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Secukinumab Injection
binibigkas bilang (sek '' ue kin' ue mab)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Secukinumab injection ay ginagamit upang gamutin ang katamtaman hanggang malalang plaque psoriasis (isang sakit sa balat kung saan nabubuo ang 

mga pula, scaly patch sa ilang bahagi ng katawan) sa mga nasa hustong gulang na ang psoriasis ay masyadong malala para magamot ng mga gamot na 

pangkasalukuyan lamang. Ginagamit din ito sa mga matatanda upang gamutin ang psoriatic arthritis (isang kondisyon na nagdudulot ng pananakit ng 

kasukasuan at pamamaga at kaliskis sa balat). Ang Secukinumab injection ay ginagamit sa mga nasa hustong gulang upang gamutin ang ankylosing 

spondylitis (isang kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang mga kasukasuan ng gulugod at iba pang bahagi, na nagdudulot ng pananakit, pamamaga, 

at pinsala sa kasukasuan). Ginagamit din ito sa mga nasa hustong gulang upang gamutin ang aktibong non-radiographic axial spondyloarthritis (isang 

kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang mga kasukasuan ng gulugod at iba pang bahagi, na nagdudulot ng pananakit at mga palatandaan ng 

pamamaga, ngunit walang mga pagbabagong nakikita sa x-ray). Ang Secukinumab injection ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na monoclonal 

antibodies. Gumagana ito sa pamamagitan ng paghinto sa pagkilos ng ilang mga selula sa katawan na nagdudulot ng mga sintomas ng psoriasis.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Secukinumab injection ay dumarating bilang isang prefilled syringe, isang dosing pen, at bilang isang pulbos na ihahalo sa likido at 

iniksyon sa ilalim ng balat (sa ilalim ng balat). Ito ay karaniwang iniksyon isang beses bawat linggo para sa unang 5 dosis at pagkatapos 

ay isang beses bawat 4 na linggo. Para sa psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, at axial spondyloarthritis, maaari rin itong iturok 

nang isang beses bawat 4 na linggo. 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. Gumamit ng secukinumab injection nang eksakto tulad ng 

itinuro. Huwag mag-inject ng mas marami o mas kaunti nito o mag-inject ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Maaari mong matanggap ang iyong unang subcutaneous dose ng secukinumab injection sa opisina ng iyong doktor. Pagkatapos nito, 

maaaring pahintulutan ka ng iyong doktor na mag-iniksyon ng secukinumab sa iyong sarili o magkaroon ng isang kaibigan o kamag-anak 

na magsagawa ng mga iniksyon. Bago mo gamitin ang secukinumab injection sa unang pagkakataon, basahin ang impormasyon ng 

gumawa para sa pasyente na kasama ng gamot. Hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipakita sa iyo o sa taong mag-iiniksyon ng 

gamot kung paano ito iturok.

Gamitin ang bawat syringe o dosing pen nang isang beses lamang at iturok ang lahat ng solusyon sa syringe o pen. Itapon ang mga ginamit na 

syringe at panulat sa isang lalagyan na lumalaban sa pagbutas. Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa kung paano itapon ang 

lalagyan na lumalaban sa pagbutas.
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Kung gumagamit ka ng prefilled syringe o dosing pen na pinalamig, ilagay ang syringe o pen sa isang patag na ibabaw nang hindi 

inaalis ang takip ng karayom   at hayaan itong mainit sa temperatura ng silid sa loob ng 15-30 minuto bago ka handa na mag-

iniksyon ng gamot. . Huwag subukang painitin ang gamot sa pamamagitan ng pag-init nito sa microwave, paglalagay nito sa 

mainit na tubig, o sa pamamagitan ng anumang paraan. Gamitin ang iniksyon nang hindi bababa sa 1 oras pagkatapos itong 

ilabas sa refrigerator.

Huwag kalugin ang isang syringe o dosing pen na naglalaman ng secukinumab.

Palaging tingnan ang secukinumab solution bago ito iturok. Suriin na ang petsa ng pag-expire ay hindi lumipas at ang likido ay malinaw at 

walang kulay. Ang likido ay hindi dapat maglaman ng mga nakikitang particle. Huwag gumamit ng syringe o dosing pen kung ito ay basag 

o nasira, kung ito ay expired na, o kung ang likido ay maulap o naglalaman ng malalaki o may kulay na mga particle.

Maaari kang mag-iniksyon ng secukinumab injection saanman sa harap ng iyong mga hita (itaas na binti), itaas na panlabas na braso, o 

tiyan (tiyan) maliban sa iyong pusod at ang lugar na 2 pulgada (5 sentimetro) sa paligid nito. Upang mabawasan ang posibilidad ng 

pananakit o pamumula, gumamit ng ibang lugar para sa bawat iniksyon. Huwag mag-iniksyon sa isang lugar kung saan ang balat ay 

malambot, nabugbog, namumula, o matigas o kung saan mayroon kang mga peklat o mga stretch mark.

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

sinimulan mo ang paggamot na may secukinumab injection. Basahing mabuti ang impormasyon at tanungin ang iyong doktor o 

parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan.

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 secukinumab injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa secukinumab injection, anumang iba pang mga 
gamot, latex, o alinman sa mga sangkap sa secukinumab injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang 
listahan ng mga sangkap. Kung gagamit ka ng prefilled syringe o dosing pen, sabihin sa iyong doktor kung ikaw o ang 
taong mag-iiniksyon ng gamot para sa iyo ay allergic sa goma o latex.

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: anticoagulants (mga pampanipis ng dugo) tulad ng warfarin (Coumadin, Jantoven) at mga gamot na pumipigil sa 
immune system tulad ng cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune). 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 ka o nagkaroon na ng Crohn's disease (isang kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang lining 

ng digestive tract, na nagdudulot ng pananakit, pagtatae, pagbaba ng timbang, at lagnat) o anumang iba pang kondisyong medikal.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
gumagamit ng secukinumab injection, tawagan ang iyong doktor.

suriin sa iyong doktor upang makita kung kailangan mong tumanggap ng anumang mga pagbabakuna. Mahalagang magkaroon ng lahat ng 

bakuna na angkop para sa iyong edad bago simulan ang iyong paggamot na may secukinumab injection. Huwag magkaroon ng anumang 

pagbabakuna sa panahon ng iyong paggamot nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.
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dapat mong malaman na ang secukinumab injection ay maaaring magpababa sa iyong kakayahang labanan ang impeksiyon mula sa bakterya, 

mga virus, at fungi at dagdagan ang panganib na ikaw ay makakuha ng isang malubha o nakamamatay na impeksiyon. Sabihin sa iyong 

doktor kung madalas kang makakuha ng anumang uri ng impeksyon o kung mayroon ka o sa tingin mo ay maaaring mayroon kang anumang 

uri ng impeksyon ngayon. Kabilang dito ang mga menor de edad na impeksyon (tulad ng mga bukas na hiwa o sugat), mga impeksiyon na 

dumarating at umalis (tulad ng herpes o cold sores), at mga malalang impeksiyon na hindi nawawala. Kung makaranas ka ng alinman sa mga 

sumusunod na sintomas sa panahon o ilang sandali pagkatapos ng iyong paggamot na may secukinumab injection, tawagan kaagad ang 

iyong doktor: lagnat, pawis, o panginginig, pananakit ng kalamnan, igsi sa paghinga, mainit, pula, o masakit na balat o mga sugat sa iyong 

katawan, pagtatae, pananakit ng tiyan, madalas, apurahan, o masakit na pag-ihi, o iba pang senyales ng impeksyon.

dapat mong malaman na ang paggamit ng secukinumab injection ay nagpapataas ng panganib na magkaroon ka ng tuberculosis (TB; 

isang malubhang impeksyon sa baga), lalo na kung ikaw ay nahawaan na ng tuberculosis ngunit wala kang anumang mga sintomas ng 

sakit. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng TB, kung nakatira ka sa isang bansa kung saan karaniwan ang TB, o 

kung nakasama mo ang isang taong may TB. Magsasagawa ang iyong doktor ng pagsusuri sa balat upang makita kung mayroon kang 

hindi aktibong impeksyon sa TB. Kung kinakailangan, bibigyan ka ng iyong doktor ng gamot upang gamutin ang impeksyong ito bago 

mo simulan ang paggamit ng secukinumab injection. Kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng TB, o kung 

magkakaroon ka ng alinman sa mga sintomas na ito sa panahon ng iyong paggamot, tawagan kaagad ang iyong doktor: ubo, pag-ubo 

ng dugo o uhog, panghihina o pagkapagod, pagbaba ng timbang, kawalan ng gana sa pagkain, panginginig, lagnat , o pagpapawis sa 

gabi.

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?

Tawagan ang iyong doktor upang tanungin kung ano ang gagawin kung makaligtaan mo ang isang dosis ng secukinumab injection. Huwag gumamit ng dobleng dosis 

para makabawi sa napalampas na dosis.

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

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

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

sipon, barado ang ilong, pagbahing

sakit sa lalamunan

nangangati

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung naranasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito o ang 

mga nakalista sa seksyong MGA ESPESYAL NA PAG-Iingat, tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng pang-

emerhensiyang medikal na paggamot:

pantal

mga pantal

kahirapan sa paghinga o paglunok

pakiramdam nanghihina

pamamaga ng mata, mukha, labi, dila, lalamunan

paninikip ng dibdib
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pamamalat

Ang Secukinumab 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).

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. Mag-imbak ng secukinumab 

injection sa refrigerator ngunit huwag mag-freeze. Itago ang mga vial, prefilled syringe, at dosing pen sa kanilang orihinal na mga 

karton upang maprotektahan ang mga ito mula sa liwanag.

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 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.

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 hayaan ang ibang tao na gumamit ng iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling pagpuno ng 

iyong reseta.

Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga katanungan na mayroon ka tungkol sa iniksyon ng secukinumab.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng mga reseta at hindi reseta (over-the-counter) na gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang dietary.
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pandagdag. 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

Cosentyx®

Huling Binago - 08/15/2020

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
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