
Package leaflet: Impormasyon para sa
gumagamit

• Kung mayroon kang madalas na impeksyon tulad ng lagnat, 

matinding panginginig, namamagang lalamunan o mga ulser 

sa bibig. Ito ay maaaring mga palatandaan ng isang problema 

sa dugo na tinatawag na 'leukopenia'

• Kung ikaw o ibang tao sa iyong pamilya ay may 
kasaysayan ng kanser sa suso.

• Kung mayroon kang mataas na antas ng prolactin.

Amisulpride 50mg, 100mg,
200mg at 400mg na mga Tablet

(Amisulpride)

Ang mga malubhang problema sa atay ay naiulat sa 
Amilsulpride Tablets. Kausapin kaagad ang iyong doktor 
kung nakakaranas ka ng pagkapagod, pagkawala ng 
gana, pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng tiyan o 
dilaw na kulay ng mga mata o balat.

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo 
simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito 
ng mahalagang impormasyon para sa iyo.
• Itago ang leaflet na ito. 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, kausapin ang iyong 

doktor o parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang 

posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. tingnan ang 

seksyon 4.

Kung hindi ka sigurado kung naaangkop sa iyo ang alinman sa 
mga nabanggit, kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko bago 
uminom ng Amisulpride Tablets.

Iba pang mga gamot at Amisulpride Tablet Mangyaring sabihin 
sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka o kamakailan 
lamang ay umiinom ng anumang iba pang mga gamot. Kabilang 
dito ang mga gamot na binibili mo nang walang reseta, kabilang 
ang mga herbal na gamot. Ito ay dahil ang Amisulpride Tablet ay 
maaaring makaapekto sa paraan ng paggana ng ilang iba pang 
mga gamot. Ang ilang mga gamot ay maaaring makaapekto sa 
paraan ng paggana ng Amisulpride Tablets.

Ano ang nasa leaflet na ito
1. Ano ang Amisulpride Tablet at para saan ang 

mga ito
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom 

ng Amisulpride Tablets
3. Paano uminom ng Amisulpride Tablets
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Amisulpride Tablets
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Huwag inumin ang gamot na ito at sabihin sa iyong 
doktor kung umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod 
na gamot:
• Levodopa upang gamutin ang sakit na Parkinson
• Mga gamot na tinatawag na 'dopamine agonists' 

tulad ng ropinirole at bromocriptine

Sabihin sa iyong doktor BAGO simulan ang iyong 
gamot kung umiinom ka ng alinman sa mga 
sumusunod:
• Mga gamot upang bawasan ang iyong tibok ng puso 

tulad ng quinidine, disopyramide, amiodarone at 
sotalol

• mga gamot para sa altapresyon at mga problema 
sa puso gaya ng diltiazem, verapamil, 
guanfacine o digitalis

• clonidine na ginagamit para sa migraines, flushing o para sa 
mataas na presyon ng dugo

• iba pang mga anti-psychotic na gamot na ginagamit para sa 

mga problema sa pag-iisip

• mga gamot para sa matinding pananakit na tinatawag na 
opiates tulad ng morphine at pethidine

• mga pain-killer tulad ng tramadol at 
indomethacin
• mefloquine, gamot na ginagamit sa paggamot ng malaria
• mga gamot upang matulungan kang matulog 

tulad ng barbiturates at benzodiazepines
• pampamanhid
• mga anti-histamine tulad ng promethazine na 

nagpapaantok sa iyo
• Ginagamit ang Clozapine sa paggamot ng schizophrenia
• mga gamot na nagdudulot ng hypokalaemia tulad 

ng hypokalaemic diuretics, stimulant
laxatives, IV amphotericin B, glucocorticoids o 
tetracosactides

1. ANO ANG AMISULPRIDE TABLETS AT 
KUNG ANO ANG GINAGAMIT NILA

Ang Amisulpride ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na 

tinatawag na 'antipsychotics'.

Ang mga tablet ay ginagamit upang gamutin ang isang sakit na tinatawag 

na schizophrenia. Maaaring iparamdam sa iyo ng schizophrenia, makita o 

marinig ang mga bagay na wala, magkaroon ng kakaiba at nakakatakot 

na mga kaisipan, baguhin ang iyong pagkilos, at iparamdam sa iyo na 

nag-iisa ka. Minsan ang mga taong may mga sintomas na ito ay maaari 

ding makaramdam ng tensyon, pagkabalisa, o depresyon. Gumagana ang 

mga tablet na Amisulpride sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga 

nababagabag na pag-iisip, damdamin at pag-uugali. Ginagamit ito upang 

gamutin ang schizophrenia kapag nagsimula ito at sa mahabang 

panahon din.

2. ANG KAILANGAN MONG MALAMAN BAGO KA 
KUMUHA NG AMISULPRIDE TABLETS

Huwag uminom ng Amisulpride Tablets:
• Kung ikaw ay alerdyi sa amisulpride o alinman sa iba pang 

sangkap ng gamot na ito (nakalista sa seksyon 6). Ang mga 
palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi ay kinabibilangan 
ng: isang pantal, mga problema sa paglunok o paghinga, 
pamamaga ng iyong mga labi, mukha, lalamunan o dila.

• Kung mayroon kang prolactin dependent tumor o 
kanser sa suso

• Kung mayroon kang phaeochromocytoma (isang 
tumor sa adrenal gland)

• Kung ikaw ay wala pang 18 taong gulang.
• Kung umiinom ka ng mga antiarrhythmic na gamot 

para sa pagkontrol sa ritmo ng puso tulad ng 
quinidine, disopyramide, procainamide, 
amiodarone, sotalol

• Kung ikaw ay umiinom ng bepridil (calcium channel blockers na 

ginagamit para sa pananakit ng dibdib)

• Kung umiinom ka ng cisapride para sa 
mga problema sa gastrointestinal

• Kung umiinom ka ng sultopride na ginagamit sa 
schizophrenia
• Kung ikaw ay umiinom ng thioridazine na 

ginagamit para sa schizophrenia at psychosis
• Kung umiinom ka ng IV erythromycin at 

sparfloxacin na ginagamit sa mga impeksyon
• Kung umiinom ka ng IV vincamine na ginagamit upang 

mapabuti ang daloy ng dugo sa utak
• Kung ikaw ay umiinom ng halofantrine na ginagamit sa paggamot 

sa malaria

• Kung umiinom ka ng pentamidine na ginagamit sa mga 
impeksyon sa dibdib

• Kung umiinom ka ng levodopa, isang gamot para gamutin ang 
sakit na Parkinson (tingnan ang seksyong 'Pag-inom ng iba 
pang mga gamot')

• Kung ikaw ay na-diagnose na may pituitary 
tumor.

Palitan ng sumusunod.
Kung hindi ka sigurado kung naaangkop sa iyo ang alinman sa mga 

nabanggit, kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha 

ng Amisulpride.

Amisulpride Tablet na may pagkain at inumin
• Lunukin ang Amisulpride Tablet na may maraming 

tubig bago kumain.
• Huwag uminom ng alak habang umiinom ka ng 

Amisulpride Tablet. Ito ay dahil maaari itong 
makaapekto sa paraan ng paggana ng gamot.

Pagbubuntis, pagpapasuso at pagkamayabong Kung 
ikaw ay buntis o nagpapasuso, isipin na ikaw ay buntis o 
nagbabalak na magkaroon ng sanggol, humingi ng payo 
sa iyong doktor bago uminom ng gamot na ito.

Pagbubuntis
Ang mga Amisulpride Tablet ay hindi inirerekomenda sa panahon ng 

pagbubuntis at sa mga babaeng may potensyal na manganak na hindi 

gumagamit ng epektibong pagpipigil sa pagbubuntis.

Kung gumamit ka ng Amisulpride Tablet sa huling tatlong buwan 
ng pagbubuntis, ang iyong sanggol ay maaaring magdusa mula sa 
pagkabalisa, pagtaas ng tensyon ng kalamnan, hindi sinasadyang 
panginginig ng katawan, pagkaantok, mga problema sa paghinga, 
o kahirapan sa pagpapakain.
Makipag-usap sa iyong doktor, kung ang iyong sanggol ay magkaroon ng 

alinman sa mga sintomas na ito.

pagpapasuso
Hindi ka dapat magpasuso sa panahon ng therapy na may Amisulpride 

Tablets. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pinakamahusay na 

paraan ng pagpapakain sa iyong sanggol kung umiinom ka ng 

Amisulpride Tablets.

Huwag inumin ang gamot na ito kung ang alinman sa mga 
nabanggit ay naaangkop sa iyo. Kung hindi ka sigurado, kausapin 
ang iyong doktor o parmasyutiko bago uminom ng Amisulpride 
Tablets. Pagmamaneho at paggamit ng mga makina:

Maaaring hindi ka gaanong alerto, inaantok o inaantok at malabo 
ang iyong paningin habang umiinom ng gamot na ito. Kung 
mangyari ito, huwag magmaneho o gumamit ng anumang mga 
tool o makina.

Babala at pag-iingat
Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha 
ng Amisulpride Tablets.
• Kung dumaranas ka ng sakit sa bato
• Kung mayroon kang kasaysayan ng epilepsy o mga seizure 

(nagkakasya)

• Kung dumaranas ka ng sakit na Parkinson
• Kung mayroon kang kakaibang tibok ng puso (ritmo)
• Kung mayroon kang mabagal na tibok ng puso (mas mababa sa 55 na 

mga tibok bawat minuto)

• Kung mayroon kang mababang antas ng potassium sa 
iyong dugo

• Kung mayroon kang mahabang QT interval (problema 
sa pagpapadaloy ng puso)

• Kung ikaw o ang ibang tao sa iyong pamilya ay may 
kasaysayan ng mga namuong dugo, dahil ang mga 
gamot na tulad nito ay nauugnay sa pagbuo ng mga 
namuong dugo

• Kung mayroon kang sakit sa puso o family history ng mga 
problema sa puso

• Kung sinabi sa iyo ng iyong doktor na maaari kang 
magkaroon ng stroke

• Kung ikaw ay may diyabetis o sinabihan kang may mas 
mataas na panganib na magkaroon ng diabetes

• Kung ikaw ay matanda na. Ito ay dahil ang mga matatanda ay 
mas malamang na magkaroon ng mababang presyon ng 
dugo o makaramdam ng antok. Ang isang maliit na pagtaas 
sa bilang ng mga pagkamatay ng mga matatandang taong 
may demensya ay naiulat para sa mga pasyente na kumukuha 
ng antipsychotics kumpara sa mga hindi tumatanggap ng 
antipsychotics.

• Kung mayroon kang mababang bilang ng mga puting selula ng dugo 

(agranulocytosis). Nangangahulugan ito na maaari kang makakuha ng mga 

impeksyon nang mas madali kaysa karaniwan.

Ang Amisulpride Tablet ay naglalaman ng lactose Kung 
sinabihan ka ng iyong doktor na mayroon kang hindi pagpaparaan 
sa ilang mga asukal, makipag-ugnayan sa iyong doktor bago kunin 
ang produktong panggamot na ito.

3. PAANO KUMUHA NG AMISULPRIDE TABLETS

Palaging inumin ang gamot na ito nang eksakto kung 
paano sinabi sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko. 
Tingnan sa iyong doktor o parmasyutiko kung hindi ka 
sigurado.

Pag-inom ng gamot na ito
• Inumin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig.

• Lunukin nang buo ang mga tableta kasama ng inuming 
tubig. Huwag nguyain ang iyong mga tablet.

• Kunin bago kumain.
• Kung sa tingin mo ang epekto ng iyong gamot ay masyadong mahina o 

masyadong malakas, huwag baguhin ang dosis sa iyong sarili, 

ngunit tanungin ang iyong doktor.

Magkano ang dadalhin
• Ang dami ng Amisulpride Tablet na iniinom mo ay 

depende sa iyong sakit. Maingat na sundin ang mga 
tagubilin ng iyong doktor.

Ang inirerekumendang oral na dosis para sa: 

Matatanda

• Ang karaniwang dosis ay nasa pagitan ng 50mg at 
800mg bawat araw.

• Maaaring magsimula ang iyong doktor ng mas mababang dosis 

kung kinakailangan.
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• Kung kinakailangan ang iyong doktor ay maaaring 

magreseta ng hanggang 1200mg bawat araw.

• Ang mga dosis hanggang 300mg bawat araw ay 
maaaring kunin bilang isang dosis. Kunin ang
dosis sa parehong oras bawat araw.

• Ang mga dosis na higit sa 300mg ay dapat 
kunin bilang kalahati sa umaga at kalahati 
sa gabi

• humihinto ang regla
• pagpapalaki ng dibdib sa mga lalaki
• kahirapan sa pagkuha o pagpapanatili 

ng paninigas, o sa bulalas
• pakiramdam na nahihilo (na maaaring dahil sa mababang 

presyon ng dugo)
• malabong paningin

Hindi karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 
sa 100 tao)
• pagbagal ng tibok ng puso
• mataas na asukal sa dugo (hyperglycaemia)
• nakakaramdam ng pagkalito
• pagsikip ng ilong
• isang kondisyon na tinatawag na 'osteoporosis'. Ito ay kapag 

ang iyong mga buto ay mas malamang na mabali.
• mataas na antas ng taba 

(triglycerides) o kolesterol sa dugo
• hindi sinasadyang paglanghap ng pagkain na may panganib ng 

pneumonia (impeksyon sa baga)
• pagtaas ng presyon ng dugo
• kahirapan sa pagpasa ng tubig (ihi)
• Pagkasira ng tissue ng atay

matatanda

• Kakailanganin ng iyong doktor na panatilihin ang isang malapit na 

pagsusuri sa iyo dahil ikaw ay mas malamang na magkaroon 

ng mababang presyon ng dugo o

antok dahil sa gamot na ito.

Mga pasyenteng may problema sa bato
Maaaring kailanganin ng iyong doktor na bigyan ka ng mas mababang dosis.

Mga batang wala pang 18 taong gulang Ang mga tablet 
na Amisulpride ay hindi dapat ibigay sa mga batang wala 
pang 18 taong gulang

Kung umiinom ka ng mas maraming Amisulpride Tablet kaysa sa 

dapat mo

Kung umiinom ka ng mas maraming tableta kaysa sa dapat 
mo, sabihin sa doktor o pumunta kaagad sa departamento ng 
nasawi sa ospital. Dalhin ang pakete ng gamot. Ito ay para 
malaman ng doktor kung ano ang iyong ininom. Maaaring 
mangyari ang mga sumusunod na epekto: hindi mapakali o 
nanginginig, matigas na kalamnan, inaantok o inaantok na 
maaaring humantong sa pagkawala ng malay.

Bihira (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 1000 tao)
• noncancerous benign tumor (tulad ng 
prolactinoma)
• pakiramdam na hindi maganda, nalilito o nanghihina, 

nakakaramdam ng sakit (pagduduwal), kawalan ng gana, 
pakiramdam na magagalitin. Ito ay maaaring isang sakit 
na tinatawag na sindrom ng hindi naaangkop na 
antidiuretic hormone secretion (SIADH)

• pagod, mahina, nalilito, may mga kalamnan na sumasakit, hindi pa rin 
gumagana o hindi gumagana nang maayos. Ito ay maaaring dahil 
sa mababang antas ng sodium sa iyong dugo

Kung nakalimutan mong uminom ng Amisulpride Tablets Kung 

nakalimutan mong uminom ng isang dosis, inumin ito sa sandaling 

maalala mo. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod 

na dosis, laktawan ang napalampas na dosis. Huwag kumuha ng 

dobleng dosis para makabawi sa isang nakalimutang dosis.
Hindi alam (hindi matantya ang dalas mula sa 
available na data) (FONT: BOLD)
• Restless legs syndrome (hindi komportable na 

pakiramdam sa mga binti pansamantalang naibsan 
ng paggalaw at lumalala ang mga sintomas sa 
pagtatapos ng araw).

• Tumaas na sensitivity ng iyong balat sa araw at 
ultraviolet light.

Kung titigil ka sa pag-inom ng Amisulpride Tablets Ituloy ang 

pag-inom ng Amisulpride Tablets hanggang sa sabihin sa iyo ng 

doktor na huminto.

Huwag tumigil sa pag-inom ng Amisulpride Tablets kung 
bumuti ang pakiramdam mo. Kung titigil ka, maaaring lumala 
o bumalik ang iyong sakit. 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: 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 maaari kang 
makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan 
ng gamot na ito.

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ang 
mga tablet na Amisulpride ay hindi dapat itigil nang biglaan. 
Ang biglaang paghinto ng paggamot ay maaaring magdulot 
ng mga epekto sa pag-alis tulad ng:
• nararamdaman o may sakit
• pagpapawis
• kahirapan sa pagtulog o pakiramdam na hindi mapakali

• paninigas ng kalamnan o hindi pangkaraniwang 

paggalaw ng katawan

• ang iyong orihinal na kondisyon ay maaaring bumalik. 5. PAANO MAG-store ng AMISULPRIDE 
TABLETSPagsusuri ng dugo

Ang pag-inom ng Amisulpride Tablet ay maaaring makaapekto sa 
mga resulta ng ilang pagsusuri sa dugo. Kabilang dito ang mga 
pagsusuri upang masukat ang hormone na tinatawag na 'prolactin' 
at mga pagsusuri sa atay. Kung magkakaroon ka ng pagsusuri sa 
dugo, mahalagang sabihin sa iyong doktor na umiinom ka ng 
Amisulpride Tablets.

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot 
ng mga bata.
• Huwag mag-imbak sa itaas ng 25°C
• Itabi sa orihinal na pakete.
• Huwag gamitin pagkatapos ng petsa ng pag-expire sa karton, 

ang petsa ng pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng 
buwan.

• Ang mga gamot ay hindi dapat itapon sa pamamagitan ng 
wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong 
parmasyutiko kung paano itapon ang mga gamot na hindi na 
kailangan. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong upang 
maprotektahan ang kapaligiran.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit 

ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang Amisulpride Tablet ay maaaring 

magdulot ng mga side effect, bagama't hindi lahat ay nakakakuha nito. 6. NILALAMAN NG PACK AT IBA PANG 
IMPORMASYON

Itigil ang pag-inom ng Amisulpride Tablets at magpatingin 
sa doktor o pumunta kaagad sa ospital kung:

Ano ang nilalaman ng Amisulpride Tablet: 
AngaktiboAng sangkap ay amisulpride. Ang 
bawat 50mg tablet ay naglalaman ng 50mg ng 
amisulpride.
Ang bawat 100mg tablet ay naglalaman ng 100mg ng 
amisulpride.
Ang bawat 200mg tablet ay naglalaman ng 200mg ng 
amisulpride.
Ang bawat 400mg tablet ay naglalaman ng 400mg ng 
amisulpride.

Hindi karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 

sa 100 tao)

• mayroon kang reaksiyong alerdyi. Ang mga palatandaan ay maaaring 

kabilang ang isang makati, bukol na pagmamadali,

kahirapan sa paglunok o paghinga, pamamaga 
ng labi, mukha, lalamunan o dila

• Mas marami kang impeksyon kaysa karaniwan. Ito 
ay maaaring dahil sa isang sakit sa dugo 
(agranulocytosis) o pagbaba sa bilang ng mga 
puting selula ng dugo (leukopenia o 
neutropenia).

• mayroon kang fit (seizure)

Ang iba pang mga sangkap para sa Amisulpride 
50mg, 100mg & 200mg Tablets ay mais starch, 
lactose monohydrate, methylcellulose 400cps, 
colloidal anhydrous silica at magnesium stearate.

Bihira (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 1000 tao)

• Mayroon kang mataas na temperatura, pagpapawis, 
paninigas ng kalamnan, mabilis na tibok ng puso, mabilis 
na paghinga at nalilito, inaantok o nabalisa. Ito ay 
maaaring mga sintomas ng isang seryoso ngunit 
bihirang side effect na tinatawag na 'neuroleptic 
malignant syndrome'

• Mayroon kang napakabilis o hindi pangkaraniwang tibok ng 
puso o pananakit ng dibdib na maaaring magresulta sa 
atake sa puso o sakit sa puso na nagbabanta sa buhay.

• Mayroon kang mga namuong dugo sa mga ugat lalo na sa mga 
binti (kabilang sa mga sintomas ang pamamaga, pananakit at 
pamumula sa binti), na maaaring dumaan sa mga daluyan ng 
dugo patungo sa baga na nagdudulot ng pananakit ng dibdib 
at kahirapan sa paghinga. Kung mapapansin mo ang alinman 
sa mga sintomas na ito, humingi kaagad ng medikal na payo.

Ang iba pang mga sangkap sa Amisulpride 400mg 
Tablets ay lactose monohydrate, sodium starch 
glycollate, magnesium stearate, microcrystalline 
cellulose, methylcellulose 400cps, basic butylated 
methacrylate copolymer, titanium dioxide (E171), 
talc at macrogol 6000.

Ano ang hitsura ng mga Amisulpride Tablet at 
mga nilalaman ng pack
Amisulpride 50mg, 100mg & 200mg Tablets Puti 
hanggang puti, bilog, scored, uncoated na mga tablet na 
may markang 50, MAM100 at MAM200 sa isang gilid 
ayon sa pagkakabanggit.

Amisulpride 400mg na mga Tablet
Puti hanggang puti, hugis ovoidal, biconvex, scored, film 
coated na mga tablet na may markang MAM400 sa isang 
gilid.
Ang Amisulpride 50mg, 100mg, 200mg at 400mg 
Tablets ay available sa mga blister pack na may 60 
tablets.

Sabihin sa iyong doktor sa lalong madaling panahon kung 
mayroon kang alinman sa mga sumusunod na epekto: 
Napakakaraniwan (maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 
tao)
• panginginig, paninigas ng kalamnan o pulikat. mabagal na 

paggalaw, na naglalabas ng mas maraming laway kaysa 
karaniwan o hindi mapakali

May hawak at Tagagawa ng Awtorisasyon 
sa Marketing
May-hawak ng Awtorisasyon sa 
Marketing: Milpharm Limited
Ares, Odyssey Business Park, 
West End Road,
South Ruislip, HA4 6QD, 
United Kingdom

Karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao)

• Mga galaw na hindi mo makontrol, pangunahin sa mga 
braso at binti. (Ang mga sintomas na ito ay maaaring 
mabawasan kung babaan ng iyong doktor ang iyong 
dosis ng Amisulpride o magrereseta ng karagdagang 
gamot) Mga tagagawa:

Milpharm Limited
Ares, Odyssey Business Park, 
West End Road,
South Ruislip, HA4 6QD 
United Kingdom,

Hindi karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 

sa 100 tao)

• mga paggalaw na hindi mo makontrol, 
pangunahin sa mukha at dila

Ang iba pang mga side effect ay kinabibilangan ng:

Karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao)

• Hirap sa pagtulog (insomnia) o pakiramdam ng 
pagkabalisa o pagkabalisa

• inaantok o inaantok
• paninigas ng dumi, pakiramdam o pagkakasakit, tuyong 
bibig
• pagpapataba
• hindi pangkaraniwang produksyon ng gatas ng ina sa mga babae at 

lalaki, pananakit ng dibdib

APL Swift Services (Malta) Ltd., 
HF26, Hal Far Industrial Estate, 
Hal Far,Birzebbugia BBG 3000

PL16363/0145
PL16363/0146
PL16363/0147
PL16363/0148

Huling binago ang leaflet na ito noong 08/2021.
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