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Alprostadil Urogenital
binibigkas bilang (al pros' ta dil)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Alprostadil injection at suppositories ay ginagamit upang gamutin ang ilang uri ng erectile dysfunction (impotence; kawalan ng kakayahan na 

makakuha o panatilihin ang isang paninigas) sa mga lalaki. Ang Alprostadil injection ay ginagamit din minsan kasama ng iba pang mga pagsusuri 

upang masuri ang erectile dysfunction. Ang Alprostadil ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na mga vasodilator. Gumagana ito sa 

pamamagitan ng pagre-relax sa mga kalamnan at mga daluyan ng dugo sa ari upang mapanatili ang sapat na dugo sa ari ng lalaki upang 

magkaroon ng paninigas.

Ang Alprostadil ay hindi nagpapagaling ng erectile dysfunction o nagpapataas ng sekswal na pagnanais. Hindi pinipigilan ng Alprostadil 

ang pagbubuntis o ang pagkalat ng mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik gaya ng human immunodeficiency virus (HIV).

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Alprostadil ay dumarating bilang isang pulbos na ihahalo sa likidong ibinigay sa pakete at itinurok sa ari ng lalaki at bilang 

isang urethral suppository (pellet na ilalagay sa butas ng ihi ng ari ng lalaki). Ginagamit ang Alprostadil kung kinakailangan bago 

ang sekswal na aktibidad. Ang paninigas ay maaaring mangyari sa loob ng 5 hanggang 20 minuto pagkatapos gamitin ang 

iniksyon at sa loob ng 5 hanggang 10 minuto pagkatapos gamitin ang pellet. Ang pagtayo ay dapat tumagal ng humigit-kumulang 

30 hanggang 60 minuto. Ang Alprostadil injection ay hindi dapat gamitin nang higit sa tatlong beses bawat linggo, na may hindi 

bababa sa 24 na oras sa pagitan ng paggamit. Ang mga Alprostadil pellets ay hindi dapat gamitin nang higit sa dalawang beses sa 

loob ng 24 na oras. 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. Gamitin ang alprostadil nang eksakto tulad ng itinuro.

Ibibigay ng iyong doktor ang unang dosis ng alprostadil sa kanyang opisina upang matukoy ang tamang dosis para sa iyo. Pagkatapos mong 

simulan ang paggamit ng alprostadil sa bahay, maaaring unti-unting taasan o bawasan ng iyong doktor ang iyong dosis. Sabihin sa iyong doktor 

kung hindi ka nakakaranas ng kasiya-siyang pagtayo o kung ang iyong paninigas ay tumatagal ng masyadong mahaba, ngunit huwag baguhin ang 

iyong dosis nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

Dapat kang sanayin ng iyong doktor bago gamitin ang alprostadil sa bahay. Tiyaking naiintindihan mo nang eksakto kung paano gamitin ang 

alprostadil. Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa kung paano gamitin ang iyong 

gamot.

Huwag muling gumamit ng mga karayom, syringe, cartridge, vial, pellet, o applicator. Itapon ang mga ginamit na karayom   at hiringgilya 

sa isang lalagyan na lumalaban sa pagbutas. Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung paano itapon ang lalagyan.
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Tanungin ang iyong parmasyutiko o doktor para sa isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

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 gamitin ang alprostadil,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa alprostadil; iba pang mga prostaglandin na gamot 
tulad ng misoprostol (Cytotec, sa Arthrotec), bimatoprost (Lumigan), latanoprost (Xalatan), at travoprost (Travatan); o 
anumang iba pang gamot.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 

supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga 

sumusunod: anticoagulants ('mga pampanipis ng dugo') tulad ng heparin at warfarin (Coumadin); mga suppressant ng gana; mga 

gamot para sa mga allergy, sipon, mataas na presyon ng dugo, o mga problema sa sinus; at anumang iba pang paggamot para sa 

erectile dysfunction. 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 pinayuhan ka na ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na iwasan ang 
sekswal na aktibidad para sa mga medikal na dahilan at kung mayroon ka o nagkaroon ng mga problema sa selula ng dugo 
tulad ng sickle cell anemia (isang sakit ng mga pulang selula ng dugo), leukemia (kanser ng ang mga puting selula ng dugo), 
multiple myeloma (kanser ng mga selula ng plasma), thrombocythemia (kondisyon kung saan napakaraming platelet ang 
nabubuo), o polycythemia (kondisyon kung saan napakaraming pulang selula ng dugo ang nagagawa); mga kondisyon na 
nakakaapekto sa hugis ng ari ng lalaki (angulation, cavernosal fibrosis, o Peyronie's disease); isang penile implant (aparato na 
inilagay sa pamamagitan ng operasyon sa loob ng ari upang gamutin ang erectile dysfunction); o pagkabigo sa puso. Sabihin 
din sa iyong doktor kung ikaw o sinuman sa mga miyembro ng iyong pamilya ay nagkaroon ng namuong dugo sa mga binti o 
baga at kung kamakailan kang sumailalim sa malalaking operasyon.

kung gumagamit ka ng alprostadil pellet, sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng anumang pagpapakitid, 

pagkakapilat, o pamamaga ng pagbukas ng ihi ng ari ng lalaki o sa dulo ng ari ng lalaki. Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor 

na huwag gumamit ng mga alprostadil pellets.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng karamdaman sa pagdurugo; isang kasaysayan ng pagkahimatay; o sakit sa 

bato, atay, o baga.

sabihin sa iyong doktor kung ang iyong kapareha ay buntis o planong magbuntis. Huwag gumamit ng mga alprostadil 
pellets bago makipagtalik sa isang buntis o isang babaeng maaaring mabuntis nang hindi gumagamit ng condom 
barrier.

dapat mong malaman na ang alprostadil ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo, pagkahilo, at pagkahilo. Huwag magmaneho ng kotse o 

magpaandar ng makinarya pagkatapos gumamit ng alprostadil hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito.

makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa paggamit ng alkohol sa panahon ng iyong paggamot sa alprostadil. 
Maaaring bawasan ng alkohol ang bisa ng gamot na ito.

dapat mong malaman na ang isang maliit na halaga ng pagdurugo ay maaaring mangyari sa lugar kung saan ibinigay ang gamot. Ito 

ay maaaring tumaas ang panganib ng paghahatid ng mga sakit na dala ng dugo (mga kondisyon na kumakalat sa pamamagitan ng 

kontaminadong dugo) tulad ng HIV, hepatitis B, at hepatitis C sa pagitan mo at ng iyong kapareha. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw 

o ang iyong kapareha ay may sakit na dala ng dugo.

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.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695022.html 2/5



4/15/22, 11:19 AM Alprostadil Urogenital: MedlinePlus Drug Information

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

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

alinman sa mga sintomas na ito:

pagdurugo o pasa sa lugar kung saan mo ibinibigay ang gamot

pananakit o pananakit ng ari, testicle, binti, o perineum (lugar sa pagitan ng ari ng lalaki at tumbong)

init o nasusunog na pandamdam sa pagbukas ng ihi ng ari

pamumula ng ari

sakit ng ulo

sakit sa likod

mga problema sa balat

mga problema sa paningin

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan 

kaagad ang iyong doktor:

paninigas na tumatagal ng higit sa 4 na oras

pamumula, pamamaga, lambot, o hindi pangkaraniwang pagkurba ng naninigas na ari

nodules o matitigas na bahagi sa ari ng lalaki

mabilis na tibok ng puso

nanghihina

namamagang ugat sa binti

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. Mag-imbak ng mga 

alprostadil vial at cartridge sa temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo). Basahin ang 

mga tagubilin ng gumawa para sa impormasyon tungkol sa kung gaano katagal maaaring iimbak ang solusyon ng alprostadil 

pagkatapos ng paghahalo at kung saan ito dapat itago. Ang mga alprostadil pellets ay dapat na nakaimbak sa orihinal na pakete 

sa refrigerator, ngunit maaaring panatilihin sa temperatura ng silid hanggang sa 14 na araw bago gamitin. Huwag ilantad ang 

gamot sa mataas na temperatura o ilagay ito sa direktang sikat ng araw dahil hindi ito magiging epektibo.

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]
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Kapag naglalakbay, huwag mag-imbak ng alprostadil sa naka-check na bagahe o iwanan ito sa kotse kung saan maaari itong 

malantad sa matinding temperatura. Mag-imbak ng mga alprostadil pellet sa isang portable ice pack o cooler.

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

Kung ang isang tao ay gumagamit ng masyadong maraming alprostadil, tawagan ang iyong lokal na poison control center sa 1-800-222-1222. Kung 

ang biktima ay bumagsak o hindi humihinga, tumawag sa mga lokal na serbisyong pang-emerhensiya sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang:

nanghihina

pagkahilo

malabong paningin

pagduduwal

sakit sa ari na hindi nawawala

paninigas na tumatagal ng mas mahaba kaysa sa 6 na oras

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor. Mahalagang magkaroon ng mga regular na follow-up na pagbisita sa iyong 

doktor (hal., bawat 3 buwan).

Huwag hayaan ang sinuman na gumamit ng iyong gamot, karayom, o mga hiringgilya. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga 

tanong mo tungkol sa muling pagpuno ng iyong reseta.

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

Caverject®

Caverject Impulse®

Edex®

Muse®
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mga pangalan

Prostaglandin E1(PGE1)

Huling Binago - 02/15/2018

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.
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