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Teriflunomide
binibigkas bilang (ter'' i floo' noe mide)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Teriflunomide ay maaaring magdulot ng malubha o nakamamatay na pinsala sa atay, na maaaring mangailangan ng liver transplant. 

Ang panganib ng pinsala sa atay ay maaaring tumaas sa mga taong umiinom ng iba pang mga gamot na kilala na nagdudulot ng pinsala sa 

atay, at sa mga taong mayroon nang sakit sa atay. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa atay. Maaaring sabihin sa iyo ng 

iyong doktor na huwag uminom ng teriflunomide. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong 

iniinom upang masuri nila kung ang alinman sa iyong mga gamot ay maaaring magpataas ng panganib na magkaroon ka ng pinsala sa atay 

sa panahon ng iyong paggamot sa teriflunomide. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang 

iyong doktor: pagduduwal, pagsusuka, matinding pagkapagod, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa, kawalan ng enerhiya, kawalan ng 

gana, pananakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan, paninilaw ng balat o mata , maitim na ihi, o mga sintomas tulad ng trangkaso. Kung 

pinaghihinalaang pinsala sa atay, maaaring ihinto ng iyong doktor ang teriflunomide at maaaring bigyan ka ng paggamot na makakatulong 

upang maalis ang teriflunomide nang mas mabilis sa iyong katawan.

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

mo simulan ang iyong paggamot at regular sa panahon ng iyong paggamot upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa 

teriflunomide.

Huwag uminom ng teriflunomide kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. Ang teriflunomide ay 
maaaring makapinsala sa fetus. Hindi ka dapat magsimulang kumuha ng teriflunomide hanggang sa 
kumuha ka ng pregnancy test na may negatibong resulta at sasabihin sa iyo ng iyong doktor na hindi ka 
buntis. Dapat kang gumamit ng epektibong paraan ng birth control bago ka magsimulang kumuha ng 
teriflunomide, sa panahon ng iyong paggamot sa teriflunomide, at hanggang 2 taon pagkatapos ng 
paggamot, hanggang sa ipakita ng mga pagsusuri sa dugo na mayroon kang sapat na mababang antas 
ng teriflunomide sa iyong dugo. Kung huli ang iyong regla, hindi ka na regla, o sa tingin mo ay maaaring 
buntis ka sa panahon ng iyong paggamot sa teriflunomide o sa loob ng 2 taon pagkatapos ng iyong 
paggamot, tawagan kaagad ang iyong doktor. Kung ikaw ay isang lalaki at ang iyong partner ay 
maaaring mabuntis, ikaw at ang iyong partner ay dapat gumamit ng epektibong birth control sa panahon 
ng iyong paggamot.

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 teriflunomide at sa tuwing pinupunan mo ang iyong reseta. Basahing mabuti ang 

impormasyon at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan. Kaya mo rin
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bisitahin ang website ng Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) o ang website ng gumawa para 
makuha ang Gabay sa Medication.

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

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Teriflunomide ay ginagamit upang gamutin ang mga nasa hustong gulang na may iba't ibang anyo ng multiple sclerosis (MS; isang sakit kung saan 

ang mga nerbiyos ay hindi gumagana ng maayos at ang mga tao ay maaaring makaranas ng panghihina, pamamanhid, pagkawala ng koordinasyon ng 

kalamnan, at mga problema sa paningin, pagsasalita, at kontrol sa pantog) kabilang ang :

clinically isolated syndrome (CIS; nerve symptom episodes na tumatagal ng hindi bababa sa 24 na oras),

relapsing-remitting forms (kurso ng sakit kung saan ang mga sintomas ay sumiklab paminsan-minsan), o

pangalawang progresibong anyo (kurso ng sakit kung saan ang mga relapses ay nangyayari nang mas madalas).

Ang Teriflunomide ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na immunomodulatory agent. Ito ay pinaniniwalaang gumagana sa pamamagitan 

ng pagpapababa ng pamamaga at pagpapababa ng pagkilos ng mga immune cell na maaaring magdulot ng pinsala sa ugat.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Teriflunomide ay dumarating bilang isang tableta upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwang kinukuha ito isang beses sa isang araw na 

may pagkain o walang pagkain. Uminom ng teriflunomide 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. Kunin ang teriflunomide 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 makatulong ang Teriflunomide upang makontrol ang mga sintomas ng multiple sclerosis, ngunit hindi ito gumagaling. Ipagpatuloy ang pag-inom ng 

teriflunomide kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag ihinto ang pagkuha ng teriflunomide 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 teriflunomide,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdye sa teriflunomide (pantal, pantal, igsi ng paghinga, pamamaga 
ng mukha, mata, bibig, lalamunan, dila, labi, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti), leflunomide (Arava) , anumang iba 
pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa teriflunomide tablets. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay 
sa Gamot para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng leflunomide (Arava). Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng 

teriflunomide kung iniinom mo ang gamot na ito.
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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 mga 

gamot na nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA at alinman sa mga sumusunod: alosetron (Lotronex); anticoagulants ('blood thinners') tulad ng warfarin (Coumadin, Jantoven); atorvastatin (Lipitor, sa Caduet); cefaclor; cimetidine 

(Tagamet); ciprofloxacin (Cipro); duloxetine (Cymbalta); eltrombopag (Promacta); furosemide (Lasix); gefitinib (Iressa); ketoprofen; mga gamot na maaaring magdulot ng pinsala sa ugat gaya ng mga gamot para sa kanser, HIV, o AIDS; iba 

pang mga gamot na pumipigil sa immune system tulad ng azathioprine (Azasan, Imuran), cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune), at tacrolimus (Astagraf, Envarsus XR, Prograf); methotrexate (Otrexup, Rasuvo, 

Trexall); mitoxantrone; nateglinide (Starlix); oral contraceptives (birth control pill); paclitaxel (Abraxane, Taxol); penicillin G; pioglitazone (Actos, sa Actoplus Met, sa Duetact); pravastatin (Pravachol); repaglinide (Prandin, sa Prandimet); 

rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater); rosiglitazone (Avandia); rosuvastatin (Crestor); simvastatin (Zocor, sa Vytorin); theophylline (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, iba pa); tizanidine (Zanaflex); at zidovudine (Retrovir, sa 

Combivir, sa Trizivir). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa 

teriflunomide, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. Trexall); mitoxantrone; nateglinide (Starlix); oral contraceptives (birth control 

pill); paclitaxel (Abraxane, Taxol); penicillin G; pioglitazone (Actos, sa Actoplus Met, sa Duetact); pravastatin (Pravachol); repaglinide (Prandin, sa Prandimet); rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater); rosiglitazone (Avandia); 

rosuvastatin (Crestor); simvastatin (Zocor, sa Vytorin); theophylline (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, iba pa); tizanidine (Zanaflex); at zidovudine (Retrovir, sa Combivir, sa Trizivir). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga 

dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa teriflunomide, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga 

gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. Trexall); mitoxantrone; nateglinide (Starlix); oral contraceptives (birth control pill); paclitaxel (Abraxane, Taxol); penicillin G; pioglitazone (Actos, sa Actoplus Met, sa 

Duetact); pravastatin (Pravachol); repaglinide (Prandin, sa Prandimet); rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater); rosiglitazone (Avandia); rosuvastatin (Crestor); simvastatin (Zocor, sa Vytorin); theophylline (Elixophyllin, Theo-24, 

Uniphyl, iba pa); tizanidine (Zanaflex); at zidovudine (Retrovir, sa Combivir, sa Trizivir). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming 

iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa teriflunomide, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. oral 

contraceptives (birth control pill); paclitaxel (Abraxane, Taxol); penicillin G; pioglitazone (Actos, sa Actoplus Met, sa Duetact); pravastatin (Pravachol); repaglinide (Prandin, sa Prandimet); rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater); 

rosiglitazone (Avandia); rosuvastatin (Crestor); simvastatin (Zocor, sa Vytorin); theophylline (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, iba pa); tizanidine (Zanaflex); at zidovudine (Retrovir, sa Combivir, sa Trizivir). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa teriflunomide, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. oral contraceptives (birth control pill); paclitaxel (Abraxane, Taxol); penicillin G; pioglitazone (Actos, sa Actoplus Met, sa Duetact); pravastatin (Pravachol); repaglinide (Prandin, sa Prandimet); rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater); rosiglitazone (Avandia); rosuvastatin (Crestor); simvastatin (Zocor, sa Vytorin); theophylline (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, iba pa); tizanidine (Zanaflex); at zidovudine (Retrovir, sa Combivir, sa Trizivir). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa teriflunomide, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. sa Duetact); pravastatin (Pravachol); repaglinide (Prandin, sa Prandimet); rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater); rosiglitazone (Avandia); rosuvastatin (Crestor); simvastatin (Zocor, sa Vytorin); theophylline (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, iba pa); tizanidine (Zanaflex); at zidovudine (Retrovir, sa Combivir, sa Trizivir). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa teriflunomide, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. sa Duetact); pravastatin (Pravachol); repaglinide (Prandin, sa Prandimet); rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater); rosiglitazone (Avandia); rosuvastatin (Crestor); simvastatin (Zocor, sa Vytorin); theophylline (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, iba pa); tizanidine (Zanaflex); at zidovudine (Retrovir, sa Combivir, sa Trizivir). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa teriflunomide, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. theophylline (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, iba pa); tizanidine (Zanaflex); at zidovudine (Retrovir, sa Combivir, sa Trizivir). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa teriflunomide, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. theophylline (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, iba pa); tizanidine (Zanaflex); at zidovudine (Retrovir, sa Combivir, sa Trizivir). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa teriflunomide, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang impeksyon ngayon, kabilang ang isang patuloy na impeksiyon na hindi nawawala, 
o kung mayroon ka o nagkaroon na ng malubhang reaksyon sa balat pagkatapos mong uminom ng isa pang gamot; diabetes; 
problema sa paghinga; kanser o iba pang kondisyon na nakakaapekto sa bone marrow o immune system; altapresyon; 
peripheral neuropathy (pamamanhid, pagkasunog o pangingilig sa mga kamay o paa na iba ang pakiramdam sa iyong mga 
sintomas ng MS); o sakit sa bato.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Huwag magpasuso habang umiinom ng teriflunomide.

kung plano ng iyong partner na magbuntis, dapat kang makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa paghinto ng teriflunomide at pagtanggap ng 

paggamot upang makatulong na alisin ang gamot na ito sa iyong katawan nang mas mabilis. Kung ang iyong kapareha ay hindi 

nagpaplanong magbuntis, ikaw at ang iyong kapareha ay dapat gumamit ng isang epektibong paraan ng birth control sa panahon ng iyong 

paggamot sa teriflunomide at hanggang sa 2 taon pagkatapos ng paggamot, hanggang sa ang mga pagsusuri sa dugo ay nagpapakita na 

mayroon kang sapat na mababang antas ng teriflunomide sa iyong dugo.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng 
teriflunomide.

maaaring nahawaan ka na ng tuberculosis (TB; isang malubhang impeksyon sa baga) ngunit wala kang anumang mga sintomas ng 

sakit. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng TB, kung ikaw ay nanirahan o bumisita sa isang bansa kung saan 

karaniwan ang TB, o kung nakasama mo ang isang taong nagkaroon o nagkaroon ng TB. Bago mo simulan ang iyong paggamot sa 

teriflunomide, magsasagawa ang iyong doktor ng pagsusuri sa balat upang makita kung mayroon kang TB. Kung mayroon ka ngang 

TB, gagamutin ng iyong doktor ang impeksyong ito bago ka magsimulang uminom ng teriflunomide.

huwag magkaroon ng anumang pagbabakuna nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor habang umiinom ka ng teriflunomide at sa loob ng 6 na buwan 

pagkatapos mong ihinto ang pag-inom nito.

dapat mong malaman na ang teriflunomide ay maaaring magdulot ng mataas na presyon ng dugo. Dapat mong suriin 
ang iyong presyon ng dugo bago simulan ang paggamot at regular habang iniinom mo ang gamot na ito.

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?
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Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras 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 Teriflunomide ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pagkalagas ng buhok

pagtatae

malabong paningin

sakit ng ngipin

acne

pananakit ng kasukasuan o kalamnan

pagkabalisa

pagbaba ng timbang

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, itigil ang pag-inom ng teriflunomide at tawagan kaagad ang 
iyong doktor o kumuha ng emergency na medikal na paggamot:

mabilis, hindi regular, o mabagal na tibok ng puso

sakit ng ulo

pagkahilo

maputlang balat

pagkalito

lagnat, ubo, pananakit ng lalamunan, panginginig, at iba pang palatandaan ng impeksyon

pamamanhid, paso, o pangingilig sa mga kamay, braso, paa, o binti

pagkawala ng tono ng kalamnan

kahinaan o bigat sa mga binti

malamig, kulay abong balat

pula, pagbabalat, o paltos na balat

pantal

mga pantal

nangangati

hirap lumunok

pamamaga ng mukha, mata, bibig, lalamunan, dila, o labi
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kinakapos na paghinga

pantal na maaaring mangyari kasama ng lagnat, namamagang glandula, o pamamaga ng mukha

pananakit ng tiyan, tagiliran, o likod

Ang Teriflunomide 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.
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