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Carbamazepine
binibigkas bilang (kar ba maz' e peen)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Carbamazepine ay maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerhiya na nagbabanta sa buhay na 

tinatawag na Stevens-Johnson syndrome (SJS) o nakakalason na epidermal necrolysis (TEN). Ang mga 

reaksiyong alerhiya na ito ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa balat at mga panloob na organo. Ang 

panganib ng SJS o TEN ay pinakamataas sa mga taong may lahing Asyano na may genetic (minanang) risk 

factor. Kung ikaw ay Asyano, ang iyong doktor ay karaniwang mag-uutos ng pagsusuri upang makita kung 

mayroon kang genetic risk factor bago magreseta ng carbamazepine. Kung wala kang ganitong genetic risk 

factor, maaaring magreseta ang iyong doktor ng carbamazepine, ngunit mayroon pa ring kaunting panganib 

na magkaroon ka ng SJS o TEN. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung magkakaroon ka ng masakit na pantal, 

pantal, paltos o pagbabalat ng balat, madaling pasa, sugat sa bibig, o lagnat sa panahon ng iyong paggamot sa 

carbamazepine.

Maaaring bawasan ng carbamazepine ang bilang ng mga selula ng dugo na ginawa ng iyong katawan. Sa mga bihirang kaso, ang bilang 

ng mga selula ng dugo ay maaaring bumaba nang sapat upang magdulot ng malubha o nagbabanta sa buhay na mga problema sa 

kalusugan. Sabihin sa iyong doktor kung nagkaroon ka na ng bone marrow depression (nabawasan ang bilang ng mga selula ng dugo) o 

anumang iba pang mga sakit sa dugo, lalo na kung ito ay sanhi ng ibang gamot. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na 

sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: namamagang lalamunan, lagnat, panginginig, o iba pang mga palatandaan ng impeksiyon 

na dumarating at umalis o hindi nawawala; kinakapos na paghinga; pagkapagod; hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa tulad ng 

mabigat na pagdurugo ng regla, pagdurugo ng ilong, o pagdurugo ng gilagid; maliliit na pula o lilang tuldok o batik sa balat; o sakit sa 

bibig..

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa 

lab bago at sa panahon ng iyong paggamot upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa carbamazepine.

Ibibigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) 

kapag sinimulan mo ang paggamot na may carbamazepine at sa tuwing pupunan mo ang iyong reseta. Basahing mabuti 

ang impormasyon at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan. Maaari 

mo ring bisitahin ang website ng Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/

Drugs]) o ang website ng gumawa para makuha ang Gabay sa Medication.
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hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang carbamazepine ay ginagamit nang nag-iisa o kasama ng iba pang mga gamot upang makontrol ang ilang uri ng mga seizure sa 

mga taong may epilepsy. Ginagamit din ito upang gamutin ang trigeminal neuralgia (isang kondisyon na nagdudulot ng pananakit ng 

facial nerve). Ginagamit din ang mga carbamazepine extended-release capsule (Equetro brand lang) para gamutin ang mga episode ng 

mania (nabaliw, abnormally excited o irritated mood) o mixed episodes (sintomas ng mania at depression na nangyayari sa parehong 

oras) sa mga pasyenteng may bipolar I disorder ( manicdepressive disorder; isang sakit na nagdudulot ng mga episode ng depression, 

episodes ng mania, at iba pang abnormal na mood). Ang Carbamazepine ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na 

anticonvulsants. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng abnormal na aktibidad ng kuryente sa utak.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Carbamazepine ay nagmumula bilang isang tableta, isang chewable na tableta, isang extended-release (long-acting) na tablet, isang extended-release 

na kapsula, at bilang isang suspensyon (likido) upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Ang regular na tableta, chewable tablet, at suspension ay 

karaniwang kinukuha ng dalawa hanggang apat na beses sa isang araw kasama ng mga pagkain. Ang extended-release na tablet (Tegretol XR) ay 

karaniwang kinukuha nang dalawang beses sa isang araw kasama ng mga pagkain. Ang extended-release capsule (Carbatrol, Equetro) ay kadalasang 

kinukuha ng dalawang beses sa isang araw nang may pagkain o walang pagkain. Upang matulungan kang matandaan ang pag-inom ng carbamazepine, 

inumin ito 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 carbamazepine 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 nang buo ang extended-release na mga tablet; huwag hatiin, nguyain, o durugin ang mga ito. Maaaring buksan ang mga 

extended-release na kapsula at ang mga butil sa loob ay iwisik sa ibabaw ng pagkain, tulad ng isang kutsarita ng mansanas o katulad na 

pagkain. Huwag durugin o nguyain ang extended-release na mga kapsula o ang mga butil sa loob nito.

Iling mabuti ang suspensyon bago ang bawat paggamit upang ihalo nang pantay ang gamot.

Sisimulan ka ng iyong doktor sa isang mababang dosis ng carbamazepine at unti-unting taasan ang iyong dosis.

Maaaring makatulong ang Carbamazepine na kontrolin ang iyong kondisyon ngunit hindi ito gagaling. Maaaring tumagal ng ilang linggo o mas 

matagal bago mo maramdaman ang buong benepisyo ng carbamazepine. Ipagpatuloy ang pag-inom ng carbamazepine kahit na mabuti na ang 

pakiramdam mo. Huwag huminto sa pag-inom ng carbamazepine nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor, kahit na nakakaranas ka ng mga side 

effect tulad ng mga hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali o mood. Kung mayroon kang sakit sa seizure at bigla kang huminto sa pag-

inom ng carbamazepine, maaaring lumala ang iyong mga seizure. Malamang na babawasan ng iyong doktor ang iyong dosis nang paunti-unti.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ginagamit din minsan ang carbamazepine upang gamutin ang mga sakit sa isip, depression, posttraumatic stress disorder, 

pag-alis ng droga at alkohol, restless legs syndrome, diabetes insipidus, ilang mga pain syndrome, at isang sakit sa mga 

bata na tinatawag na chorea. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga posibleng panganib ng paggamit ng gamot na 

ito para sa iyong kondisyon.

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.
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hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng carbamazepine,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic (pantal, paghinga, pamamantal, hirap sa paglunok o 
paghinga, pamamaga ng iyong mukha, mata, talukap ng mata, labi, o dila) sa carbamazepine, amitriptyline (Elavil), 
amoxapine, clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Silenor, Zonalon), imipramine (Tofranil), 
nortriptyline (Pamelor), oxcarbazepine (Trileptal), protriptyline (Vivactil), iba pang mga gamot para sa mga seizure 
tulad ng phenobarbital, phenytoin (Dilantin, Phenytek), o primidone Mysoline), anumang iba pang mga gamot, o 
alinman sa mga sangkap sa mga paghahanda ng carbamazepine. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang 
Gabay sa Gamot para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng nefazadone o ilang non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) 
tulad ng delavirdine (Rescriptor). Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng carbamazepine kasama 
ng mga gamot na ito. Gayundin, sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng monoamine oxidase (MAO) inhibitor tulad ng 
isocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), methylene blue, phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar), at 
tranylcypromine (Parnate) , o kung huminto ka sa paggamit ng MAO inhibitor sa loob ng nakaraang 14 na araw. Malamang na 
sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng carbamazepine. Kung huminto ka sa pag-inom ng carbamazepine, 
dapat kang maghintay ng hindi bababa sa 14 na araw bago ka magsimulang uminom ng MAO inhibitor.

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

pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: acetaminophen (Tylenol); acetazolamide (Diamox); albendazole 

(Albenza); alprazolam (Panax); aminophylline; anticoagulants ('blood thinners') tulad ng apixaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa), edoxaban (Savaysa), 

rivaroxaban (Xarelto), at warfarin (Coumadin, Jantoven); antidepressants tulad ng amitriptyline (Elavil), bupropion (Wellbutrin, Zyban), buspirone (BuSpar), 

citalopram (Celexa), clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), fluoxetine (Prozac, Sarafem), fluvoxamine (Luvox), mirtazapine (Remeron ), 

nortriptyline (Pamelor); antifungal tulad ng fluconazole (Diflucan), itraconazole (Onmel, Sporanox), ketoconazole, at voriconazole (Vfend); aprepitant 

(Emend); aripiprazole (Abilify); buprenorphine (Butrans, Sublocade); bupropion (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban); cimetidine (Tagamet); ciprofloxacin; cisplatin 

(Platinol); corticosteroids tulad ng dexamethasone at prednisolone (Prelone); clarithromycin (Biaxin, sa Prevpac); clonazepam (Klonopin); clozapine 

(Clozaril); cyclophosphamide; cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); dalfopristin at quinupristin (Synercid); danazol (Danocrine); dantrolene 

(Dantrium); diltiazem (Cardizem, Diltzac, Tiazac, iba pa); diuretics (mga tabletas ng tubig); doxorubicin (Adriamycin, Rubex); doxycycline (Vibramycin); 

erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin); eslicarbazepine (Aptiom); everolimus (Afinitor, Zortress); felodipine (Plendil); haloperidol (Haldol); HIV protease 

inhibitors kabilang ang atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), lopinavir (sa Kaletra), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, sa Kaletra), at saquinavir 

(Fortovase, Invirase); ibuprofen (Advil); imatinib (Gleevec); isoniazid (INH, Laniazid, sa Rifater); levothyroxine (Levoxyl, Synthroid); lithium (Lithobid); 

loratadine (Claritin); lorazepam (Ativan); loxapine (Adasuve); ilang mga gamot upang gamutin ang malaria tulad ng chloroquine (Aralen) at mefloquine; 

mga gamot para sa pagkabalisa o sakit sa isip; iba pang mga gamot para sa mga seizure tulad ng ethosuximide (Zarontin), felbamate (Felbatol), 

fosphenytoin (Cerebyx); lamotrigine (Lamictal), methsuximide (Celontin), oxcarbazepine (Trileptal), phenobarbital, phensuximide (Milontin) (hindi available 

sa US), phenytoin (Dilantin, Phenytek), primidone (Mysoline), tiagabine (Gabitril), topiramate (Topamax) , at valproic acid (Depakene, Depakote); lapatinib; 

methadone (Dolophine, Methadose); midazolam; niacinamide (nicotinamide, Vitamin B3); olanzapine; omeprazole; oxybutynin; propoxyphene (Darvon); 

praziquantel (Biltricide); quetiapine; kinina; rifampin (Rifadin, Rimactane); risperidone; pampakalma; sertraline (Zoloft); sirolimus; mga tabletas sa 

pagtulog; tacrolimus (Program); tadalafil (Adcirca, Cialis); temsirolimus (Torisel); terfenadine (Seldane) (hindi available sa US); theophylline (Theo-24, 

Theochron, iba pa); ticlopidine; tramadol (Ultram); mga tranquilizer; trazodone; troleandomycin (TAO); verapamil (Calan, Verelan); zileuton (Zyflo); 

ziprasidone (Geodon), at zonisamide (Zonegran). Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa rifampin (Rifadin, Rimactane); 

risperidone; pampakalma; sertraline (Zoloft); sirolimus; mga tabletas sa pagtulog; tacrolimus (Program); tadalafil (Adcirca, Cialis); temsirolimus (Torisel); 

terfenadine (Seldane) (hindi available sa US); theophylline (Theo-24, Theochron, iba pa); ticlopidine; tramadol (Ultram); mga tranquilizer; trazodone; 

troleandomycin (TAO); verapamil (Calan, Verelan); zileuton (Zyflo); ziprasidone (Geodon), at zonisamide (Zonegran). Maraming iba pang mga gamot ang 

maaari ring makipag-ugnayan sa rifampin (Rifadin, Rimactane); risperidone; pampakalma; sertraline (Zoloft); sirolimus; mga tabletas sa pagtulog; 

tacrolimus (Program); tadalafil (Adcirca, Cialis); temsirolimus (Torisel); terfenadine (Seldane) (hindi available sa US); theophylline (Theo-24, Theochron, iba 

pa); ticlopidine; tramadol (Ultram); mga tranquilizer; trazodone; troleandomycin (TAO); verapamil (Calan, Verelan); zileuton (Zyflo); ziprasidone (Geodon), 

at zonisamide (Zonegran). Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa Verelan); zileuton (Zyflo); ziprasidone (Geodon), at 

zonisamide (Zonegran). Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa Verelan); zileuton (Zyflo); ziprasidone (Geodon), at 

zonisamide (Zonegran). Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa
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carbamazepine, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi 

lumilitaw sa listahang ito. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang 

mabuti para sa mga side effect.

kung umiinom ka ng anumang iba pang likidong gamot, huwag itong inumin kasabay ng carbamazepine 
suspension.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng glaucoma (isang kondisyon kung saan ang pagtaas ng presyon sa 

mata ay maaaring humantong sa unti-unting pagkawala ng paningin); o sakit sa puso, bato, thyroid, o atay.

dapat mong malaman na maaaring bawasan ng carbamazepine ang bisa ng hormonal contraceptives (birth control pill, 
patches, rings, injections, implants, o intrauterine device). Gumamit ng isa pang paraan ng birth control habang 
umiinom ng carbamazepine. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang hindi inaasahang pagdurugo sa ari o sa tingin 
mo ay buntis ka habang umiinom ka ng carbamazepine.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Ang carbamazepine ay maaaring 
makapinsala sa fetus. Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng carbamazepine, tawagan kaagad ang iyong doktor.

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

dapat mong malaman na ang carbamazepine ay maaaring magpaantok sa iyo. Huwag magmaneho ng kotse o magpaandar ng makinarya 

hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito.

tandaan na ang alkohol ay maaaring makadagdag sa antok na dulot ng gamot na ito.

dapat mong malaman na ang iyong kalusugan sa isip ay maaaring magbago sa mga hindi inaasahang paraan at maaari kang 
magpakamatay (nag-iisip tungkol sa pinsala o pagpatay sa iyong sarili o pagpaplano o pagsisikap na gawin ito) habang 
umiinom ka ng carbamazepine para sa paggamot ng epilepsy, sakit sa isip, o iba pang mga kondisyon. Ang isang maliit na 
bilang ng mga nasa hustong gulang at bata na 5 taong gulang at mas matanda (mga 1 sa 500 katao) na umiinom ng mga 
anticonvulsant tulad ng carbamazepine upang gamutin ang iba't ibang mga kondisyon sa panahon ng mga klinikal na pag-
aaral ay naging suicidal sa panahon ng kanilang paggamot. Ang ilan sa mga taong ito ay nakabuo ng mga pag-iisip at pag-
uugali ng pagpapakamatay kasing aga ng isang linggo pagkatapos nilang simulan ang pag-inom ng gamot. May panganib na 
maaari kang makaranas ng mga pagbabago sa iyong kalusugang pangkaisipan kung umiinom ka ng anticonvulsant na gamot 
tulad ng carbamazepine, ngunit maaaring may panganib din na makakaranas ka ng mga pagbabago sa iyong kalusugang 
pangkaisipan kung hindi ginagamot ang iyong kondisyon. Ikaw at ang iyong doktor ay magpapasya kung ang mga panganib 
ng pag-inom ng isang anticonvulsant na gamot 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: pag-atake ng sindak; pagkabalisa o pagkabalisa; bago o lumalalang pagkamayamutin, pagkabalisa, o 
depresyon; kumikilos sa mga mapanganib na impulses; kahirapan sa pagkahulog o pananatiling tulog; agresibo, galit, o 
marahas na pag-uugali; kahibangan (nabaliw, abnormal na nasasabik na mood); pakikipag-usap o pag-iisip tungkol sa nais na 
saktan ang iyong sarili o wakasan ang iyong buhay; pag-alis mula sa mga kaibigan at pamilya; abala sa kamatayan at 
pagkamatay; pamimigay ng mahalagang ari-arian; o anumang iba pang hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali o 
mood.

kung mayroon kang fructose intolerance (isang minanang kondisyon kung saan ang katawan ay kulang sa protina na kailangan para 

masira ang fructose [isang fruit sugar na matatagpuan sa ilang mga sweetener gaya ng sorbitol]), dapat mong malaman na ang oral 

suspension ay pinatamis ng sorbitol. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang fructose intolerance.

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

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagkain ng grapefruit o pag-inom ng grapefruit juice habang umiinom ng gamot na ito.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?
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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 Carbamazepine ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi 

nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagkahilo

abnormal ang pag iisip

hirap magsalita

hindi mapigil na pagyanig ng isang bahagi ng katawan

pagtitibi

tuyong bibig

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na 
ito o sa mga nakalista sa MAHALAGANG BABALA at mga seksyon ng ESPESYAL NA PAG-Iingat, tawagan kaagad 
ang iyong doktor:

pagkalito

pantal

mabilis, mabagal, o malakas na tibok ng puso

paninilaw ng balat o mata

maitim na ihi

pananakit sa kanang bahagi ng iyong tiyan

walang gana kumain

pagduduwal

pagsusuka

pagbabago ng paningin

pagkapagod

pamamaga ng iyong mukha, mata, talukap ng mata, labi, o dila

kahirapan sa paglunok o paghinga

sakit ng ulo, bago o tumaas na bilang ng mga seizure, nahihirapang mag-concentrate, pagkalito, panghihina, o kawalan ng 
katatagan

matinding pantal na may isa o higit pa sa mga sumusunod: lagnat, pananakit ng kalamnan o kasukasuan, pula o namamaga ang mga 

mata, paltos o pagbabalat ng balat, sugat sa bibig, o pamamaga ng iyong mukha o leeg

Ang Carbamazepine 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.
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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, 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.

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

kawalan ng malay

mga seizure

pagkabalisa

pagkibot ng kalamnan

abnormal na paggalaw

pagyanig ng isang bahagi ng iyong katawan na hindi mo makontrol

kawalan ng katatagan

antok

pagkahilo

pagbabago ng paningin

hindi regular o mabagal na paghinga
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mabilis o malakas na tibok ng puso

pagduduwal

pagsusuka

hirap umihi

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

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

ng carbamazepine.

Maaaring makagambala ang Carbamazepine sa mga resulta ng mga pagsusuri sa pagbubuntis sa bahay. Makipag-usap sa iyong doktor 

kung sa tingin mo ay buntis ka habang umiinom ka ng carbamazepine. Huwag subukang subukan ang pagbubuntis sa bahay.

Ang extended-release na tablet ay hindi natutunaw sa tiyan pagkatapos lunukin. Dahan-dahan nitong inilalabas ang gamot 

habang dumadaan ito sa iyong digestive system. Maaari mong mapansin ang patong ng tablet sa iyong dumi.

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 mga reseta at hindi reseta (over-thecounter) na gamot na 

iniinom mo, gayundin 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

Carbatrol®

Epitol®

Equetro®

Tegretol®

Tegretol®-XR

Huling Binago - 05/15/2020

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
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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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