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Ulipristal
binibigkas bilang (ue' li pristal)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Ulipristal ay ginagamit upang maiwasan ang pagbubuntis pagkatapos ng hindi protektadong pakikipagtalik (sex na 

walang paraan ng birth control o may birth control method na nabigo o hindi ginamit nang maayos [hal., condom na 

nadulas o nabasag o birth control pills na hindi ininom ayon sa nakaiskedyul ]). Ang Ulipristal ay hindi dapat gamitin upang 

maiwasan ang pagbubuntis nang regular. Ang gamot na ito ay dapat gamitin bilang emergency contraceptive o backup 

kung sakaling mabigo ang regular na birth control o ginamit nang hindi tama. Ang Ulipristal ay nasa isang klase ng mga 

gamot na tinatawag na progestin. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpigil o pagpapaantala sa paglabas ng isang itlog 

mula sa obaryo. Maaari rin itong gumana sa pamamagitan ng pagpapalit ng lining ng matris (sinapupunan) upang 

maiwasan ang pagbuo ng pagbubuntis. Maaaring maiwasan ng Ulipristal ang pagbubuntis, ngunit hindi nito mapipigilan 

ang pagkalat ng human immunodeficiency virus (HIV,

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Ulipristal ay dumarating bilang isang tableta upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Ito ay kadalasang kinukuha nang may pagkain o walang pagkain 

sa lalong madaling panahon pagkatapos ng walang protektadong pakikipagtalik o pinaghihinalaang pagkabigo ng hormonal contraceptive (tulad ng mga 

birth control pills, singsing o patch). Maaaring inumin ang Ulipristal hanggang 120 oras (5 araw) pagkatapos ng walang protektadong pakikipagtalik, ngunit 

kapag mas maaga itong iniinom, mas malamang na mapipigilan nito ang pagbubuntis. 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 ulipristal nang eksakto tulad ng itinuro.

Maaaring gamitin ang ulipristal anumang oras sa panahon ng regla. Gayunpaman, hindi ito dapat gamitin nang higit sa 

isang beses sa parehong cycle ng panregla.

Kung magsusuka ka nang wala pang 3 oras pagkatapos mong uminom ng ulipristal, tawagan ang iyong doktor. Maaaring kailanganin mong uminom 

ng isa pang dosis ng gamot na ito.

Dahil maaari kang mabuntis kaagad pagkatapos ng paggamot sa ulipristal, dapat kang gumamit ng paraan ng hadlang (condom o diaphragm na 

may spermicide) tuwing nakikipagtalik ka hanggang sa iyong susunod na regla. Ang paggamit ng mga hormonal contraceptive sa loob ng 5 araw 

ng pag-inom ng ulipristal ay maaaring gawing hindi gaanong epektibo ang dalawang gamot. Maaari mong simulan o ipagpatuloy ang paggamit 

ng mga hormonal contraceptive nang hindi bababa sa 5 araw pagkatapos kumuha ng ulipristal, ngunit dapat mong ipagpatuloy ang paggamit ng 

paraan ng hadlang upang maiwasan ang pagbubuntis hanggang pagkatapos ng iyong susunod na regla. Kung umiinom ka ng ulipristal dahil sa 

isang problema sa iyong hormonal contraceptive, makipag-ugnayan sa iyong doktor o sundin ang mga tagubiling ibinigay para sa partikular na 

produkto ng birth control.
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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 ulipristal,

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

ulipristal tablets. 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. Tiyaking banggitin ang alinman 
sa mga sumusunod: ilang mga gamot na antifungal tulad ng griseofulvin (Gris-PEG), itraconazole (Onmel, 
Sporanox), o ketoconazole; barbiturates tulad ng phenobarbital o secobarbital (Seconal); bosentan 
(Tracleer); ilang mga gamot para sa mga seizure tulad ng carbamazepine (Equetro, Tegretol, Teril, iba pa), 
felbamate (Felbatol), oxcarbazepine (Trileptal), phenytoin (Dilantin, Phenytek), at topiramate (Topamax, sa 
Qsymia); at rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater). Maraming iba pang mga gamot ang 
maaari ring makipag-ugnayan sa ulipristal, 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 iyong iniinom, lalo na ang St. John's wort.

sabihin sa iyong doktor kung buntis ka o sa tingin mo ay buntis ka. Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng 

ulipristal. Huwag kumuha ng ulipristal na kinuha upang wakasan ang isang umiiral na pagbubuntis.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng anumang mga kondisyong medikal o isang ectopic na 
pagbubuntis (pagbubuntis sa labas ng matris).

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso.

dapat mong malaman na pagkatapos mong kumuha ng ulipristal, normal na ang iyong susunod na regla ay magsimula ng isang 

linggo nang mas maaga o mas huli kaysa sa inaasahan. Kung ang iyong susunod na regla ay naantala ng mas mahaba kaysa sa isang 

linggo pagkatapos ng inaasahang petsa, tawagan ang iyong doktor. Maaaring buntis ka at malamang na sasabihin sa iyo ng iyong 

doktor na magpa-pregnancy test.

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.

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

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

alinman sa mga sintomas na ito:

masakit na regla

spotting o pagdurugo sa pagitan ng regla

pagduduwal

pagkapagod

sakit ng ulo

pagkahilo
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Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung naranasan mo ang sumusunod na sintomas, tawagan 

kaagad ang iyong doktor:

matinding pananakit ng ibabang bahagi ng tiyan (3 hanggang 5 linggo pagkatapos kumuha ng ulipristal)

pantal, pangangati, pamamantal, o pamamaga ng mata, mukha, dila, lalamunan

Ang ulipristal ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema pagkatapos mong 

inumin ang 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 liwanag, 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.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Ang iyong reseta ay malamang na hindi refillable. Itanong sa iyong 

parmasyutiko ang anumang mga tanong mo tungkol sa ulipristal.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng mga reseta at hindi reseta (over-the-counter) na gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang dietary.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610020.html 3/4

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


4/15/22, 12:08 PM Ulipristal: MedlinePlus Drug Information

pandagdag. 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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