
Kunin ang pinakabagong impormasyon sa pampublikong kalusugan mula sa CDC

Impormasyon sa droga

Bigkasin:Abacavir

Tatak:Ziagen

Ibang pangalan:ABC, abacavir sulfate

Klase ng Droga:Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTIs) (Mga Larawan 

ng Gamot): (I-click upang palakihin)

Ano ang pinakamahalagang bagay na dapat malaman tungkol sa 

abacavir?

Ang Abacavir ay maaaring magdulot ng malubha, nakamamatay na epekto. Kabilang dito ang mga allergic 

reaction, isang buildup nglactic acidsa dugo (lactic acidosis), atataymga problema.

Ang mga taong umiinom ng abacavir ay maaaring magkaroon ng malubhang reaksiyong alerhiya (reaksyon ng hypersensitivity) na maaaring 

magdulot ng kamatayan.Ang iyong panganib ng reaksiyong alerhiya na ito ay mas mataas kung mayroon kang agenevariation na tinatawag na HLA-B*5701. 

Maaaring matukoy ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang pagkakaiba-iba ng gene na ito sa pamamagitan ng 

pagsusuri sa dugo.

Kung nakakuha ka ng sintomas mula sa dalawa o higit pa sa mga sumusunod na grupo habang umiinom ng abacavir, makipag-ugnayan 

kaagad sa iyong health care provider upang malaman kung dapat mong ihinto ang pag-inom ng abacavir.

Mga Sintomas ng Pangkat 1:Lagnat

Pangkat 2 Sintomas:Rash
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Pangkat 3 Sintomas:Pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pananakit ng tiyan (lugar ng tiyan).

Pangkat 4 na Sintomas:Pangkalahatang masamang pakiramdam, matinding pagkapagod, o pananakit

Pangkat 5 Sintomas:Kakapusan sa paghinga, ubo, pananakit ng lalamunan

Bibigyan ka ng iyong parmasyutiko ng Warning Card na may listahan ng mga sintomas na ito.Dalhin ang Warning 

Card na ito sa lahat ng oras.

Kung huminto ka sa pag-inom ng abacavir dahil sa isang reaksiyong alerhiya, huwag nang muling uminom ng 

abacavir o anumang iba pang gamot na naglalaman ng abacavir.(Ang kumbinasyong mga gamot na ito sa HIV ay 

naglalaman din ng abacavir: abacavir/lamivudine [brand name:Epzicom], abacavir/lamivudine/zidovudine [pangalan ng 

tatak: Trizivir], at abacavir/dolutegravir/lamivudine [brand name:Triumeq].)

Kung umiinom ka muli ng abacavir o anumang iba pang gamot na naglalaman ng abacavir dahil nagkaroon ka ng allergic reaction sa 

abacavir, sa loob ng ilang oras maaari kang makakuha ngmga sintomas na nagbabanta sa buhayna maaaring kasamanapakababa ng 

presyon ng dugo o kamatayan.

Kung huminto ka sa pag-inom ng abacavir para sa anumang iba pang dahilan, kahit sa loob ng ilang araw, at hindi ka alerdye sa abacavir, makipag-usap sa 

iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan bago ito muling kunin. Ang muling pag-inom ng abacavir ay maaaring magdulot ng malubhang 

reaksiyong alerdyi o nagbabanta sa buhay, kahit na hindi ka pa nagkaroon ng reaksiyong alerhiya dito noon.Kung sasabihin sa iyo ng iyong tagapagbigay 

ng pangangalagang pangkalusugan na maaari kang uminom muli ng abacavir, simulan ang pag-inom nito kapag nasa paligid ka ng tulong medikal 

o mga taong maaaring tumawag sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung kailangan mo nito.

Makipag-ugnayan kaagad sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas 

na maaaring mga palatandaan ng lactic acidosis:

Panghihina o pagod

Hindi pangkaraniwang pananakit ng kalamnan

Kapos sa paghinga o mabilis na paghinga

Sakit ng tiyan na may pagduduwal at pagsusuka

Malamig o asul na mga kamay at paa

Pagkahilo o pagkahilo

Mabilis o abnormal na tibok ng puso

Makipag-ugnayan kaagad sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas na maaaring 

mga palatandaan ng mga problema sa atay:

Ang paninilaw ng iyong balat o ang puti ng iyong mga mata (paninilaw ng balat)

Maitim na ihi

Banayad na pagdumi

Pagkawala ng gana sa loob ng ilang araw o mas matagal pa
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Pagduduwal o pagsusuka

Pananakit, pananakit, o pananakit sa kanang bahagi ng iyong tiyan/tiyan

Nangangati

Habang umiinom ng abacavir, mahalagang panatilihin ang lahat ng iyong appointment sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang 

pangkalusugan.

Ano ang abacavir?

Ang Abacavir (brand name: Ziagen) ay isang de-resetang gamot na inaprubahan ng USPangangasiwa ng Pagkain at 

Gamot(FDA) para sa paggamot ng HIVimpeksyonsa mga matatanda, bata, at mga sanggol. Ang abacavir ay palaging 

ginagamit kasama ng iba pang mga gamot sa HIV.

Para sa karagdagang impormasyon sa paggamit ng abacavir sa mga taong may HIV, mangyaring sumangguni saMga Alituntunin para sa 

Paggamit ng mga Ahente ng Antiretroviral sa mga Matanda at Kabataang Nabubuhay na may HIVat angMga Alituntunin para sa Paggamit ng 

mga Antiretroviral Agents sa Pediatric HIV Infection.

Hindi mapapagaling ng mga gamot sa HIV ang HIV/AIDS, ngunit ang pag-inom ng mga gamot sa HIV araw-araw ay nakakatulong sa mga taong may HIV na mabuhay 

nang mas mahaba, mas malusog na buhay. Binabawasan din ng mga gamot sa HIV ang panganib ng HIVpaghawa. Kung umiinom ka ng mga gamot sa HIV, huwag 

bawasan, laktawan, o ihinto ang pag-inom nito maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Ano ang dapat kong sabihin sa aking tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan bago kumuha 

ng abacavir?

Bago kumuha ng abacavir, sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan:

Kung ikaw ay allergic sa abacavir o anumang iba pang mga gamot.

Kung nasubok ka at alam mo kung mayroon kang partikular na variation ng gene na tinatawag na HLA-B*5701 o 

wala.

Kung mayroon o nagkaroon ka ng mga problema sa atay, kabilang angimpeksyon sa hepatitis B virus(HBV) oimpeksyon sa 

hepatitis C virus(HCV).

Kung mayroon kang mga problema sa puso, naninigarilyo, o may mga sakit na nagpapataas sa iyong panganib ng sakit sa 

puso, gaya ng altapresyon, mataaskolesterol, odiabetes.

Kung umiinom ka ng alak o umiinom ng mga gamot na naglalaman ng alkohol.

Kung mayroon kang anumang iba pang kondisyong medikal.

Kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa mga 

panganib at benepisyo ng pag-inom ng abacavir sa panahon ng pagbubuntis. Para sa karagdagang impormasyon sa paggamit ng 

abacavir sa panahon ng pagbubuntis, mangyaring sumangguni saMga Rekomendasyon para sa Paggamit ng mga Antiretroviral na 

Gamot sa Panahon ng Pagbubuntis at Mga Pamamagitan upang Bawasan ang Perinatal HIV Transmission sa United States.
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Kung ikaw ay nagpapasuso o nagpaplanong magpasuso. Para sa mga babaeng may HIV sa Estados Unidos, ang Patnubayhindi 

inirerekomenda ang pagpapasuso. Bago ipanganak ang iyong sanggol, o kung nagpapasuso ka na, kausapin ang iyong tagapagbigay ng 

pangangalagang pangkalusugan upang talakayin ang mga alternatibong opsyon para sa pagpapakain sa iyong sanggol.

Kung ikaw ay gumagamithormone-based birth control (tulad ng mga tabletas, implant, o vaginal ring). Para sa karagdagang 

impormasyon tungkol sa paggamit ng birth control at mga gamot sa HIV nang sabay, tingnan ang HIVinfoHIV at Birth 

Controlinfographic.

Tungkol sa iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal na 

iniinom o pinaplano mong inumin.Maaaring makaapekto ang Abacavir sa paraan ng paggana ng ibang mga gamot o produkto, at 

maaaring makaapekto ang iba pang mga gamot o produkto kung paano gumagana ang abacavir.Ang pag-inom ng abacavir kasama ng 

ilang partikular na gamot o produkto ay maaaring magdulot ng malubhang epekto.

Paano ako kukuha ng abacavir?

Ang Abacavir ay nasa mga sumusunod na anyo at lakas:

300-mg na mga tablet

20-mg/mL oral solution (isang strawberry banana-flavored liquid na magagamit para sa mga sanggol, bata, at 

matatanda na hindi makalunok ng mga tableta)

Uminom ng abacavir ayon sa mga tagubilin ng iyong health care provider. Huwag palampasin ang adosisng abacavir, at huwag baguhin ang iyong dosis o 

ihinto ang pag-inom ng abacavir nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Uminom ng abacavir sa pamamagitan ng bibig may pagkain man o walang.

Kung ang iyong anak ay inireseta ng abacavir, ang iyong anak sa tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay magpapasya sa tamang dosis 

ng abacavir batay sa timbang ng iyong anak. Ang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay magpapasya din kung ang iyong anak ay 

dapat uminom ng tablet o likidong anyo ng abacavir.

Palaging uminom ng abacavir kasama ng iba pang mga gamot sa HIV.

Kung masyado kang uminom ng abacavir, makipag-ugnayan kaagad sa iyong health care provider o lokal na poison control 

center (1- 800-222-1222), o pumunta sa pinakamalapit na emergency room ng ospital.

Para sa karagdagang impormasyon kung paano uminom ng abacavir, tingnan angLabel ng gamot ng FDA.

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

Kung napalampas mo ang isang dosis ng abacavir, kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Ngunit kung malapit na ang 

iyong susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at kunin na lang ang iyong susunod na dosis sa regular na oras. Huwag kumuha ng 

dalawang dosis nang sabay para makabawi sa napalampas na dosis.

Anong mga side effect ang maaaring idulot ng abacavir?
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Ang abacavir ay maaaring maging sanhi ng mga side eec. Ang ilang side effect ng abacavir ay maaaring maging seryoso gaya ng nabanggit sa itaas. 

Maraming epekto mula sa mga gamot sa HIV, tulad ng pagduduwal o paminsan-minsang pagkahilo, ay mapapamahalaan. Tingnan ang

HIVinfo fact sheet saMga Gamot sa HIV at Side Eecpara sa karagdagang impormasyon.

Ang iba pang posibleng epekto ng abacavir ay kinabibilangan ng:

Mga pagbabago sa iyongimmune system(tinatawagimmune reconstitution nagpapasiklab na sindromo IRIS). Ang IRIS ay 

isang kondisyon na kung minsan ay nangyayari kapag ang immune system ay nagsimulang mabawi ang aer treatment 

na may gamot sa HIV. Habang lumalakas ang immune system, maaaring tumaas ang tugon nito sa dati nang 

nakatagong impeksiyon.

Tumaas na panganib ng atake sa puso (Atake sa puso).

Sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang side effect na bumabagabag sa iyo o hindi nawawala.

Ito ay hindi lahat ng posibleng side eects ng abacavir. Upang matuto nang higit pa tungkol sa mga posibleng epekto ng abacavir, basahin 

anglabel ng gamotopakete inserto makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan o parmasyutiko.

Maaari kang mag-ulat ng mga side effect sa FDA sa 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) oonline.

Paano dapat iimbak ang abacavir?

Mag-imbak ng mga tabletang abacavir sa temperatura ng silid, 68°F hanggang 77°F (20°C hanggang 25°C).

Ang abacavir oral solution ay maaaring palamigin o itago sa temperatura ng silid. Huwag i-freeze ang abacavir 

oral solution.

Panatilihin ang abacavir sa lalagyan na pinasok nito at panatilihing nakasara nang mahigpit ang lalagyan.

Huwag gumamit ng abacavir kung ang orihinal na selyo sa ibabaw ng butas ng lalagyan ay sira o nawawala.

Itapon ang abacavir na hindi na kailangan o expired na (luma na). SundinMga alituntunin ng FDAsa kung paano ligtas 

na itapon ang mga hindi nagamit na gamot.

Panatilihin ang abacavir at lahat ng gamot sa hindi maabot ng mga bata.

Saan ako makakahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa abacavir?

Para sa karagdagang impormasyon sa paggamit ng abacavir sa mga taong may HIV, mangyaring sumangguni saMga Alituntunin para sa 

Paggamit ng mga Ahente ng Antiretroviral sa mga Matanda at Kabataang Nabubuhay na may HIVat angMga Alituntunin para sa Paggamit 

ng mga Antiretroviral Agents sa Pediatric HIV Infection.

Ang buod ng gamot na Bersyon ng Pasyente na ito ay batay sa sumusunod na (mga) label ng FDA:Solusyon, tablet (pinahiran ng 

pelikula). Ang seksyon ng Impormasyon sa Pagpapayo sa Pasyente ng label ay may kasamang impormasyon para sa mga taong 

umiinom ng abacavir.

Kaugnay ng Abacavirpananaliksik na pag-aaral, mula saClinicalTrials.gov

Isang listahan ng mgaMga gamot sa HIV na inaprubahan ng FDA, mula sa HIVinfo.
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