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Ticagrelor
binibigkas bilang (tye ka' grel o)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Ticagrelor ay maaaring magdulot ng malubhang o nakamamatay na pagdurugo. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay kasalukuyang mayroon o nagkaroon ng kondisyon na nagiging sanhi ng mas 

madaling pagdugo kaysa sa karaniwan; kung kamakailan kang nagkaroon ng operasyon o nasugatan sa anumang paraan; o kung mayroon o nagkaroon ka na ng ulser sa tiyan; pagdurugo sa iyong tiyan, 

bituka, o utak; isang stroke o mini-stroke; isang kondisyon na maaaring magdulot ng pagdurugo sa iyong mga bituka tulad ng mga polyp (abnormal na paglaki sa lining ng malaking bituka); o sakit sa atay. 

Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung umiinom ka ng mga gamot na maaaring magdulot ng pagdurugo kabilang ang mga anticoagulants (mga pampanipis ng dugo) tulad ng warfarin (Coumadin, 

Jantoven); heparin; iba pang mga gamot upang gamutin o maiwasan ang mga pamumuo ng dugo; o regular na paggamit ng mga non-steroidal na anti-inflammatory na gamot tulad ng ibuprofen (Advil, 

Motrin) at naproxen (Aleve). Ang iyong doktor ay malamang na hindi rin magrereseta ng ticagrelor kung malamang na kailangan mo ng bypass sa puso (isang partikular na uri ng open heart surgery) kaagad. 

Habang umiinom ka ng ticagrelor, malamang na mas madali kang mabugbog at dumudugo kaysa karaniwan o dumudugo nang mas matagal kaysa karaniwan at maaaring mas malamang na magkaroon ng 

pagdurugo ng ilong. Gayunpaman, kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: pagdurugo na hindi maipaliwanag, matindi, pangmatagalan, o hindi 

mapigilan; rosas o kayumanggi na ihi; pula o itim, dumi ng dumi; suka na duguan o parang coffee grounds; o pag-ubo ng dugo o mga namuong dugo. ikaw ay malamang na mabugbog at dumudugo nang 

mas madali kaysa karaniwan o dumudugo nang mas matagal kaysa karaniwan at maaaring mas malamang na magkaroon ng pagdurugo ng ilong. Gayunpaman, kung makaranas ka ng alinman sa mga 

sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: pagdurugo na hindi maipaliwanag, matindi, pangmatagalan, o hindi mapigilan; rosas o kayumanggi na ihi; pula o itim, dumi ng dumi; suka na 

duguan o parang coffee grounds; o pag-ubo ng dugo o mga namuong dugo. ikaw ay malamang na mabugbog at dumudugo nang mas madali kaysa karaniwan o dumudugo nang mas matagal kaysa 

karaniwan at maaaring mas malamang na magkaroon ng pagdurugo ng ilong. Gayunpaman, kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: pagdurugo 

na hindi maipaliwanag, matindi, pangmatagalan, o hindi mapigilan; rosas o kayumanggi na ihi; pula o itim, dumi ng dumi; suka na duguan o parang coffee grounds; o pag-ubo ng dugo o mga namuong dugo.

Kung ikaw ay nagsasagawa ng operasyon, kabilang ang dental surgery, o anumang uri ng medikal na pamamaraan, sabihin sa iyong doktor 

o dentista na ikaw ay umiinom ng ticagrelor. Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huminto sa pag-inom ng ticagrelor nang hindi 

bababa sa 5 araw bago itakda ang iyong operasyon.

Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na uminom ng isang mababang dosis ng aspirin (mas mababa sa 100 mg) sa panahon ng iyong 

paggamot, ngunit ang pagkuha ng mas mataas na dosis ng aspirin ay maaaring pumigil sa ticagrelor na gumana ayon sa nararapat. Maraming over-

the-counter (OTC) na gamot ang naglalaman ng aspirin, kaya siguraduhing basahin nang mabuti ang lahat ng mga label. Huwag kumuha ng 

karagdagang aspirin o mga produktong naglalaman ng aspirin sa panahon ng iyong paggamot na may ticagrelor nang hindi nakikipag-usap sa iyong 

doktor.

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 ticagrelor 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/DrugSafety/ucm085729.htm
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[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 ticagrelor.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Ticagrelor upang maiwasan ang isang malubha o nakamamatay na atake sa puso o stroke, o 
kamatayan sa mga taong inatake sa puso o may acute coronary syndrome (ACS; pagbabara ng daloy ng dugo sa 
puso). Ginagamit din ito upang maiwasan ang pagbuo ng mga namuong dugo sa mga taong nakatanggap ng 
coronary stent (mga metal tube na inilagay sa mga baradong daluyan ng dugo upang mapabuti ang daloy ng dugo) 
upang gamutin ang ACS. Ginagamit ang Ticagrelor upang bawasan ang panganib ng isang unang beses na atake sa 
puso o stroke sa mga taong nasa panganib na may sakit na coronary artery (CAD; nabawasan ang daloy ng dugo sa 
puso). Ginagamit din ito upang bawasan ang panganib ng isa pang mas malubhang stroke sa mga taong 
nagkakaroon ng banayad hanggang katamtamang stroke o lumilipas na ischemic attack (TIA; ministroke). Ang 
Ticagrelor ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na mga gamot na antiplatelet.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

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

dalawang beses sa isang araw. Uminom ng ticagrelor 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 ticagrelor 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.

Kung hindi mo kayang lunukin ang mga tabletang ticagrelor, maaari mong durugin ang tableta at ihalo ito sa tubig. Inumin kaagad ang 

pinaghalong, pagkatapos ay punan muli ng tubig ang baso at haluin at muling inumin kaagad ang timpla. Kung mayroon kang nasogastric 

(NG) tube, ipapaliwanag ng iyong doktor o parmasyutiko kung paano maghanda ng ticagrelor na ibibigay sa pamamagitan ng NG tube.

Tutulungan ng Ticagrelor na maiwasan ang mga seryosong problema sa iyong puso at mga daluyan ng dugo hangga't umiinom ka ng gamot. Ipagpatuloy 

ang pag-inom ng ticagrelor kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa pag-inom ng ticagrelor nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. 

Kung huminto ka sa pag-inom ng ticagrelor, may mas mataas na panganib na maaari kang magkaroon ng atake sa puso o stroke. Kung mayroon kang stent, 

mayroon ding mas mataas na panganib na maaari kang magkaroon ng namuong dugo sa stent kung ititigil mo ang pag-inom ng ticagrelor nang masyadong 

maaga.

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 ticagrelor,

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

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

sangkap.
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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. Tiyaking banggitin ang mga gamot na nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA at alinman 

sa mga sumusunod: mga antibiotic tulad ng clarithromycin (Biaxin, sa PrevPak) at telithromycin (Ketek); mga gamot na antifungal tulad ng itraconazole 

(Onmel, Sporanox), ketoconazole (Nizoral), at voriconazole (Vfend); mga gamot sa pagpapababa ng kolesterol gaya ng lovastatin (Altoprev, sa Advicor) at 

simvastatin (Zocor, sa Simcor, sa Vytorin); digoxin (Lanoxin); mga gamot para sa mataas na presyon ng dugo; mga gamot para sa human 

immunodeficiency virus (HIV) tulad ng atazanavir (Reyataz, sa Evotaz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, sa Kaletra, sa Viekira 

Pak), at saquinavir (Invirase); mga gamot para sa mga seizure tulad ng carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol, iba pa), phenobarbital, at phenytoin 

(Dilantin); nefazodone; opioid (narcotic) na mga gamot para sa pananakit gaya ng hydrocodone (sa Hydrocet, sa Vicodin, iba pa), morphine (Avinza, 

Kadian, MSIR, iba pa), o oxycodone (OxyContin, sa Percocet, sa Roxicet, iba pa); at rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater). Maaaring 

kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. iba); at rifampin 

(Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka 

nang mabuti para sa mga side effect. iba); at rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater). 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 nakaranas na ng hindi regular na tibok ng puso na hindi naitama ng isang pacemaker, 

isang uri ng sakit sa baga gaya ng talamak na obstructive pulmonary disease (COPD; isang pangkat ng mga sakit na nakakaapekto sa 

mga baga at daanan ng hangin) o hika.

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

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?

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?

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Ticagrelor. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala 

ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagkahilo

pagduduwal

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 MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

igsi ng paghinga na nangyayari habang ikaw ay nagpapahinga, pagkatapos ng kaunting ehersisyo, o pagkatapos ng anumang 

pisikal na aktibidad

pananakit ng dibdib

mabilis, mabagal, tibok, o hindi regular na tibok ng puso

pantal

pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, at mata
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Ang Ticagrelor 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, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensya sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

dumudugo

pagduduwal

pagsusuka

pagtatae

hindi regular na pagtibok ng puso

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay maaaring mag-order ng ilang mga pagsusuri sa lab upang 

suriin ang tugon ng iyong katawan sa ticagrelor.
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Bago magkaroon ng anumang pagsubok sa laboratoryo, sabihin sa iyong doktor at sa mga tauhan ng laboratoryo na umiinom ka ng 

ticagrelor.

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

Brilinta®

Huling Binago - 01/15/2021

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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