
Abacavir/Lamivudine Lupin 600 mg/300 mg na tabletang pinahiran ng pelikula

abacavir/lamivudine
Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito

mahalagang impormasyon para sa iyo.

- Panatilihin itong leaflet. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

- Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

- Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang kanilang 

mga palatandaan ng karamdaman ay kapareho ng sa iyo.

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side 

effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

-

MAHALAGA — Mga reaksiyong hypersensitivity
Ang Abacavir/Lamivudine Lupine ay naglalaman ng abacavir(na isa ring aktibong sangkap sa mga gamot tulad ngTrizivir, 

TriumeqatZiagen). Ang ilang mga tao na umiinom ng abacavir ay maaaring magkaroon ng areaksyon ng hypersensitivity(isang 

malubhang reaksiyong alerhiya), na maaaring nagbabanta sa buhay kung patuloy silang umiinom ng mga produktong 

naglalaman ng abacavir.

Dapat mong maingat na basahin ang lahat ng impormasyon sa ilalim ng 'Mga reaksyon ng hypersensitivity' sa panel sa 

Seksyon 4.

Kasama sa Abacavir/Lamivudine Lupine pack ang isangAlert Card, para ipaalala sa iyo at sa mga medikal na kawani ang tungkol sa 

hypersensitivity ng abacavir.Panatilihin ang card na ito sa iyo sa lahat ng oras.

Ano ang nasa leaflet na ito

1. Ano ang Abacavir/Lamivudine Lupine at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng Abacavir/Lamivudine Lupine

3. Paano uminom ng Abacavir/Lamivudine Lupine
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Abacavir/Lamivudine Lupin
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Abacavir/Lamivudine Lupine at para saan ito ginagamit

Ang Abacavir/Lamivudine Lupine ay ginagamit upang gamutin ang impeksyon sa HIV (human immunodeficiency virus) sa mga matatanda, 

kabataan at sa mga bata na tumitimbang ng hindi bababa sa 25 kg.

Ang Abacavir/Lamivudine Lupine ay naglalaman ng dalawang aktibong sangkap na ginagamit upang gamutin ang impeksyon sa 

HIV: abacavir at lamivudine. Ang mga ito ay kabilang sa isang pangkat ng mga anti-retroviral na gamot na tinatawagnucleoside 

analogue reverse transcriptase inhibitors (NRTIs).

Ang Abacavir/Lamivudine Lupine ay hindi ganap na gumagaling sa impeksyon sa HIV; binabawasan nito ang dami ng virus sa iyong 

katawan at pinapanatili ito sa mababang antas. Pinapataas din nito ang bilang ng CD4 cell sa iyong dugo. Ang mga selulang CD4 ay isang 

uri ng mga puting selula ng dugo na mahalaga sa pagtulong sa iyong katawan na labanan ang impeksiyon.

Hindi lahat ay tumutugon sa paggamotAbacavir/Lamivudine Lupinsa parehong paraan. Susubaybayan ng iyong 

doktor ang pagiging epektibo ng iyong paggamot.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng Abacavir/Lamivudine Lupine
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Huwag uminom ng Abacavir/Lamivudine Lupin:

- kung ikaw ayallergic(hypersensitive)sa abacavir (o anumang iba pang gamot na naglalaman ng abacavir - (hal 
Trizivir, TriumeqoZiagen), lamivudine o alinman sa iba pang sangkap ng gamot na ito (nakalista sa Seksyon 
6)
Maingat na basahin ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga reaksyon ng hypersensitivity sa Seksyon 4.

Tingnan sa iyong doktorkung sa tingin mo ito ay naaangkop sa iyo.Huwag uminom ng Abacavir/Lamivudine 

Lupin.

Mag-ingat sa Abacavir/Lamivudine Lupin
Ang ilang mga tao na umiinom ng abacavir/lamivudine o iba pang kumbinasyong paggamot para sa HIV ay mas nasa panganib ng malubhang epekto. 

Kailangan mong magkaroon ng kamalayan sa mga karagdagang panganib:

-
-

kung mayroon kang katamtamano malubhang sakit sa atay

kung meron ka nasakit sa atay, kabilang ang hepatitis B o C (kung mayroon kang impeksyon sa hepatitis B, huwag ihinto 

ang Abacavir/Lamivudine Lupine nang walang payo ng iyong doktor, dahil maaaring bumalik ang iyong hepatitis)

kung seryoso kasobra sa timbang(lalo na kung babae ka) kung mayroon 

kang isangproblema sa bato

-
-
Kausapin ang iyong doktor kung ang alinman sa mga ito ay naaangkop sa iyo bago gamitin ang Abacavir/Lamivudine Lupin.Maaaring 

kailanganin mo ng mga karagdagang check-up, kabilang ang mga pagsusuri sa dugo, habang iniinom mo ang iyong gamot.Tingnan ang Seksyon 4 

para sa higit pang impormasyon.

Mga reaksyon ng hypersensitivity ng Abacavir

Kahit na ang mga pasyente na walang HLA-B*5701 gene ay maaari pa ring bumuoisang reaksyon ng hypersensitivity(isang 

malubhang reaksiyong alerhiya).

Maingat na basahin ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga reaksyon ng hypersensitivity sa Seksyon 4 ng leaflet na ito.

Panganib ng atake sa puso

Hindi maibubukod na ang abacavir ay maaaring tumaas ang panganib na magkaroon ng atake sa puso.

Sabihin sa iyong doktorkung mayroon kang mga problema sa puso, kung naninigarilyo ka, o may iba pang mga sakit na maaaring 

magpapataas ng iyong panganib na magkaroon ng sakit sa puso tulad ng altapresyon, o diabetes. Huwag ihinto ang pag-inom ng 

Abacavir/Lamivudine Lupine maliban kung pinapayuhan ka ng iyong doktor na gawin ito.

Abangan ang mahahalagang sintomas

Ang ilang mga tao na umiinom ng mga gamot para sa impeksyon sa HIV ay nagkakaroon ng iba pang mga kondisyon, na maaaring 

malubha. Kailangan mong malaman ang tungkol sa mahahalagang senyales at sintomas na dapat bantayan habang umiinom ka ng 

Abacavir/Lamivudine Lupin.

Basahin ang impormasyong 'Iba pang posibleng epekto ng kumbinasyong therapy para sa HIV' sa Seksyon 

4 ng leaflet na ito.

Protektahan ang ibang tao

Ang impeksyon sa HIV ay kumakalat sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa isang taong may impeksyon, o sa pamamagitan ng paglipat ng nahawaang 

dugo (halimbawa, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga karayom   sa iniksyon). Maaari ka pa ring magpasa ng HIV kapag umiinom ng gamot na ito, 

kahit na ang panganib ay binabawasan ng epektibong antiretroviral therapy. Talakayin sa iyong doktor ang mga pag-iingat na kailangan upang 

maiwasan ang pagkahawa sa ibang tao.

Iba pang mga gamot at Abacavir/Lamivudine Lupine
Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka ng anumang iba pang mga gamot, o kung nakainom ka 

kamakailan, kabilang ang mga herbal na gamot o iba pang mga gamot na binili mo nang walang reseta.
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Tandaan na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung nagsimula kang uminom ng bagong gamot habang umiinom ka ng 

Abacavir/Lamivudine Lupin.

Ang mga gamot na ito ay hindi dapat gamitin kasama ng Abacavir/Lamivudine Lupin:

-
-

Emtricitabine, upang gamutinimpeksyon sa HIV

iba pang mga produktong panggamot na naglalaman ng lamivudine, na ginagamit sa paggamotImpeksyon sa HIVoimpeksyon sa hepatitis 

B

mataas na dosis ngtrimethoprim/sulfamethoxazole, isang antibiotic na 

cladribine, na ginagamit sa paggamotmabuhok na cell leukemia

Sabihin sa iyong doktorkung ikaw ay ginagamot sa alinman sa mga ito.

-
-

Ang ilang mga gamot ay nakikipag-ugnayan sa Abacavir/Lamivudine Lupine 

Kabilang dito ang:

-phenytoin, para sa paggamotepilepsy.

Sabihin sa iyong doktorkung umiinom ka ng phenytoin. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na subaybayan ka 

habang umiinom ka ng Abacavir/Lamivudine Lupin.

- methadone,ginamit bilang akapalit ng heroin.Pinapataas ng Abacavir ang bilis ng pag-alis ng methadone 
sa katawan. Kung umiinom ka ng methadone, susuriin ka para sa anumang sintomas ng withdrawal. 
Maaaring kailanganing baguhin ang iyong dosis ng methadone.

Sabihin sa iyong doktorkung umiinom ka ng methadone.

-mga gamot (karaniwang likido) na naglalaman ng sorbitol at iba pang mga sugar alcohol (tulad ng xylitol, mannitol, 

lactitol o maltitol), kung regular na iniinom.

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutikokung kinukuha mo ang alinman sa mga ito.

• Riociguat, para sa paggamotmataas na presyon ng dugo sa mga daluyan ng dugo(ang pulmonary arteries) na nagdadala ng dugo 

mula sa puso patungo sa baga. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na bawasan ang iyong dosis ng riociguat, dahil maaaring pataasin ng 

abacavir ang mga antas ng dugo ng riociguat.

Pagbubuntis

Ang Abacavir/Lamivudine Lupine ay hindi inirerekomenda para sa paggamit sa panahon ng pagbubuntis. Ang abacavir/lamivudine at mga katulad na gamot ay 

maaaring magdulot ng mga side effect sa hindi pa isinisilang na mga sanggol.

Kung umiinom ka ng Abacavir/Lamivudine Lupine sa panahon ng iyong pagbubuntis, maaaring humiling ang iyong doktor ng mga regular 

na pagsusuri sa dugo at iba pang diagnostic test upang masubaybayan ang paglaki ng iyong anak. Sa mga bata na ang mga ina ay kumuha 

ng NRTI sa panahon ng pagbubuntis, ang benepisyo mula sa proteksyon laban sa HIV ay mas malaki kaysa sa panganib ng mga side effect.

pagpapasuso
Ang mga babaeng HIV-positive ay hindi dapat magpasuso, dahil ang impeksyon sa HIV ay maaaring maipasa 
sa sanggol sa gatas ng ina. Ang kaunting sangkap sa Abacavir/Lamivudine Lupine ay maaari ding makapasok sa 
iyong gatas ng ina.

Kung ikaw ay nagpapasuso, o nag-iisip tungkol sa pagpapasuso:

Kausapin kaagad ang iyong doktor.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang Abacavir/Lamivudine Lupine ay maaaring magdulot ng mga side effect na maaaring makaapekto sa iyong kakayahang magmaneho o gumamit ng 

mga makina.
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Makipag-usap sa iyong doktortungkol sa iyong kakayahang magmaneho o magpatakbo ng mga makina habang 

umiinom ng Abacavir/Lamivudine Lupin.

Mahalagang impormasyon tungkol sa ilan sa iba pang sangkap ng Abacavir/Lamivudine Lupine Ang Abacavir/Lamivudine 

Lupine ay naglalaman ng pangkulay na tinatawag na sunset yellow (E110), maaari itong maging sanhi ng mga reaksiyong alerhiya 

sa ilang tao.

3. Paano uminom ng Abacavir/Lamivudine Lupine

Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Tingnan sa iyong doktor o 

parmasyutiko kung hindi ka sigurado.

Ang inirerekomendang dosis ng Abacavir/Lamivudine Lupine para sa mga matatanda, kabataan at bata na tumitimbang ng 25 kg o 

higit pa ay isang tableta isang beses sa isang araw.

Lunukin ang mga tablet nang buo, na may kaunting tubig. Ang Abacavir/Lamivudine Lupine ay maaaring inumin nang may pagkain o walang pagkain.

Manatili sa regular na pakikipag-ugnayan sa iyong doktor

Ang Abacavir/Lamivudine Lupine ay tumutulong na kontrolin ang iyong kondisyon. Kailangan mong patuloy na inumin ito araw-araw upang 

maiwasan ang paglala ng iyong sakit. Maaari ka pa ring magkaroon ng iba pang mga impeksyon at sakit na nauugnay sa impeksyon sa HIV.

Manatiling nakikipag-ugnayan sa iyong doktor, at huwag tumigil sa pag-inom ng Abacavir/Lamivudine Lupine 

nang walang payo ng iyong doktor.

Kung umiinom ka ng mas maraming Abacavir/Lamivudine Lupine kaysa sa nararapat

Kung hindi mo sinasadyang uminom ng labis na Abacavir/Lamivudine Lupin, sabihin sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko, o makipag-ugnayan sa 

pinakamalapit na departamento ng emergency ng ospital para sa karagdagang payo.

Kung nakalimutan mong uminom ng Abacavir/Lamivudine Lupin

Kung nakalimutan mong uminom ng isang dosis, inumin ito sa sandaling maalala mo. Pagkatapos ay ipagpatuloy ang iyong paggamot tulad ng dati. 

Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa isang nakalimutang dosis.

Mahalagang uminom ng Abacavir/Lamivudine Lupine nang regular, dahil kung iinumin mo ito sa hindi regular na 
pagitan, mas malamang na magkaroon ka ng hypersensitivity reaction.

Kung huminto ka sa pag-inom ng Abacavir/Lamivudine Lupine

Kung huminto ka sa pag-inom ng Abacavir/Lamivudine Lupine para sa anumang dahilan - lalo na dahil sa tingin mo ay 

nagkakaroon ka ng mga side effect, o dahil mayroon kang ibang karamdaman:

Makipag-usap sa iyong doktor bago mo simulan itong muli. Susuriin ng iyong doktor kung ang iyong mga 

sintomas ay nauugnay sa isang reaksyon ng hypersensitivity. Kung sa tingin ng doktor ay maaaring sila ay may 

kaugnayan,sasabihan ka na huwag na ulit uminom ng Abacavir/Lamivudine Lupin, o anumang iba pang 

gamot na naglalaman ng abacavir (hal. Trizivir, Triumeq o Ziagen). Mahalagang sundin mo ang payong ito.

Kung ipinapayo ng iyong doktor na maaari mong simulan muli ang Abacavir/Lamivudine Lupine, maaaring hilingin sa iyong kunin ang iyong mga 

unang dosis sa isang lugar kung saan magkakaroon ka ng handa na access sa pangangalagang medikal kung kailangan mo ito.

4. Mga posibleng epekto
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Sa panahon ng therapy sa HIV, maaaring tumaas ang timbang at antas ng mga lipid at glucose sa dugo. Ito ay bahagyang 

nakaugnay sa ibinalik na kalusugan at istilo ng pamumuhay, at sa kaso ng mga lipid ng dugo kung minsan sa mga gamot sa 

HIV mismo. Susuriin ng iyong doktor ang mga pagbabagong ito.

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Kapag ginagamot ka para sa HIV, maaaring mahirap matukoy kung ang sintomas ay side effect ng Abacavir/
Lamivudine Lupine o iba pang mga gamot na iniinom mo, o epekto ng sakit na HIV mismo. Kaya 
napakahalagang makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa anumang pagbabago sa iyong kalusugan.

Kahit na ang mga pasyente na walang HLA-B*5701 gene ay maaari pa ring bumuoisang reaksyon ng 

hypersensitivity(isang seryosong reaksiyong alerhiya), na inilarawan sa leaflet na ito sa panel na pinamumunuan 

ng 'Mga reaksyon ng hypersensitivity'.

Napakahalaga na basahin at unawain mo ang impormasyon tungkol sa seryosong reaksyong 
ito.

Pati na rin ang mga side effect na nakalista sa ibaba para sa Abacavir/Lamivudine Lupine, maaaring magkaroon ng ibang mga 

kondisyon sa panahon ng kumbinasyong therapy para sa HIV.

Mahalagang basahin ang impormasyon sa ibang pagkakataon sa seksyong ito sa ilalim ng 'Iba pang posibleng epekto ng 

kumbinasyong therapy para sa HIV'.

Mga reaksyon ng hypersensitivity

Abacavir/Lamivudine Lupinnaglalaman ngabacavir(na isa ring aktibong sangkap sa mga gamot tulad ngTrizivir, 

TriumeqatZiagen). Ang abacavir ay maaaring magdulot ng malubhang reaksiyong alerhiya na kilala bilang reaksyong 

hypersensitivity. Ang mga reaksiyong hypersensitivity na ito ay mas madalas na nakikita sa mga taong umiinom ng 

mga gamot na naglalaman ng abacavir.

Sino ang nakakakuha ng mga reaksyong ito?

Ang sinumang umiinom ng Abacavir/Lamivudine Lupin ay maaaring magkaroon ng hypersensitivity reaction sa abacavir, na 

maaaring maging banta sa buhay kung patuloy silang umiinom ng Abacavir/Lamivudine Lupin.

Mas malamang na magkaroon ka ng ganitong reaksyon kung mayroon kang tinatawag na geneHLA-B*5701(ngunit 

maaari kang makakuha ng reaksyon kahit na wala kang gene na ito). Dapat ay nasubok ka para sa gene na ito bago 

inireseta sa iyo ang Abacavir/Lamivudine Lupine.Kung alam mong mayroon kang gene na ito, sabihin sa iyong 

doktor bago ka uminom ng Abacavir/Lamivudine Lupin.

Humigit-kumulang 3 hanggang 4 sa bawat 100 pasyente na ginagamot ng abacavir sa isang klinikal na pagsubok na walang 

HLA-B*5701 gene ay nagkaroon ng hypersensitivity reaction.

Ano ang mga sintomas? Ang 
pinakakaraniwang sintomas ay:

-lagnat(mataas na temperatura) atpantal sa balat.

Ang iba pang mga karaniwang sintomas ay:

- pagduduwal (pakiramdam ng sakit), pagsusuka (pagiging may sakit), pagtatae, pananakit ng tiyan (tiyan), matinding 

pagkapagod.

Kasama sa iba pang mga sintomas ang:

Pananakit sa mga kasukasuan o kalamnan, pamamaga ng leeg, pangangapos ng hininga, pananakit ng lalamunan, ubo, 

paminsan-minsang pananakit ng ulo, pamamaga ng mata(conjunctivitis), ulser sa bibig, mababang presyon ng dugo, tingling o
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pamamanhid ng mga kamay o paa.

Kailan nangyayari ang mga reaksyong ito?

Ang mga reaksiyong hypersensitivity ay maaaring magsimula anumang oras sa panahon ng paggamot sa Abacavir/Lamivudine 

Lupin, ngunit mas malamang sa unang 6 na linggo ng paggamot.

Makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor: 1

2
kung magkakaroon ka ng pantal sa balat, O

kung nakakakuha ka ng mga sintomas mula sa hindi bababa sa 2 sa mga sumusunod na grupo:

⁻
⁻
⁻
⁻

lagnat

igsi sa paghinga, namamagang lalamunan o ubo pagduduwal o pagsusuka, 

pagtatae o pananakit ng tiyan matinding pagkapagod o pananakit, o sa 

pangkalahatan ay nakakaramdam ng sakit.

Maaaring payuhan ka ng iyong doktor na ihinto ang pag-inom ng Abacavir/Lamivudine Lupine.

Kung huminto ka sa pag-inom ng Abacavir/Lamivudine Lupin.

Kung huminto ka sa pag-inom ng Abacavir/Lamivudine Lupine dahil sa hypersensitivity reaction,HINDI ka na dapat Ulit 

uminom ng Abacavir/Lamivudine Lupin, o anumang iba pang gamot na naglalaman ng abacavir (hal. Trizivir, Triumeq o 

Ziagen). Kung gagawin mo, sa loob ng ilang oras, ang iyong presyon ng dugo ay maaaring bumaba nang mapanganib, na 

maaaring magresulta sa kamatayan.

Kung huminto ka sa pag-inom ng Abacavir/Lamivudine Lupine para sa anumang dahilan - lalo na dahil sa tingin mo ay 

nagkakaroon ka ng mga side effect, o dahil mayroon kang ibang karamdaman:

Makipag-usap sa iyong doktor bago ka magsimulang muli. Susuriin ng iyong doktor kung ang iyong mga sintomas ay 

nauugnay sa isang reaksyon ng hypersensitivity. Kung sa tingin ng doktor ay maaaring sila ay,pagkatapos ay sasabihin sa iyo 

na huwag na ulit uminom ng Abacavir/Lamivudine Lupin, o anumang iba pang gamot na naglalaman ng abacavir (hal. 

Trizivir, Triumeq o Ziagen). Mahalagang sundin mo ang payong ito.

Paminsan-minsan ay nagkakaroon ng mga reaksiyong hypersensitivity sa mga taong nagsimulang uminom muli ng abacavir na 

naglalaman ng mga produkto, ngunit mayroon lamang isang sintomas sa Alert Card bago sila tumigil sa pag-inom nito.

Napakabihirang mga pasyente na umiinom ng mga gamot na naglalaman ng abacavir sa nakaraan nang walang anumang mga 

sintomas ng hypersensitivity ay nagkaroon ng hypersensitivity reaction kapag nagsimula silang uminom muli ng mga gamot na 

ito.

Kung ipinapayo ng iyong doktor na maaari mong simulan muli ang Abacavir/Lamivudine Lupine, maaaring hilingin sa iyong kunin ang iyong mga 

unang dosis sa isang lugar kung saan magkakaroon ka ng handa na access sa pangangalagang medikal kung kailangan mo ito.

Kung ikaw ay sobrang sensitibo sa abacavir/lamivudine, ibalik ang lahat ng iyong hindi nagamit na Abacavir/Lamivudine Lupine 

tablet para sa ligtas na pagtatapon.Humingi ng payo sa iyong doktor o parmasyutiko.

Kasama sa Abacavir/Lamivudine Lupine pack ang isangAlert Card, upang ipaalala sa iyo at sa mga medikal na kawani tungkol sa mga 

reaksyon ng hypersensitivity.Ang card na ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon sa kaligtasan, panatilihin ito sa iyo sa 

lahat ng oras.

Karaniwang epekto
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Maaaring makaapekto ang mga itohanggang 1 sa 10mga tao:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

reaksyon ng hypersensitivity 

sakit ng ulo

may sakit (pagsusuka) masama 

ang pakiramdam (pagduduwal) 

pagtatae

pananakit ng tiyan

walang gana kumain

pagkapagod, kakulangan ng enerhiya na lagnat 

(mataas na temperatura) pangkalahatang 

pakiramdam ng hindi maayos na kahirapan sa 

pagtulog (insomnia) pananakit ng kalamnan at 

kakulangan sa ginhawa pananakit ng kasukasuan

ubo
inis o runny nose skin 
rashes
pagkawala ng buhok.

Mga hindi pangkaraniwang epekto

Maaaring makaapekto ang mga itohanggang 1 sa 100tao at maaaring lumabas sa mga pagsusuri sa dugo:

-
-
-

mababang bilang ng pulang selula ng dugo (anemya) o mababang bilang ng white blood cell (neutropenia) 

isang pagtaas sa antas ng mga enzyme sa atay

pagbaba sa bilang ng mga selulang kasangkot sa pamumuo ng dugo (thrombocytopenia).

Bihirang epekto
Maaaring makaapekto ang mga itohanggang 1 sa 1000mga tao:

-
-
-

mga sakit sa atay, tulad ng jaundice, pinalaki na atay o mataba na atay, pamamaga (hepatitis) 

pamamaga ng pancreas (pancreatitis) pagkasira ng tissue ng kalamnan.

Ang mga bihirang epekto na maaaring lumitaw sa mga pagsusuri sa dugo ay:

- pagtaas sa tinatawag na enzymeamylase.

Napakabihirang epekto

Maaaring makaapekto ang mga itohanggang 1 sa 10,000mga tao:

-
-
-

pamamanhid, pangingilig na pakiramdam sa balat (mga pin at karayom) na 

pakiramdam ng panghihina sa mga paa

pantal sa balat, na maaaring bumuo ng mga paltos at mukhang maliliit na target (mga gitnang dark spot na napapalibutan ng mas 

maputlang lugar, na may madilim na singsing sa gilid)(erythema multiforme)

isang malawakang pantal na may mga paltos at pagbabalat ng balat, lalo na sa paligid ng bibig, ilong, mata at maselang 

bahagi ng katawan(Stevens-Johnson syndrome), at isang mas matinding anyo na nagdudulot ng pagbabalat ng balat sa 

higit sa 30% ng ibabaw ng katawan(nakakalason na epidermal necrolysis). lactic acidosis (labis na lactic acid sa dugo)

-

-

Kung mapapansin mo ang alinman sa mga sintomas na ito, makipag-ugnayan kaagad sa isang doktor.

Ang napakabihirang epekto na maaaring lumabas sa mga pagsusuri sa dugo ay:
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- isang pagkabigo ng bone marrow na makagawa ng mga bagong pulang selula ng dugo (purong red cell aplasia).

Kung magkakaroon ka ng side effects

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutikokung ang alinman sa mga side effect ay lumala o nakakagulo, o kung may napansin kang 

anumang side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito.

Iba pang posibleng epekto ng kumbinasyong therapy para sa HIV

Ang kumbinasyong therapy tulad ng abacavir/lamivudine ay maaaring maging sanhi ng iba pang mga kondisyon na magkaroon ng panahon sa panahon ng 

paggamot sa HIV.

Mga sintomas ng impeksyon at pamamaga

Maaaring sumiklab ang mga lumang impeksyon

Ang mga taong may advanced HIV infection (AIDS) ay may mahinang immune system, at mas malamang na magkaroon 

ng malubhang impeksyon (mga oportunistikong impeksyon). Ang ganitong mga impeksyon ay maaaring "tahimik" at 

hindi nakita ng mahinang immune system bago simulan ang paggamot. Pagkatapos simulan ang paggamot, lumalakas 

ang immune system, at maaaring umatake sa mga impeksyon, na maaaring magdulot ng mga sintomas ng impeksiyon o 

pamamaga. Karaniwang kasama sa mga sintomaslagnat, kasama ang ilan sa mga sumusunod:

-
-
-

Sa mga bihirang kaso, habang lumalakas ang immune system, maaari rin itong umatake sa malusog na tissue ng katawan

(mga karamdaman sa autoimmune). Ang mga sintomas ng mga autoimmune disorder ay maaaring magkaroon ng maraming buwan pagkatapos mong simulan ang 

pag-inom ng gamot upang gamutin ang iyong impeksyon sa HIV. Maaaring kabilang sa mga sintomas ang:

-
-
-

sakit ng ulo

sakit sa tiyan
hirap huminga

palpitations (mabilis o irregular na tibok ng puso) o 

tremor hyperactivity (sobrang pagkabalisa at paggalaw)

panghihina na nagsisimula sa mga kamay at paa at pataas patungo sa puno ng katawan.

Kung mayroon kang anumang mga sintomas ng impeksyonat pamamaga o kung napansin mo ang alinman sa mga sintomas sa itaas:

Sabihin kaagad sa iyong doktor. Huwag uminom ng iba pang mga gamot para sa impeksyon nang walang payo ng 

iyong doktor.

Maaaring may mga problema ka sa iyong mga buto

Ang ilang mga tao na kumukuha ng kumbinasyon na therapy para sa HIV ay nagkakaroon ng isang kondisyon na tinatawag naosteonecrosis. Sa 

kondisyong ito, ang mga bahagi ng tissue ng buto ay namamatay dahil sa pagbawas ng suplay ng dugo sa buto. Maaaring mas malamang na makuha 

ng mga tao ang kundisyong ito:

-
-
-
-
-

kung matagal na silang umiinom ng combination therapy
kung umiinom din sila ng mga anti-inflammatory na gamot na tinatawag na corticosteroids kung 

umiinom sila ng alak

kung ang kanilang immune system ay napakahina 

kung sila ay sobra sa timbang.

Ang mga palatandaan ng osteonecrosis ay kinabibilangan ng:

-
-
-
Kung mapapansin mo ang alinman sa mga sintomas na ito:

Sabihin sa iyong doktor.

paninigas sa mga kasukasuan

pananakit at pananakit (lalo na sa balakang, tuhod o balikat) 

nahihirapang gumalaw.
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Pag-uulat ng mga side effect

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang 
posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng 
Yellow Card Scheme Website:www.mhra.gov.uk/yellowcard o maghanap ng MHRA Yellow Card sa Google Play o Apple App Store.
Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect, makakatulong ka sa pagbibigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng 
gamot na ito.

5. Paano mag-imbak ng Abacavir/Lamivudine Lupin

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.

Huwag inumin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire na ipinapakita sa karton. Ang petsa ng pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng 

buwang iyon.

Mag-imbak sa ibaba 25oC.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano 

itapon ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong sa pagprotekta sa kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Abacavir/Lamivudine Lupine

Ang mga aktibong sangkap sa bawat Abacavir/Lamivudine Lupine film-coated tablet ay abacavir 
hydrochloride na katumbas ng 600 mg abacavir at 300 mg ng lamivudine.

Ang iba pang mga sangkap ay microcrystalline cellulose, crospovidone (Type A), povidone (K-30), iron 
oxide yellow (E172) at magnesium stearate sa core ng tablet. Ang tablet coating ay naglalaman ng 
hypromellose HPMC 2910-3mPas, hypromellose HPMC 2910-6mPas, titanium dioxide (E171), 
macrogol 400, polysorbate 80 at sunset yellow aluminum lake (E110).

Ano ang hitsura ng Abacavir/Lamivudine Lupin at mga nilalaman ng pack
Ang Abacavir/Lamivudine Lupine ay kulay kahel, hugis kapsula, biconvex, 20.6 mm x 9.1 na filmcoated na mga 
tablet, na may nakaukit na '300' sa isang gilid at "600" sa kabilang panig.

Ang Abacavir/Lamivudine Lupine ay ibinibigay sa mga blister pack na naglalaman ng 30, 60 o 90 na film-coated na tablet o multi 

blister pack na naglalaman ng 60 o 90 na film-coated na tablet.

30 na film-coated na tablet sa mga botenaglalaman ng isang activated carbon sachet o isang activated carbon sachet at 

oxygen absorber para makontrol ang moisture sa bote.

Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

May hawak at Tagagawa ng Awtorisasyon sa Marketing

Lupine Healthcare (UK) Limited
The Urban Building, 2nd floor 3-9 
Albert Street, Slough, Berkshire SL1 
2BE, United Kingdom

Huling binago ang leaflet na ito noong Marso 2021.
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