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Voriconazole
binibigkas bilang (vohr ih kon' uh zohl)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Voriconazole ay ginagamit sa mga matatanda at bata na 2 taong gulang at mas matanda upang gamutin ang mga seryosong impeksyon sa 

fungal tulad ng invasive aspergillosis (isang fungal infection na nagsisimula sa baga at kumakalat sa daluyan ng dugo patungo sa ibang mga 

organo), esophageal candidiasis (isang yeast [isang uri ng fungus] impeksiyon na maaaring magdulot ng puting patches sa bibig at lalamunan), at 

candidemia (isang fungal infection sa dugo). Ginagamit din ito upang gamutin ang ilang iba pang impeksyon sa fungal kapag ang ibang mga 

gamot ay hindi gagana para sa ilang partikular na pasyente. Ang Voriconazole ay nasa isang klase ng mga gamot na antifungal na tinatawag na 

triazoles. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapabagal sa paglaki ng fungi na nagdudulot ng impeksiyon.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Voriconazole ay dumarating bilang isang tableta at isang suspensyon (likido) upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwang kinukuha 

ito tuwing 12 oras kapag walang laman ang tiyan, hindi bababa sa 1 oras bago o 1 oras pagkatapos kumain. Upang matulungan kang matandaan 

na uminom ng voriconazole, 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. Kunin ang voriconazole 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 ikaw ay umiinom ng voriconazole suspension, kalugin ang saradong bote ng mga 10 segundo bago ang bawat paggamit upang 

ihalo ang gamot nang pantay-pantay. Huwag ihalo ang suspensyon sa anumang iba pang mga gamot, tubig, o anumang iba pang likido. 

Palaging gamitin ang panukat na aparato na kasama ng iyong gamot. Maaaring hindi ka makatanggap ng tamang dami ng gamot kung 

gagamit ka ng kutsarang pambahay upang sukatin ang iyong dosis.

Sa simula ng iyong paggamot, maaari kang makatanggap ng voriconazole sa pamamagitan ng intravenous (sa isang ugat) na iniksyon. Kapag 

nagsimula kang uminom ng voriconazole sa pamamagitan ng bibig, maaaring simulan ka ng iyong doktor sa mababang dosis at dagdagan ang 

iyong dosis kung hindi bumuti ang iyong kondisyon. Maaaring bawasan din ng iyong doktor ang iyong dosis kung nakakaranas ka ng mga side 

effect mula sa voriconazole.

Ang tagal ng iyong paggamot ay depende sa iyong pangkalahatang kalusugan, ang uri ng impeksiyon na mayroon ka, at kung gaano ka 

kahusay tumugon sa gamot. Ipagpatuloy ang pag-inom ng voriconazole kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa pag-inom 

ng voriconazole nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

may mga gamit para sa gamot na ito

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605022.html 1/6

TITLE - VORICONAZOLE / VFEND MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN FILIPINO

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-voriconazole-vfend-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605022.html


4/14/22, 4:20 PM Voriconazole: MedlinePlus Drug Information

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 voriconazole,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdye sa voriconazole, iba pang mga antifungal na gamot tulad 
ng fluconazole (Diflucan), itraconazole (Onmel, Sporanox), o ketoconazole (Nizoral); anumang iba pang mga gamot, 
lactose, o alinman sa iba pang sangkap sa voriconazole tablets at suspensyon. Hilingin sa iyong parmasyutiko ang 
isang listahan ng mga sangkap sa voriconazole tablets at suspension.

huwag uminom ng voriconazole kung umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod na gamot: 
carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); cisapride (Propulsid); efavirenz (Sustiva, sa 
Atripla); ergot-type na mga gamot tulad ng dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), ergoloid mesylates 
(Hydergine), ergotamine (Ergomar, sa Cafergot, sa Migergot), at methylergonovine (Methergine); ivabradine 
(Corlanor); naloxegol (Monvatik); phenobarbital; pimozide (Orap); quinidine (sa Nuedexta); rifabutin 
(Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater); ritonavir (Norvir, sa Kaletra); sirolimus 
(Rapamune); St. John's wort; tolvaptan (Jynarque, Samsca); at venetoclax (Venclexta).

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, 
at nutritional supplement na iniinom mo. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: 
anticoagulants ('mga pampapayat ng dugo') tulad ng warfarin (Coumadin, Jantoven); benzodiazepines gaya ng 
alprazolam (Niravam, Xanax), midazolam, at triazolam (Halcion); calcium channel blockers tulad ng amlodipine 
(Norvasc, sa Amturnide, sa Tekamlo), felodipine (Plendil), isradipine, nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat, 
Afeditab, Procardia), nimodipine (Nymalize), at nisoldipine (Sular); mga gamot sa pagpapababa ng kolesterol 
(statins) tulad ng atorvastatin (Lipitor, sa Caduet, sa Liptruzet), fluvastatin (Lescol), lovastatin (Altoprev, sa 
Advicor), pravastatin (Pravachol), at simvastatin (Zocor, sa Simcor, sa Vytorin); cyclosporine (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune); everolimus (Afinitor, Zortress); fentanyl (Abstral, Actiq, Fentora, Lazanda, Subsys); mga gamot para 
sa diabetes tulad ng glipizide (Glucotrol), glyburide (Diabeta, Glynase, , sa Glucovance), at tolbutamide; mga 
gamot para sa HIV tulad ng delavirdine (Rescriptor), nelfinavir (Viracept), nevirapine (Viramune), at saquinavir 
(Invirase); methadone (Dolophine, Methadose); nonsteroidal anti-inflammatory drugs (diclofenac, ibuprofen), oral 
contraceptive; oxycodone (Oxecta, Oxycontin, sa Oxycet, sa Percocet, sa Percodan, sa Roxicet, sa Xartemis); 
phenytoin (Dilantin, Phenytek); proton-pump inhibitors tulad ng esomeprazole (Nexium, sa Vimovo), lansoprazole 
(Prevacid), omeprazole (Prilosec, sa Prevpac), pantoprazole (Protonix), at rabeprazole (AcipHex); tacrolimus 
(Astagraf, Prograf); vinblastine; at vincristine. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan 
sa voriconazole, 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. 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 nagamot ka na ng mga gamot sa chemotherapy para sa cancer, at kung mayroon ka o 
nagkaroon na ng matagal na QT interval (isang bihirang problema sa puso na maaaring magdulot ng hindi regular na tibok 
ng puso, nahimatay, o biglaang pagkamatay), o kung mayroon kang o kailanman ay nagkaroon ng mabagal o hindi regular 
na tibok ng puso, mababang antas ng potasa, magnesiyo, o calcium sa dugo, cardiomyopathy (pinalaki o makapal na 
kalamnan sa puso na pumipigil sa puso sa pagbomba ng dugo nang normal), kanser sa mga selula ng dugo, galactose 
intolerance o glucose-galactose malabsorption ( minanang kondisyon kung saan hindi kayang tiisin ng katawan ang lactose); 
anumang kondisyon na nagpapahirap sa iyo na matunaw ang sucrose (table sugar) o lactose (matatagpuan sa gatas at mga 
produkto ng gatas), o sakit sa atay o bato.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Hindi ka dapat mabuntis habang umiinom ka ng 

voriconazole. Dapat kang gumamit ng epektibong pagkontrol sa kapanganakan upang maiwasan ang pagbubuntis sa panahon ng 

iyong paggamot na may voriconazole. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga paraan ng birth control na gagana para sa iyo. 

Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng voriconazole, tawagan kaagad ang iyong doktor. Ang Voriconazole ay maaaring 

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

dapat mong malaman na ang voriconazole ay maaaring magdulot ng malabong paningin o iba pang mga problema sa iyong paningin at 

maaaring maging sensitibo ang iyong mga mata sa maliwanag na liwanag. Huwag magmaneho ng kotse sa gabi habang umiinom ng 

voriconazole. Huwag magmaneho ng kotse sa araw o magpatakbo ng makinarya kung mayroon kang anumang mga problema sa iyong 

paningin habang iniinom mo ang gamot na ito.

planong iwasan ang hindi kailangan o matagal na pagkakalantad sa sikat ng araw at magsuot ng pamprotektang damit, salaming 

pang-araw, at sunscreen. Maaaring gawing sensitibo ng Voriconazole ang iyong balat sa sikat ng araw.

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?

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

alinman sa mga sintomas na ito:

abnormal na paningin

hirap makakita ng mga kulay

pagtatae

pagduduwal

pagsusuka

sakit ng ulo

pagkahilo

tuyong bibig

namumula

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito o 
ang mga nakalista sa ESPESYAL NA PAG-Iingat, tawagan kaagad ang iyong doktor:

lagnat

panginginig o nanginginig

mabilis na tibok ng puso

mabilis na paghinga

pagkalito

masakit ang tiyan
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matinding pagod

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

walang gana kumain

pangangati, maitim na ihi, kawalan ng gana sa pagkain, pagkapagod, paninilaw ng balat o mata, pananakit sa kanang itaas na bahagi ng 

tiyan, pagduduwal, pagsusuka, o mga sintomas tulad ng trangkaso

pagkapagod; kakulangan ng enerhiya; kahinaan; pagduduwal; pagsusuka; pagkahilo; pagbaba ng timbang, o pananakit ng tiyan

Dagdag timbang; mataba umbok sa pagitan ng mga balikat; bilugan na mukha (mukha ng buwan); pagdidilim 
ng balat sa tiyan, hita, suso, at braso; pagnipis ng balat; pasa; labis na paglago ng buhok; o pagpapawisan

guni-guni (nakakakita ng mga bagay o nakakarinig ng mga boses na hindi umiiral)

pananakit o paninikip ng dibdib

pantal

pagpapawisan

pantal o pagbabalat ng balat

kahirapan sa paghinga o paglunok

pamamaga ng mga kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

Ang Voriconazole 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 ang mga tablet sa 

temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo). Itago ang walang halong oral suspension 

sa refrigerator, ngunit kapag pinaghalo ay itabi ito sa temperatura ng silid at huwag palamigin o i-freeze ito. Itapon ang 

anumang hindi nagamit na suspensyon pagkatapos ng 14 na araw.

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/pagre-recycle para malaman ang tungkol sa mga programang take-back sa iyong
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pamayanan. 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:

pagiging sensitibo sa liwanag

lumawak na mga mag-aaral (mga itim na bilog sa gitna ng mga mata)

nakapikit ang mga mata

naglalaway

pagkawala ng balanse habang gumagalaw

depresyon

kinakapos na paghinga

mga seizure

namamaga ang tiyan

matinding pagod

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

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

suriin ang tugon ng iyong katawan sa voriconazole.

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. Kung mayroon ka pa ring mga sintomas ng impeksyon pagkatapos mong tapusin ang voriconazole, tawagan ang iyong doktor.

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

Vfend®

Huling Binago - 05/15/2021

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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