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Basiliximab Injection
binibigkas bilang (ba'' si lix' i mab)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Basiliximab injection ay dapat lamang ibigay sa isang ospital o klinika sa ilalim ng pangangasiwa ng isang doktor na 

may karanasan sa paggamot sa mga pasyente ng transplant at pagrereseta ng mga gamot na nagpapababa sa 

aktibidad ng immune system.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Basiliximab injection kasama ng iba pang mga gamot upang maiwasan ang agarang pagtanggi sa transplant (pag-atake 

sa inilipat na organ ng immune system ng taong tumatanggap ng organ) sa mga taong tumatanggap ng mga kidney transplant. Ang 

Basiliximab injection ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na immunosuppressants. Gumagana ito sa pamamagitan ng 

pagpapababa ng aktibidad ng immune system ng katawan upang hindi ito umatake sa transplanted organ.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Basiliximab injection ay nagmumula bilang isang pulbos na ihahalo sa tubig at iturok sa ugat (sa ugat) ng isang doktor o nars 

sa isang ospital o pasilidad na medikal. Ito ay karaniwang ibinibigay bilang 2 dosis. Ang unang dosis ay karaniwang ibinibigay 2 

oras bago ang transplant surgery, at ang pangalawang dosis ay karaniwang ibinibigay 4 na araw pagkatapos ng transplant 

surgery.

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 tumanggap ng basiliximab injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa basiliximab injection, anumang iba pang mga gamot, o alinman 
sa mga sangkap sa basiliximab injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko 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. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin 

ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612013.html 1/4

TITLE - BASILIXIMAB / SIMULECT MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN FILIPINO

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-basiliximab-simulect-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612013.html


4/14/22, 3:28 PM Basiliximab Injection: MedlinePlus Drug Information

sabihin sa iyong doktor kung nagamot ka na ng basiliximab injection sa nakaraan at kung mayroon ka o nagkaroon 
na ng anumang kondisyong medikal.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. Hindi ka dapat maging buntis habang tumatanggap ng 

basiliximab injection. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga paraan ng birth control na maaari mong gamitin bago simulan 

ang iyong paggamot, sa panahon ng iyong paggamot, at para sa 4 na buwan pagkatapos ng iyong paggamot.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso.

huwag magkaroon ng anumang pagbabakuna nang hindi nakikipag-usap sa 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.

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

Ang Basiliximab injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagsusuka

pagtatae

pagtitibi

sakit sa tyan

heartburn

pamamaga ng mga kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

tumutulong sipon

sakit ng ulo

pagyanig ng isang bahagi ng katawan na hindi mo makontrol

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

sakit sa lugar kung saan mo natanggap ang iniksyon

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

kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emergency na medikal na paggamot:

mga pantal

pantal

nangangati

pagbahin

ubo

humihingal

kahirapan sa paghinga o paglunok
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mabilis na tibok ng puso

pananakit ng kalamnan

pagkapagod

pagkahilo, pagkahilo, o pagkahilo

pagtaas ng timbang at pamamaga sa buong katawan

namamagang lalamunan, lagnat, panginginig, o iba pang palatandaan ng impeksyon

mahirap o masakit na pag-ihi

nabawasan ang pag-ihi

Ang Basiliximab injection ay maaaring tumaas ang panganib na magkaroon ng impeksyon o kanser. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga 

panganib ng pag-inom ng gamot na ito.

Ang Basiliximab injection 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).

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?

Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong na mayroon ka tungkol sa basiliximab injection.

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

Simulect®

Huling Binago - 06/15/2012

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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