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Tolvaptan (mababang sodium sa dugo)
binibigkas bilang (tol vap' tan)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Tolvaptan (Samsca) ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng antas ng sodium sa iyong dugo nang masyadong mabilis. 

Maaari itong maging sanhi ng osmotic demyelination syndrome (ODS; malubhang pinsala sa ugat na maaaring sanhi ng mabilis na 

pagtaas ng mga antas ng sodium). Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay umiinom o nakainom na ng maraming alkohol, kung ikaw 

ay may malnutrisyon (ang katawan ay kulang sa mga sustansya na kailangan para sa mabuting kalusugan), at kung ikaw ay 

mayroon o nagkaroon na ng sakit sa atay o napakababang antas ng sodium sa iyong dugo .

Ikaw at ang iyong doktor ay gagawa ng ilang mga pag-iingat upang subukang maiwasan ang ODS. Sisimulan mo ang iyong 

paggamot na may tolvaptan (Samsca) sa ospital upang masubaybayan ka nang mabuti ng iyong doktor. Kung sasabihin sa iyo ng 

iyong doktor na ipagpatuloy ang pag-inom ng tolvaptan (Samsca) pagkatapos mong umalis sa ospital, hindi ka dapat huminto at 

muling simulan ang paggamot nang mag-isa. Kakailanganin mong bumalik sa ospital kapag na-restart mo ang gamot.

Kakailanganin mong uminom ng tubig sa tuwing ikaw ay nauuhaw upang makatulong na maiwasan ang ODS sa panahon ng iyong 

paggamot na may tolvaptan (Samsca) . Ang iyong doktor ay hindi magrereseta ng tolvaptan (Samsca) kung hindi mo maramdaman 

na ikaw ay nauuhaw. Dapat ay mayroon kang inuming tubig sa lahat ng oras sa panahon ng iyong paggamot.

Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas ng ODS, sabihin kaagad sa iyong doktor: kahirapan sa 

pagsasalita, hirap sa paglunok, pakiramdam na ang pagkain o inumin ay nababara sa iyong lalamunan, antok, 

pagkalito, pagbabago ng mood, paggalaw ng katawan na mahirap kontrolin, panghihina. ng mga braso o binti, o mga 

seizure.

Dapat mong malaman na ang tolvaptan ay magagamit din bilang isang tableta (Jynarque) upang mapabagal ang paglala ng paggana ng 

bato sa mga nasa hustong gulang na may partikular na uri ng minanang sakit sa bato. Kung mayroon kang ganitong sakit sa bato, hindi ka 

dapat uminom ng tolvaptan (Samsca). Dahil sa panganib ng mga problema sa atay sa tolvaptan, ang Jynarque ay magagamit lamang sa 

pamamagitan ng isang espesyal na pinaghihigpitang programa sa pamamahagi. Ang monograph na ito ay nagbibigay lamang ng 

impormasyon tungkol sa tolvaptan tablets (Samsca) upang gamutin ang mababang antas ng sodium sa dugo. Kung ginagamit mo ang 

gamot na ito upang mapabagal ang paglala ng iyong kidney function, basahin ang monograph na pinamagatang tolvaptan (sakit sa bato).

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

sinimulan mo ang paggamot sa tolvaptan 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
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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.

Kausapin ang iyong doktor tungkol sa panganib ng pagkuha ng tolvaptan (Samsca).

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Tolvaptan (Samsca) ay ginagamit upang gamutin ang hyponatremia (mababang antas ng sodium sa dugo) sa mga taong may heart 

failure (kondisyon kung saan ang puso ay hindi makapagbomba ng sapat na dugo sa lahat ng bahagi ng katawan), syndrome ng hindi 

naaangkop na antidiuretic hormone (SIADH; kondisyon kung saan ang katawan ay gumagawa ng napakaraming natural na sangkap na 

nagiging sanhi ng pagpanatili ng tubig sa katawan) o iba pang mga kondisyon. Ang Tolvaptan ay nasa isang klase ng mga gamot na 

tinatawag na vasopressin V2mga antagonist ng receptor. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtaas ng dami ng tubig na inilabas mula sa 

katawan bilang ihi. Ang pag-alis ng likido mula sa katawan ay nakakatulong upang mapataas ang antas ng sodium sa dugo.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Tolvaptan (Samsca) ay nagmumula bilang isang tablet na dapat inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwan itong kinukuha isang beses sa 

isang araw na may pagkain o walang pagkain nang hindi hihigit sa 30 araw. Sa simula ng iyong paggamot, bibigyan ka ng tolvaptan (Samsca) sa 

regular na nakatakdang oras sa ospital. Kung sinabihan kang uminom ng tolvaptan (Samsca) sa bahay pagkatapos mong ma-discharge, dapat 

mong inumin ito 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. Kumuha ng tolvaptan (Samsca) 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 tolvaptan (Samsca) at unti-unting taasan ang iyong dosis, 

hindi mas madalas kaysa sa isang beses bawat 24 na oras.

Kausapin ang iyong doktor tungkol sa kung ano ang dapat mong gawin pagkatapos mong ihinto ang pag-inom ng tolvaptan (Samsca). Malamang 

na kailangan mong limitahan ang dami ng likido na iyong inumin, at maingat kang susubaybayan ng iyong doktor sa panahong ito.

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 tolvaptan (Samsca),

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa tolvaptan (Samsca, Jynarque) , anumang iba pang mga 

gamot, o alinman sa mga sangkap sa tolvaptan 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 ilang antifungal tulad ng ketoconazole (Nizoral) o itraconazole 
(Sporanox); clarithromycin (Biaxin); ilang mga gamot para sa HIV gaya ng indinavir (Crixivan), nelfinavir 
(Viracept), ritonavir (Norvir), o saquinavir (Invirase); desmopressin (dDAVP, Stimate); nefazodone; o
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telithromycin (Ketek). Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng tolvaptan (Samsca) kung umiinom ka ng isa o 
higit pa sa mga gamot na ito.

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: 

angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors gaya ng benazepril (Lotensin, in Lotrel), captopril, enalapril (Vasotec, in Vaseretic), fosinopril, lisinopril (Prinivil, Zestril, in Zestoretic), moexipril , perindopril, (quinapril (Accupril, sa Accuretic, sa 

Quinaretic), ramipril (Altace), at trandolapril (Tarka); angiotensin II receptor blockers tulad ng candesartan (Atacand), eprosartan, irbesartan (Avapro, sa Avalide), losartan (Cozaar , sa Hyzaar), olmesartan (Benicar, sa Benicar HCT, sa 

Tribenzor), telmisartan (Micardis, sa Twynsta), at valsartan (Diovan, Prexxartan, sa Entresto, sa Exforge); aprepitant (Emend); barbiturates tulad ng phenobarbital; carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol); cyclosporine (Gengraf, Neoral, 

Sandimmune); desmopressin (dDAVP, Minirin, Noctiva), digoxin (Lanoxin); diltiazem (Cardizem, Diltzac, Tiazac); diuretics (mga tabletas ng tubig); erythromycin (EES, ERYC, Erythrocin, PCE); fluconazole (Diflucan); phenytoin (Dilantin); mga 

pandagdag sa potasa; rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rimactane, Rifadin, sa Rifater, sa Rifamate); rifapentine (Priftin); at verapamil (Calan, Verelan, sa Tarka). 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 tolvaptan (Samsca), 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. desmopressin (dDAVP, Minirin, Noctiva), digoxin (Lanoxin); diltiazem (Cardizem, Diltzac, Tiazac); diuretics (mga tabletas ng tubig); erythromycin (EES, ERYC, Erythrocin, PCE); 

fluconazole (Diflucan); phenytoin (Dilantin); mga pandagdag sa potasa; rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rimactane, Rifadin, sa Rifater, sa Rifamate); rifapentine (Priftin); at verapamil (Calan, Verelan, sa Tarka). 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 tolvaptan (Samsca), 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. desmopressin (dDAVP, Minirin, Noctiva), digoxin (Lanoxin); diltiazem (Cardizem, Diltzac, Tiazac); diuretics (mga tabletas ng 

tubig); erythromycin (EES, ERYC, Erythrocin, PCE); fluconazole (Diflucan); phenytoin (Dilantin); mga pandagdag sa potasa; rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rimactane, Rifadin, sa Rifater, sa Rifamate); rifapentine (Priftin); at verapamil (Calan, 

Verelan, sa Tarka). 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 

tolvaptan (Samsca), 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. phenytoin (Dilantin); mga pandagdag sa potasa; rifabutin (Mycobutin); 

rifampin (Rimactane, Rifadin, sa Rifater, sa Rifamate); rifapentine (Priftin); at verapamil (Calan, Verelan, sa Tarka). 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 tolvaptan (Samsca), 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. phenytoin (Dilantin); mga pandagdag sa potasa; rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rimactane, Rifadin, sa Rifater, sa Rifamate); rifapentine (Priftin); at verapamil (Calan, Verelan, sa Tarka). 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 tolvaptan (Samsca), 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 anong mga herbal na produkto ang iniinom o pinaplano mong inumin, lalo na ang St John's wort.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa bato at hindi gumagawa ng ihi, kung mayroon kang matinding pagsusuka o pagtatae, o 

kung nawalan ka ng maraming likido mula sa iyong katawan at nahihilo o nanghihina. Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag 

uminom ng tolvaptan (Samsca). Ang iyong doktor ay malamang na hindi rin magrereseta ng tolvaptan (Samsca) kung ang iyong antas ng 

sodium ay kailangang tumaas nang napakabilis.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng mataas na antas ng potasa sa iyong dugo.

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

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

Huwag kumain ng grapefruit o uminom ng grapefruit juice habang umiinom ng gamot na ito.

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

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 Tolvaptan (Samsca) ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagkauhaw

tuyong bibig

madalas, labis na pag-ihi

pagtitibi

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609033.html 3/6



4/14/22, 3:44 PM Tolvaptan (mababang sodium sa dugo): MedlinePlus Drug Information

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:

walang gana kumain

pagduduwal

pagsusuka

lagnat

masama ang pakiramdam

hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan

nangangati

paninilaw ng balat o mata

maitim na ihi

sakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan

pagtatae

kawalan ng kakayahang uminom ng normal

pagkahilo

panghihina

suka na duguan o parang coffee grounds

dumi o itim at dumi na dumi

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

pamamalat

mga pantal

pantal

Ang Tolvaptan (Samsca) 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).

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
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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.

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

labis na pag-ihi

labis na pagkauhaw

pagkahilo

panghihina

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 tolvaptan (Samsca).

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

Samsca®

Huling Binago - 08/15/2018

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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