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Sofosbuvir
binibigkas bilang (soe fos' bue vir)

MAHALAGANG BABALA:

Maaaring nahawaan ka na ng hepatitis B (isang virus na nakahahawa sa atay at maaaring magdulot ng matinding pinsala sa 

atay) ngunit wala kang anumang mga sintomas ng sakit. Sa kasong ito, ang pag-inom ng sofosbuvir ay maaaring tumaas 

ang panganib na magkaroon ka ng mga sintomas at ang iyong impeksiyon ay magiging mas malala o nagbabanta sa buhay. 

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon ng impeksyon sa hepatitis B virus. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng 

pagsusuri sa dugo upang makita kung ikaw ay nagkaroon o nagkaroon ng impeksyon sa hepatitis B. Susubaybayan ka rin ng 

iyong doktor para sa mga palatandaan ng impeksyon sa hepatitis B sa panahon at sa loob ng ilang buwan pagkatapos ng 

iyong paggamot. Kung kinakailangan, maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng gamot upang gamutin ang impeksyong ito 

bago at sa panahon ng iyong paggamot sa sofosbuvir. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas sa 

panahon o pagkatapos ng iyong paggamot, tawagan kaagad ang iyong doktor: labis na pagkapagod,

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Maaaring mag-order ang iyong doktor ng ilang mga pagsusuri 

bago, habang, at pagkatapos ng iyong paggamot upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa sofosbuvir.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa (mga) panganib ng pag-inom ng sofosbuvir.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Sofosbuvir ay ginagamit kasama ng ribavirin (Copegus, Rebetol, Ribasphere, iba pa) at kung minsan ay isa pang gamot 

(peginterferon alfa [Pegasys]) upang gamutin ang ilang uri ng talamak na hepatitis C (isang patuloy na impeksyon sa viral na 

pumipinsala sa atay) sa mga nasa hustong gulang. Ginagamit din ang Sofosbuvir kasama ng ribavirin upang gamutin ang ilang uri ng 

talamak na hepatitis C (isang patuloy na impeksyon sa viral na pumipinsala sa atay) sa mga batang 3 taong gulang at mas matanda. Ang 

Sofosbuvir ay nasa isang klase ng mga antiviral na gamot na tinatawag na nucleotide polymerase inhibitors. Gumagana ito sa 

pamamagitan ng pagpapababa ng dami ng hepatitis C virus (HCV) sa katawan. Maaaring hindi mapigilan ng Sofosbuvir ang pagkalat ng 

hepatitis C sa ibang tao.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Sofosbuvir ay nagmumula bilang isang tableta at mga pellet upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwan itong kinukuha nang may pagkain o 

walang pagkain isang beses sa isang araw. Uminom ng sofosbuvir sa halos parehong oras araw-araw. Sundin ang mga direksyon sa iyong label ng reseta
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maingat, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Uminom ng sofosbuvir 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.

Ang mga pellets ng Sofosbuvir ay maaaring lunukin (nang walang nginunguya) o maaari itong inumin kasama ng pagkain. Upang maghanda ng 

isang dosis ng mga sofosbuvir pellet na may pagkain, iwisik ang buong pakete ng mga pellet sa isa o higit pang kutsara ng malamig o room 

temperature na hindi acidic na malambot na pagkain tulad ng puding, chocolate syrup, mashed potato, o ice cream. Kunin ang buong timpla sa 

loob ng 30 minuto ng pagwiwisik ng mga pellets sa pagkain. Upang maiwasan ang mapait na aftertaste, huwag nguyain ang mga pellets.

Ipagpatuloy ang pag-inom ng sofosbuvir kahit na mabuti ang pakiramdam mo. Ang Sofosbuvir ay dapat inumin kasama ng peginterferon 

alfa at ribavirin o sa kumbinasyon ng ribavirin lamang. Kung ang sofosbuvir ay kinuha kasama ng peginterferon alfa at ribavirin, ito ay 

karaniwang kinukuha sa loob ng 12 linggo. Kung ang sofosbuvir ay kinuha kasama ng ribavirin lamang, ito ay kadalasang kinukuha sa loob 

ng 12 o 24 na linggo. Kung ikaw ay may kanser sa atay at naghihintay para sa isang liver transplant, ikaw ay kukuha ng sofosbuvir na may 

ribavirin nang hanggang 48 linggo o hanggang sa ikaw ay magkaroon ng liver transplant. Ang tagal ng iyong paggamot ay depende sa 

iyong kondisyon, kung gaano ka kahusay tumugon sa gamot, at kung nakakaranas ka ng malubhang epekto. Huwag ihinto ang pag-inom 

ng sofosbuvir, peginterferon alfa, o ribavirin, maliban kung sasabihin ng iyong doktor na gawin ito.

Tanungin ang iyong parmasyutiko o doktor para sa 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 sofosbuvir,

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

sangkap sa sofosbuvir tablets o pellets. 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, at nutritional supplement na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing 
banggitin ang alinman sa mga sumusunod: amiodarone (Nexterone, Pacerone); ilang mga gamot para 
sa kanser; mga gamot para sa diabetes; ilang mga gamot para sa mga seizure tulad ng 
carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol), oxcarbazepine (Trileptal), phenobarbital, o 
phenytoin (Dilantin, Phenytek); ilang mga gamot na pumipigil sa immune system; rifabutin 
(Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater); rifapentine (Priftin); tipranavir 
(Aptivus) at ritonavir (Norvir); at warfarin (Coumadin, Jantoven). Maaaring sabihin sa iyo ng iyong 
doktor na huwag uminom ng sofosbuvir kung umiinom ka ng isa o higit pa sa mga gamot na ito o 
maingat na sinusubaybayan ka 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. Hindi ka dapat uminom ng St. 

John's wort sa panahon ng iyong paggamot na may sofosbuvir.

sabihin sa iyong doktor kung nagkaroon ka ng liver transplant o kung mayroon ka o nagkaroon na ng human 
immunodeficiency virus (HIV), anumang uri ng sakit sa atay maliban sa hepatitis C, sakit sa bato, o nasa dialysis.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o posibleng mabuntis. Kung ikaw ay lalaki, 
sabihin sa iyong doktor kung ang iyong kapareha ay buntis, planong magbuntis, o maaari
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maging buntis. Ang Sofosbuvir ay dapat inumin kasama ng ribavirin na maaaring makapinsala sa fetus. Dapat kang gumamit ng dalawang 

paraan ng birth control upang maiwasan ang pagbubuntis sa iyo o sa iyong kapareha habang ginagamot ang mga gamot na ito at sa loob ng 

6 na buwan pagkatapos ng iyong paggamot. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung aling mga pamamaraan ang dapat mong 

gamitin; hormonal contraceptives (birth control pill, patches, implants, ring, o injection) ay maaaring hindi gumana nang maayos sa mga 

babaeng umiinom ng mga gamot na ito. Ikaw o ang iyong kapareha ay dapat na masuri para sa pagbubuntis bago ang paggamot, bawat 

buwan sa panahon ng iyong paggamot, at para sa 6 na buwan pagkatapos ng iyong paggamot. Kung ikaw o ang iyong kapareha ay nabuntis 

habang umiinom ng mga gamot na ito o sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng iyong paggamot, tawagan kaagad ang iyong doktor.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso.

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 naaalala mo ang napalampas na dosis sa araw na dapat mong inumin ito, kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo 

ito sa araw na iyon. Gayunpaman, kung hindi mo naaalala ang napalampas na dosis hanggang sa susunod na araw, laktawan ang 

napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dalawang dosis sa parehong araw.

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

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

alinman sa mga sintomas na ito:

pagtatae

sakit ng ulo

pananakit ng kalamnan

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

pagkamayamutin

nangangati

pantal

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito o 
sa mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

maputlang balat

pagkahilo

kinakapos na paghinga

kahinaan

namamagang lalamunan, lagnat, panginginig, at iba pang palatandaan ng impeksyon

pantal, may paltos o walang

pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, mata, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti
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pamamalat

kahirapan sa paglunok o paghinga

Ang Sofosbuvir 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).

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).

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, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

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
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Sovaldi®

Huling Binago - 05/15/2020

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.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health
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