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Safinamide
binibigkas bilang (sa fin' a mide)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Safinamide kasama ng kumbinasyon ng levodopa at carbidopa (Duopa, Rytary, Sinemet, iba pa) upang gamutin 

ang mga "off" na yugto (mga oras ng kahirapan sa paggalaw, paglalakad, at pagsasalita na maaaring mangyari habang ang 

gamot ay nawawala o nang random) sa mga taong may Parkinson's disease (PD; isang disorder ng nervous system na 

nagdudulot ng kahirapan sa paggalaw, pagkontrol sa kalamnan, at balanse). Ang Safinamide ay nasa isang pangkat ng mga 

gamot na tinatawag na monoamine oxidase type B (MAO-B) inhibitors. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtaas ng dami ng 

dopamine (isang natural na sangkap na kailangan para makontrol ang paggalaw) sa utak.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Safinamide ay dumarating bilang isang tablet na dapat inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwan itong kinukuha nang may pagkain o walang pagkain 

isang beses araw-araw. Uminom ng safinamide sa halos parehong 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 safinamide 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.

Malamang na sisimulan ka ng iyong doktor sa isang mababang dosis ng safinamide at maaaring taasan ang iyong dosis isang beses pagkatapos ng hindi 

bababa sa 2 linggo ng paggamot.

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

iyong dosis bago huminto. Kung bigla kang huminto sa pag-inom ng safinamide, maaari kang makaranas ng mga sintomas ng withdrawal 

tulad ng lagnat; paninigas ng kalamnan; pagkalito; o mga pagbabago sa kamalayan. Sabihin sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng 

alinman sa mga sintomas na ito kapag nabawasan ang iyong dosis ng safinamide.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

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 safinamide,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdye sa safinamide (pamamaga sa bibig o dila, hirap sa paghinga), anumang 

iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa mga tabletang safinamide. Tanungin ang iyong parmasyutiko
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para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod: amphetamines (stimulants, 'uppers') tulad ng amphetamine (Adderall, Adzenys, Dyanavel XR, sa Adderall), 

dextroamphetamine (Dexedrine, sa Adderall), at methamphetamine (Desoxyn); ilang mga antidepressant tulad ng amitriptyline (Elavil), amoxapine, clomipramine (Anafranil), desipramine 

(Norpramin), doxepin (Sinequan), imipramine (Tofranil), mirtazapine (Remeron) at trazodone; buspirone; cyclobenzaprine (Amrix); methylphenidate (Aptensio, Metadate, Ritalin, iba pa); opioid 

gaya ng meperidine (Demerol), methadone (Dolophine, Methadose), propoxyphene (hindi na available sa US; Darvon), o tramadol (Conzip, Ultram, sa Ultracet); selective serotonin at 

norepinephrine reuptake inhibitors (SSNRIs) tulad ng duloxetine (Cymbalta) at venlafaxine (Effexor); at St. John's wort; Sabihin din sa iyong doktor kung umiinom ka ng MAO inhibitor tulad ng 

isocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), methylene blue, phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar), o tranylcypromine (Parnate). sa kanila sa loob ng nakaraang dalawang linggo. 

Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na hindi ka dapat uminom ng safinamide kasama ng alinman sa mga gamot na ito. Kung huminto ka sa pag-inom ng safinamide, dapat kang 

maghintay ng hindi bababa sa 14 na araw bago ka magsimulang uminom ng alinman sa mga gamot na ito. Gayundin, huwag uminom ng dextromethorphan (sa Robitussin DM; matatagpuan sa 

maraming hindi iniresetang produkto ng ubo at sipon) kasama ng safinamide. o huminto sa pagkuha ng mga ito sa loob ng nakaraang dalawang linggo. Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong 

doktor na hindi ka dapat uminom ng safinamide kasama ng alinman sa mga gamot na ito. Kung huminto ka sa pag-inom ng safinamide, dapat kang maghintay ng hindi bababa sa 14 na araw 

bago ka magsimulang uminom ng alinman sa mga gamot na ito. Gayundin, huwag uminom ng dextromethorphan (sa Robitussin DM; matatagpuan sa maraming hindi iniresetang produkto ng 

ubo at sipon) kasama ng safinamide. o huminto sa pagkuha ng mga ito sa loob ng nakaraang dalawang linggo. Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na hindi ka dapat uminom ng 

safinamide kasama ng alinman sa mga gamot na ito. Kung huminto ka sa pag-inom ng safinamide, dapat kang maghintay ng hindi bababa sa 14 na araw bago ka magsimulang uminom ng 

alinman sa mga gamot na ito. Gayundin, huwag uminom ng dextromethorphan (sa Robitussin DM; matatagpuan sa maraming hindi iniresetang produkto ng ubo at sipon) kasama ng safinamide.

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: antipsychotics tulad ng clozapine (Clozaril, Fazaclo, Versacloz) at olanzapine 
(Zyprexa); benzodiazepines gaya ng alprazolam (Xanax), diazepam (Diastat, Valium), lorazepam (Ativan), 
temazepam (Restoril), at triazolam (Halcion); mga gamot para sa sipon at allergy (decongestants) kabilang ang 
mga inilagay sa mata o ilong; imatinib (Gleevec); irinotecan (Camptosar, Onivyde); isoniazid (Laniazid, sa 
Rifamate, sa Rifater); lapatinib (Tykerb); methotrexate (Otrexup, Rasuvo); metoclopramide (Reglan); mitoxantrone; 
rosuvastatin (Crestor); selective serotonin reuptake inhibitors tulad ng citalopram (Celexa), escitalopram 
(Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem, Symbyax, iba pa), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Brisdelle, Paxil, 
Pexeva), at sertraline (Zoloft); sulfasalazine (Azulfidine); at topotecan (Hycamtin). 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 mayroon kang sakit sa atay. Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng safinamide.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa pag-iisip tulad ng schizophrenia (isang sakit sa pag-iisip na 

nagdudulot ng pagkabalisa sa pag-iisip, pagkawala ng interes sa buhay, at malakas o hindi pangkaraniwang mga emosyon), bipolar 

disorder (mood na nagbabago mula sa depress tungo sa abnormally excited) , o psychosis; o kung mayroon kang mataas o mababang 

presyon ng dugo; dyskinesia (abnormal na paggalaw); o mga problema sa pagtulog. Sabihin din sa iyong doktor kung ikaw o isang 

miyembro ng pamilya ay may o nagkaroon ng mga problema sa retina ng iyong mga mata o albinism (minanang kondisyon na 

nagiging sanhi ng kakulangan ng kulay sa balat, buhok at mata).

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

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso o nagpaplanong magpasuso.

dapat mong malaman na ang safinamide ay maaaring magpaantok sa iyo o maaaring maging sanhi ng bigla mong pagkakatulog sa iyong mga 

regular na pang-araw-araw na gawain. Maaaring hindi ka makaramdam ng antok o magkaroon ng anumang iba pang mga senyales ng babala 

bago ka biglang makatulog. Huwag magmaneho ng kotse, magpaandar ng makinarya, magtrabaho sa taas, o makilahok sa mga potensyal na 

mapanganib na aktibidad sa simula ng iyong paggamot hanggang sa malaman mo kung paano ka naaapektuhan ng gamot. Kung bigla kang 

nakatulog habang gumagawa ng isang bagay tulad ng panonood ng telebisyon, pakikipag-usap, pagkain, o pagsakay sa kotse, o kung ikaw ay 

inaantok, lalo na sa araw, tawagan ang iyong doktor. Huwag magmaneho, magtrabaho sa matataas na lugar, o magpatakbo ng makinarya 

hanggang sa makausap mo ang iyong doktor.

tandaan na ang alkohol ay maaaring makadagdag sa antok na dulot ng gamot na ito. Huwag uminom ng alak 
habang umiinom ka ng safinamide.
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dapat mong malaman na ang ilang tao na umiinom ng mga gamot gaya ng safinamide ay nagkaroon ng mga problema sa 

pagsusugal o iba pang matinding paghihimok o pag-uugali na mapilit o hindi karaniwan para sa kanila, gaya ng tumaas na mga 

pagnanasa o pag-uugali. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang pagnanais na sumugal na mahirap kontrolin, mayroon kang 

matinding paghihimok, o hindi mo makontrol ang iyong pag-uugali. Sabihin sa mga miyembro ng iyong pamilya ang tungkol sa 

panganib na ito upang matawagan nila ang doktor kahit na hindi mo napagtanto na ang iyong pagsusugal o anumang iba pang 

matinding paghihimok o hindi pangkaraniwang pag-uugali ay naging problema.

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

Maaari kang makaranas ng seryosong reaksyon kung kumain ka ng mga pagkaing mataas sa tyramine sa panahon ng iyong paggamot na 

may safinamide. Ang tyramine ay matatagpuan sa maraming pagkain at inumin, kabilang ang karne, manok, isda, o keso na pinausukan, 

may edad, hindi wastong pag-imbak, o nasira; ilang prutas, gulay, at beans; mga inuming nakalalasing; at mga produktong pampaalsa na 

na-ferment. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor o dietitian kung aling mga pagkain ang dapat mong ganap na iwasan, at kung aling mga 

pagkain ang maaari mong kainin sa maliit na halaga. Kung kumain ka ng pagkain na mataas sa tyramine habang umiinom ng safinamide, 

makipag-ugnayan sa iyong doktor.

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

Laktawan ang napalampas na dosis at kunin ang iyong susunod na dosis sa karaniwang oras sa susunod na araw. Huwag kumuha ng dobleng 

dosis para makabawi sa napalampas.

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

Ang Safinamide ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

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

kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emergency na medikal na paggamot:

lumalala o mas madalas na paggalaw ng katawan na hindi mo makontrol

pagbabago ng paningin

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

delusional na paniniwala (paniniwala sa mga bagay na hindi totoo)

pagkabalisa, guni-guni, lagnat, pagpapawis, pagkalito, mabilis na tibok ng puso, panginginig, matinding paninigas o pagkibot ng 
kalamnan, pagkawala ng koordinasyon, pagduduwal, pagsusuka, o pagtatae

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

ng 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).
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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).

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 o makipag-ugnayan sa iyong lokal 

na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik 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.

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, 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.

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.

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

Xadago®

Huling Binago - 06/15/2017

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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