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Apremilast
binibigkas bilang (isang pre' mi last)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Apremilast ay ginagamit upang gamutin ang psoriatic arthritis (isang kondisyon na nagdudulot ng pananakit ng kasukasuan at pamamaga at 

kaliskis sa balat). Ginagamit din ito upang gamutin ang katamtaman hanggang malalang plaque psoriasis (sakit sa balat kung saan nabubuo ang 

mga pula, scaly patch sa ilang bahagi ng katawan) sa mga taong maaaring makinabang sa mga gamot o phototherapy (isang paggamot na 

kinabibilangan ng paglalantad sa balat sa ultraviolet light). Ginagamit ang Apremilast upang gamutin ang mga ulser sa bibig sa mga taong may 

Behcet's syndrome (isang karamdaman na nagdudulot ng pamamaga ng daluyan ng dugo sa katawan). Ang Apremilast ay nasa isang klase ng mga 

gamot na tinatawag na phosphodiesterase inhibitors. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagharang sa pagkilos ng ilang natural na sangkap sa 

katawan na nagdudulot ng pamamaga.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Apremilast ay dumarating bilang isang tableta upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwang kinukuha ito ng dalawang beses sa isang araw. 

Uminom ng apremilast sa halos parehong (mga) 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 apremilast 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.

Lunukin ang mga tablet nang buo; huwag hatiin, nguyain, o durugin ang mga ito.

Malamang na sisimulan ka ng iyong doktor sa isang mababang dosis ng apremilast at unti-unting taasan ang iyong dosis isang beses 

bawat araw para sa unang 5 araw ng paggamot.

Kinokontrol ng Apremilast ang psoriatic arthritis o plaque psoriasis, o ginagamot ang mga ulser sa bibig, ngunit hindi ginagamot ang mga ito. 

Ipagpatuloy ang pag-inom ng apremilast kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa pag-inom ng apremilast nang hindi nakikipag-usap 

sa iyong doktor.

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 kumuha ng apremilast,
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sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa apremilast, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 

sangkap sa apremilast tablets. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay sa Gamot para sa isang listahan ng mga 

sangkap.

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: ilang mga gamot para sa mga seizure tulad ng carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril), 
phenobarbital, phenytoin (Dilantin, Phenytek), o rifampin (Rifadin, Rimactane). 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 mayroon ka o nagkaroon na ng depresyon, mga problema sa mood, mga iniisip tungkol sa pananakit o 

pagpatay sa iyong sarili, o pagpaplano o pagsisikap na gawin ito, o sakit sa bato.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
umiinom ng apremilast, tawagan ang iyong doktor.

dapat mong malaman na ang iyong kalusugang pangkaisipan ay maaaring magbago sa mga hindi inaasahang paraan at maaari kang ma-

depress o magpakamatay (nag-iisip tungkol sa pinsala o pagpatay sa iyong sarili o pagpaplano o sinusubukang gawin ito) habang ikaw ay 

umiinom ng apremilast. Ikaw at ang iyong doktor ang magpapasya kung ang mga panganib ng pag-inom ng gamot na ito ay mas malaki 

kaysa sa mga panganib ng hindi pag-inom ng gamot. Ikaw, ang iyong pamilya, o ang iyong tagapag-alaga ay dapat tumawag kaagad sa iyong 

doktor kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: bago o lumalalang depresyon, pakikipag-usap o pag-iisip tungkol sa 

nais na saktan ang iyong sarili o wakasan ang iyong buhay, o anumang iba pang hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali o mood . 

Tiyaking alam ng iyong pamilya o tagapag-alaga kung aling mga sintomas ang maaaring malubha upang matawagan nila ang doktor kung 

hindi mo magawang magpagamot nang mag-isa.

dapat mong malaman na ang apremilast ay maaaring maging sanhi ng pagbaba ng timbang. Ang iyong timbang ay dapat na regular na 

suriin ng iyong doktor at dapat mo ring suriin ang iyong timbang sa isang regular na batayan sa panahon ng paggamot na may apremilast. 

Kung napansin mong pumapayat ka, tawagan ang iyong doktor.

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?

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

ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagtatae

pagduduwal

sakit sa tyan

pagsusuka

sakit ng ulo

namamagang lalamunan, ubo, at lagnat

pagbahing, runny nose, at nasal congestion
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Ang Apremilast 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 ito sa 

temperatura ng silid at malayo sa liwanag, sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

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/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

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, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor.

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.

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

Otezla®
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Huling Binago - 02/15/2020

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.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022
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