
Bahay →Mga Gamot, Herb at Supplement → Canagliflozin

URL ng page na ito: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613033.html

Canagliflozin
binibigkas bilang (kan'' a gli floe' zin)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Canagliflozin kasama ng diyeta at ehersisyo, at kung minsan sa iba pang mga gamot, upang 
mapababa ang mga antas ng asukal sa dugo sa mga taong may type 2 diabetes (kondisyon kung saan ang asukal sa 
dugo ay masyadong mataas dahil ang katawan ay hindi gumagawa o gumagamit ng insulin nang normal). 
Ginagamit din ang Canagliflozin upang mabawasan ang panganib ng stroke, atake sa puso, o kamatayan sa mga 
taong may type 2 diabetes kasama ng sakit sa puso at daluyan ng dugo. Ginagamit din ang Canagliflozin upang 
bawasan ang panganib ng end-stage na sakit sa bato, paglala ng paggana ng bato, kailangang maospital para sa 
pagpalya ng puso, at pagkamatay ng cardiovascular sa mga taong may type 2 diabetes kasama ng malubhang sakit 
sa bato. Ang Canagliflozin ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na sodium-glucose cotransporter 2 
(SGLT2) inhibitors. Pinapababa nito ang asukal sa dugo sa pamamagitan ng pag-alis ng mga bato ng mas maraming 
glucose sa ihi.

Sa paglipas ng panahon, ang mga taong may diabetes at mataas na asukal sa dugo ay maaaring magkaroon ng malubha o nakamamatay na komplikasyon, 

kabilang ang sakit sa puso, stroke, mga problema sa bato, pinsala sa ugat, at mga problema sa mata. Ang pag-inom ng (mga) gamot, paggawa ng mga 

pagbabago sa pamumuhay (hal., diyeta, ehersisyo, pagtigil sa paninigarilyo), at regular na pagsuri sa iyong asukal sa dugo ay maaaring makatulong upang 

pamahalaan ang iyong diyabetis at mapabuti ang iyong kalusugan. Ang therapy na ito ay maaari ring bawasan ang iyong mga pagkakataong magkaroon ng 

atake sa puso, stroke, o iba pang komplikasyon na nauugnay sa diabetes tulad ng kidney failure, pinsala sa ugat (manhid, malamig na mga binti o paa; 

nabawasan ang kakayahang makipagtalik sa mga lalaki at babae), mga problema sa mata, kabilang ang mga pagbabago. o pagkawala ng paningin, o sakit sa 

gilagid. Ang iyong doktor at iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay makikipag-usap sa iyo tungkol sa pinakamahusay na paraan upang 

pamahalaan ang iyong diyabetis.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Canagliflozin ay dumarating bilang isang tableta upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwan itong kinukuha isang beses sa isang araw bago ang 

almusal o ang unang pangunahing pagkain sa araw. Uminom ng canagliflozin sa halos parehong 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. Uminom ng canagliflozin 

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.

Maaaring simulan ka ng iyong doktor sa isang mababang dosis ng canagliflozin at unti-unting taasan ang iyong dosis.

Kinokontrol ng Canagliflozin ang type 2 diabetes ngunit hindi ito ginagamot. Ipagpatuloy ang pag-inom ng canagliflozin kahit na mabuti na ang pakiramdam 

mo. Huwag ihinto ang pagkuha ng canagliflozin nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.
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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 canagliflozin,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic (pantal, pantal, pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o 
lalamunan, o hirap sa paghinga) sa canagliflozin, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa canagliflozin 
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: angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors gaya ng benazepril (Lotensin, in Lotrel), 
captopril, enalapril (Vasotec, in Vaseretic), fosinopril, lisinopril (in Zestoretic), moexipril (Univasc, in Uniretic), perindopril 
(Aceon, sa Prestalia), quinapril (Accupril, sa Accuretic, sa Quinaretic), ramipril (Altace), at trandolapril (Mavik, sa Tarka); 
angiotensin receptor blockers tulad ng azilsartan (Edarbi, sa Edarbyclor), candesartan (Atacand, sa Atacand HCT), 
eprosartan (Teveten), irbesartan (Avapro, sa Avalide), losartan (Cozaar, sa Hyzaar), olmesartan (Benicar, sa Azor, sa 
Benicar HCT, sa Tribenzor), telmisartan (Micardis, sa Micardis HCT, sa Twynsta), at valsartan (Diovan, sa Diovan HCT, sa 
Exforge); digoxin (Lanoxin); diuretics ('mga tabletas ng tubig'); insulin; iba pang mga gamot para sa diabetes; 
phenobarbital; phenytoin (Dilantin, Phenytek); rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater); at ritonavir (Norvir, 
sa Kaletra). 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 ikaw ay nasa dialysis. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng canagliflozin.

sabihin sa iyong doktor kung regular kang umiinom ng alak o kung minsan ay umiinom ng maraming alkohol sa maikling 
panahon (pag-inom ng binge), o nasa mababang pagkain ng sodium. Gayundin, sabihin sa iyong doktor kung nagkaroon ka na 
ng amputation, o nagkaroon ka na ng sakit sa puso, peripheral vascular disease (pagpaliit ng mga daluyan ng dugo sa paa, 
binti, o braso na nagdudulot ng pamamanhid, pananakit, o lamig sa bahaging iyon ng katawan), neuropathy (pinsala sa 
nerbiyos na nagdudulot ng pangingilig, pamamanhid, at pananakit, kadalasan sa iyong mga kamay at paa), mga ulser o sugat 
sa paa, mababang presyon ng dugo, mga impeksyon sa ihi, o mga problema sa ihi, sakit sa pancreatic kabilang ang 
pancreatitis (pamamaga ng pancreas) o may nagkaroon ng operasyon sa iyong pancreas, yeast infection sa genital area, 
osteoporosis (isang kondisyon kung saan ang mga buto ay nagiging manipis at mahina at madaling mabali), sakit sa bato o 
atay. Kung ikaw ay lalaki, sabihin sa iyong doktor kung hindi ka pa tuli. Sabihin sa iyong doktor kung mas kaunti ang iyong 
kinakain dahil sa karamdaman, operasyon, o pagbabago sa iyong diyeta o kung hindi ka makakain o makainom nang normal 
dahil sa pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, o kung ikaw ay na-dehydrate dahil sa sobrang tagal sa araw. .

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

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng 
canagliflozin.

ang alkohol ay maaaring magdulot ng pagbabago sa asukal sa dugo. Tanungin ang iyong doktor tungkol sa ligtas na paggamit ng mga 

inuming nakalalasing habang umiinom ka ng canagliflozin.

dapat mong malaman na ang canagliflozin ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagkahilo, at pagkahilo kapag mabilis kang 

bumangon mula sa pagkakahiga. Kung mayroon kang problemang ito, tawagan ang iyong doktor. Ang problemang ito ay mas 

karaniwan kapag nagsimula kang kumuha ng canagliflozin. Upang maiwasan ang problemang ito, dahan-dahang bumangon sa 

kama, ipahinga ang iyong mga paa sa sahig nang ilang minuto bago tumayo.

tanungin ang iyong doktor kung ano ang gagawin kung magkasakit ka, magkaroon ng impeksyon o lagnat, makaranas ng hindi pangkaraniwang stress, 

o nasugatan. Ang mga kundisyong ito ay maaaring makaapekto sa iyong asukal sa dugo at sa dami ng canagliflozin na maaari mong makuha
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kailangan.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Siguraduhing sundin ang lahat ng mga rekomendasyon sa ehersisyo at pandiyeta na ginawa ng iyong doktor o dietitian. Mahalagang 

kumain ng masustansyang diyeta at regular na mag-ehersisyo.

Sundin ang mga tagubilin ng iyong doktor tungkol sa pag-inom ng sapat na likido sa buong araw habang ikaw ay nasa gamot 

na ito.

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?

Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa iyong asukal sa dugo. Dapat mong malaman ang mga sintomas 

ng mababa at mataas na asukal sa dugo at kung ano ang gagawin kung mayroon kang mga sintomas na ito.

Ang Canagliflozin ay maaaring maging sanhi ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

maraming pag-ihi, kasama na sa gabi

nadagdagan ang pagkauhaw

pagtitibi

tuyong bibig

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

kaagad ang iyong doktor:

madalas, apurahan, nasusunog, o masakit na pag-ihi

pagbaba sa dami ng ihi

ihi na maulap, pula, rosas, o kayumanggi

malakas na amoy ihi

pelvic o rectal sakit

(sa mga babae) amoy ng ari, puti o madilaw-dilaw na discharge sa ari (maaaring bukol o parang cottage 
cheese), o pangangati ng ari

(sa mga lalaki) pamumula, pangangati, o pamamaga ng ari; pantal sa titi; mabahong paglabas mula sa ari ng 
lalaki; o pananakit ng balat sa paligid ng ari

pakiramdam pagod, mahina, o hindi komportable; kasama ng lagnat at pananakit, pananakit, pamumula, at 
pamamaga ng ari o ang lugar sa pagitan ng ari at tumbong

Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, itigil ang pag-inom ng canagliflozin at 
tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emerhensiyang medikal na paggamot:
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pantal

mga pantal

nangangati

kahirapan sa paglunok

pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, bibig, o mata

pamamalat

Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas ng ketoacidosis (isang malubhang kondisyon na 

maaaring umunlad kung hindi ginagamot ang mataas na asukal sa dugo), itigil ang pag-inom ng canagliflozin at tawagan 

kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emerhensiyang medikal na paggamot. Kung maaari, suriin ang mga ketone sa 

iyong ihi kung mayroon kang mga sintomas na ito, kahit na ang iyong asukal sa dugo ay mas mababa sa 250 mg/dL:

pagduduwal

pagsusuka

sakit sa tiyan

pagkapagod

hirap huminga

Dapat mong malaman na ang canagliflozin ay maaaring magpataas ng panganib na magkaroon ng mas mababang paa (daliri, paa, o binti) na 

pagputol. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor kung paano pangalagaan nang maayos ang iyong mga binti at paa upang makatulong na maiwasan 

ang mga impeksyon at komplikasyon na maaaring humantong sa isang pagputol. Sundin nang mabuti ang mga tagubilin ng doktor at tawagan 

kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang anumang pananakit, pananakit, sugat, ulser, o namamaga, mainit, namumula na bahagi sa iyong 

binti o paa, lagnat o panginginig, o iba pang mga palatandaan at sintomas ng impeksiyon.

Maaaring pataasin ng Canagliflozin ang posibilidad na magkaroon ng bali (bali na buto), lalo na sa itaas na braso, pulso, o kamay. 

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pag-inom ng gamot na ito.

Ang Canagliflozin 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 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 safety cap
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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 at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng isang lab test bago at sa panahon 

ng iyong paggamot sa canagliflozin upang suriin kung gaano kahusay ang iyong mga bato ay gumagana. Ang iyong mga antas ng asukal 

sa dugo ay dapat na regular na suriin upang matukoy ang iyong tugon sa canagliflozin. Mag-uutos ang iyong doktor ng iba pang mga lab 

test, kabilang ang glycosylated hemoglobin (HbA1c), upang suriin ang iyong tugon sa canagliflozin. Sasabihin din sa iyo ng iyong doktor 

kung paano suriin ang iyong tugon sa gamot na ito sa pamamagitan ng pagsukat ng iyong mga antas ng asukal sa dugo sa bahay. 

Maingat na sundin ang mga tagubiling ito.

Bago magkaroon ng anumang pagsubok sa laboratoryo, sabihin sa iyong doktor at sa mga tauhan ng laboratoryo na umiinom ka 

ng canagliflozin. Dahil sa paraan ng paggana ng gamot na ito, maaaring magpositibo sa glucose ang iyong ihi.

Dapat kang palaging magsuot ng isang diabetic identification bracelet upang matiyak na makakakuha ka ng tamang paggamot sa isang 

emergency.

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

Invokana®

mga pangalan ng rand ng mga kumbinasyong produkto

Invokamet®(naglalaman ng Canagliflozin at Metformin)
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Huling Binago - 11/15/2020

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.

Pambansang Aklatan ng Medisina 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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