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor, iyong doktor sa mata, at sa laboratoryo. Ang iyong doktor ay malamang na mag-utos ng mga 

regular na pagsusuri sa mata at ilang mga pagsubok sa laboratoryo upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa rosiglitazone. Ang iyong asukal sa 

dugo at glycosylated hemoglobin ay dapat na regular na suriin upang matukoy ang iyong tugon sa rosiglitazone. Maaari ding sabihin sa iyo ng 

iyong doktor kung paano suriin ang iyong tugon sa rosiglitazone sa pamamagitan ng pagsukat ng iyong mga antas ng asukal sa dugo sa bahay. 

Maingat na sundin ang mga direksyong ito.

Dapat kang palaging magsuot ng isang diabetic identification bracelet upang matiyak na makakakuha ka ng tamang paggamot sa isang 

emergency.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling 

pagpuno ng iyong reseta.

It is important for you to keep a written list of all of the prescription and nonprescription (over-the-counter) 
medicines you are taking, as well as any products such as vitamins, minerals, or other dietary supplements. 
You should bring this list with you each time you visit a doctor or if you are admitted to a hospital. It is also 
important information to carry with you in case of emergencies.

rand names

Avandia ®

rand names of combination products

Avandamet ® (containing Metformin, 
Rosiglitazone)

Avandaryl ® (containing Glimepiride, 
Rosiglitazone)
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