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Tretinoin
binibigkas bilang (tret' i noe in)

MAHALAGANG BABALA:

Maaaring magdulot ng malubhang epekto ang Tretinoin. Ang Tretinoin ay dapat ibigay lamang sa ilalim ng pangangasiwa ng isang 

doktor na may karanasan sa paggamot sa mga taong may leukemia (kanser ng mga puting selula ng dugo) at sa isang ospital kung saan 

ang mga pasyente ay maaaring masubaybayan para sa malubhang epekto at gamutin kung mangyari ang mga side effect na ito.

Ang Tretinoin ay maaaring magdulot ng isang seryoso o nagbabanta sa buhay na grupo ng mga sintomas na tinatawag na 

retinoic acid-APL(RA-APL) syndrome. Susubaybayan ka ng iyong doktor nang mabuti upang makita kung nagkakaroon ka ng 

sindrom na ito. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: lagnat; 

Dagdag timbang; pamamaga ng mga braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti; kinakapos na paghinga; hirap na 

paghinga; paghinga; pananakit ng dibdib; o ubo. Sa unang senyales na nagkakaroon ka ng RA-APL syndrome, ang iyong doktor 

ay magrereseta ng isa o higit pang mga gamot upang gamutin ang sindrom.

Ang Tretinoin ay maaaring maging sanhi ng mabilis na pagtaas ng bilang ng mga puting selula ng dugo sa katawan. Ito ay nauugnay sa 

mas mataas na panganib ng mga side effect na nagbabanta sa buhay. Kung mayroon kang napakataas na bilang ng mga puting selula ng 

dugo bago mo simulan ang paggamot sa tretinoin, o kung mayroon kang pagtaas sa bilang ng mga puting selula ng dugo sa panahon ng 

iyong paggamot sa tretinoin, lalo na kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas ng RA-APL syndrome, ang iyong doktor ay maaaring 

magreseta ng isa o higit pang mga gamot upang gamutin o pigilan ang pagdami ng mga puting selula ng dugo.

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

suriin ang tugon ng iyong katawan sa tretinoin.

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

Para sa mga babaeng pasyente:

Ang Tretinoin ay hindi dapat inumin ng mga pasyenteng buntis o maaaring mabuntis. May mataas na panganib na ang tretinoin ay 

magiging sanhi ng pagsilang ng sanggol na may mga depekto sa kapanganakan (mga pisikal na problema na naroroon sa 

kapanganakan).

Kung maaari kang maging buntis, kakailanganin mong iwasan ang pagbubuntis sa panahon ng iyong paggamot na may tretinoin. Dapat kang gumamit ng 

dalawang katanggap-tanggap na paraan ng birth control sa panahon ng iyong paggamot at sa loob ng 1 buwan pagkatapos ng iyong paggamot
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paggamot, kahit na mayroon kang pagkabaog (nahihirapang mabuntis) o nakaranas ng menopause ('pagbabago ng buhay'; 

pagtatapos ng buwanang regla). Dapat mong gamitin ang dalawang paraan ng birth control na ito sa lahat ng oras maliban kung 

maaari mong ipangako na hindi ka magkakaroon ng anumang pakikipagtalik sa isang lalaki sa loob ng 1 buwan pagkatapos ng 

iyong paggamot. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor kung aling mga paraan ng birth control ang katanggap-tanggap, at bibigyan ka 

ng buong impormasyon tungkol sa birth control.

Kung plano mong gumamit ng oral contraceptive (birth control pill) habang umiinom ng tretinoin, sabihin sa iyong doktor ang 

pangalan ng pill na iyong gagamitin. Ang microdosed progestin ('minipill') oral contraceptives (Ovrette, Micronor, Nor-D) ay 

maaaring hindi isang epektibong paraan ng birth control para sa mga taong umiinom ng tretinoin.

Dapat kang magkaroon ng negatibong pagsubok sa pagbubuntis sa loob ng 1 linggo bago ka magsimulang uminom ng tretinoin. 

Kakailanganin mo ring magpasuri para sa pagbubuntis sa isang laboratoryo bawat buwan sa panahon ng iyong paggamot. Sabihin 

kaagad sa iyong doktor kung sa tingin mo ay maaaring buntis ka anumang oras sa panahon ng iyong paggamot na may tretinoin.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Tretinoin upang gamutin ang acute promyelocytic leukemia (APL; isang uri ng kanser kung saan napakaraming immature na mga 

selula ng dugo sa dugo at bone marrow) sa mga taong hindi natulungan ng iba pang uri ng chemotherapy o kung saan bumuti ang kondisyon 

ngunit pagkatapos lumala kasunod ng paggamot sa iba pang uri ng chemotherapy. Ginagamit ang Tretinoin upang makagawa ng pagpapatawad 

(pagbaba o pagkawala ng mga senyales at sintomas ng kanser) ng APL, ngunit ang ibang mga gamot ay dapat gamitin pagkatapos ng paggamot 

na may tretinoin upang maiwasan ang pagbabalik ng kanser. Ang Tretinoin ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na retinoids. 

Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapabagal o pagpapahinto sa paglaki ng mga selula ng kanser sa pamamagitan ng pagdudulot ng mga 

hindi pa nabubuong selula ng dugo upang maging normal na mga selula ng dugo.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Tretinoin bilang isang kapsula upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwan itong kinukuha ng dalawang beses sa isang araw 

hanggang sa 90 araw. Uminom ng tretinoin 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 tretinoin 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.

Ipagpatuloy ang pag-inom ng tretinoin kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa pag-inom ng tretinoin 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 tretinoin,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa tretinoin, iba pang mga retinoid tulad ng acitretin 
(Soriatane), etretinate (Tegison), bexarotene, o isotretinoin (Accutane, Claravis, Sotret), anumang iba pang mga gamot, 
parabens (isang preservative), o anumang ng iba pang mga sangkap sa tretinoin capsules. Magtanong sa iyong doktor o 
parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.
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sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 
supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa 
mga sumusunod: aminocaproic acid (Amicar); ilang mga blocker ng channel ng calcium tulad ng diltiazem (Cardizem, 
Dilacor, Tiazac, iba pa) at verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); cimetidine (Tagamet); cyclosporine (Sandimmune, 
Gengraf, Neoral); erythromycin (EES, Erythrocin, E-Mycin); hydroxyurea (Droxia); ketoconazole (Nizoral); pentobarbital; 
phenobarbital; rifampin (Rifadin, Rimactane);mga oral steroid tulad ng dexamethasone (Decadron, Dexone), 
methylprednisolone (Medrol), at prednisone (Deltasone); tetracycline antibiotics tulad ng demeclocycline (Declomycin), 
doxycycline (Monodox, Vibramycin, iba pa), minocycline (Minocin), oxytetracycline (Terramycin), at tetracycline 
(Sumycin, Tetrex, iba pa); tranexamic acid (Cyklokapron); at bitamina A. 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 tretinoin, 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 ka o nagkaroon na ng mas mataas na halaga ng kolesterol (isang parang taba na 
substance) at iba pang mataba na substance sa dugo, o sakit sa atay o puso.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso.

kung ikaw ay magkakaroon ng operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa iyong doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng 

tretinoin.

dapat mong malaman na ang tretinoin ay maaaring magdulot ng pagkahilo o matinding pananakit ng ulo.Huwag magmaneho ng kotse o magpaandar ng 

makinarya hanggang sa malaman mo kung paano ka naaapektuhan ng gamot na ito.

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

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagkain ng grapefruit at pag-inom 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?

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

alinman sa mga sintomas na ito:

kahinaan

matinding pagod

nanginginig

sakit

sakit sa tenga

pakiramdam ng kapunuan sa mga tainga

tuyong balat

pantal

pagkalagas ng buhok
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pagtitibi

pagtatae

sakit sa tyan

heartburn

walang gana kumain

pagbaba ng timbang

sakit ng buto

pagkahilo

pamamanhid, paso, o pangingilig sa mga kamay o paa

kaba

depresyon

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

pagkalito

pagkabalisa

hallucinating (nakakakita ng mga bagay o nakakarinig ng mga boses na wala)

hirap umihi

namumula

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:

sakit ng ulo

pagduduwal

pagsusuka

malabo o dobleng paningin, o iba pang mga problema sa paningin

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

suka na duguan o parang coffee grounds

matingkad na pula o itim at nalalabing dumi

hindi regular na pagtibok ng puso

pagkawala ng pandinig

dumudugo

mga impeksyon

Maaaring pataasin ng Tretinoin ang mga antas ng kolesterol at iba pang taba sa iyong dugo at maaaring pigilan ang iyong atay na 

gumana nang normal. Susubaybayan ka ng iyong doktor nang mabuti upang makita kung nararanasan mo ang alinman sa mga side 

effect na ito.
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Maaaring magdulot ng iba pang mga side effect ang Tretinoin. 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. Itago ito sa 

temperatura ng silid na 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 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:

sakit ng ulo

namumula

pula, basag, at masakit na labi

sakit sa tyan

pagkahilo

pagkawala ng koordinasyon

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa muling 

pagpuno ng iyong reseta.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608032.html 5/6

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


4/14/22, 3:49 PM Tretinoin: MedlinePlus Drug Information

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

Vesanoid®

Huling Binago - 09/15/2016

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
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