
Stalevo 50 mg/12.5 mg/200 mg na tabletang pinahiran ng pelikula

levodopa/carbidopa/entacapone

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.

- Panatilihin itong leaflet. 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, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect 

na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

-

Ano ang nasa leaflet na ito:

1. Ano ang Stalevo at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha ng Stalevo
3. Paano kumuha ng Stalevo
4. Mga posibleng epekto 5 
Paano mag-imbak ng Stalevo
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Stalevo at para saan ito ginagamit

Naglalaman ang Stalevo ng tatlong aktibong sangkap (levodopa, carbidopa at entacapone) sa isang tabletang pinahiran 
ng pelikula. Ginagamit ang Stalevo para sa paggamot ng sakit na Parkinson.

Ang sakit na Parkinson ay sanhi ng mababang antas ng isang sangkap na tinatawag na dopamine sa utak. Pinapataas ng 
Levodopa ang dami ng dopamine at samakatuwid ay binabawasan ang mga sintomas ng sakit na Parkinson. Ang Carbidopa at 
entacapone ay nagpapabuti sa mga epekto ng antiparkinson ng levodopa.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha ng Stalevo

Huwag uminom ng Stalevo kung ikaw ay:

- ay allergic sa levodopa, carbidopa o entacapone, o alinman sa iba pang sangkap ng gamot na ito 
(nakalista sa seksyon 6)
may narrow-angle glaucoma (isang eye disorder) 
ay may tumor ng adrenal gland
ay umiinom ng ilang partikular na gamot para sa paggamot sa depression (mga kumbinasyon ng mga selective 
MAO-A at MAO-B inhibitors, o non-selective MAO-inhibitors)
kailanman ay nagkaroon ng neuroleptic malignant syndrome (NMS – ito ay isang bihirang reaksyon sa mga gamot na ginagamit upang 

gamutin ang malalang sakit sa pag-iisip)

kailanman ay nagkaroon ng non-traumatic rhabdomyolysis (isang bihirang sakit sa 

kalamnan) na may malubhang sakit sa atay.

-
-
-

-

-
-

Mga babala at pag-iingat

Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha ng Stalevo kung mayroon ka o naranasan na :

- isang atake sa puso o anumang iba pang sakit ng puso kabilang ang cardiac arrhythmias, o ng mga daluyan ng 
dugo

hika o anumang iba pang sakit sa baga
isang problema sa atay, dahil ang iyong dosis ay maaaring kailangang ayusin sa 

bato o mga sakit na nauugnay sa hormone

-
-
-
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-
-

mga ulser sa tiyan o kombulsyon
kung nakakaranas ka ng matagal na pagtatae kumunsulta sa iyong doktor dahil ito ay maaaring senyales ng 
pamamaga ng colon
anumang anyo ng malubhang sakit sa pag-iisip tulad ng psychosis

talamak na wide-angle glaucoma, dahil ang iyong dosis ay maaaring kailangang ayusin at ang presyon sa iyong mga 
mata ay maaaring kailangang subaybayan.

-
-

Kumunsulta sa iyong doktor kung kasalukuyan kang umiinom :

- antipsychotics (mga gamot na ginagamit upang gamutin ang psychosis)

- isang gamot na maaaring magdulot ng mababang presyon ng dugo kapag bumangon mula sa isang upuan o kama. Dapat mong 

malaman na maaaring palalalain ni Stalevo ang mga reaksyong ito.

Kumunsulta sa iyong doktor kung sa panahon ng paggamot sa Stalevo ikaw :

- pansinin na ang iyong mga kalamnan ay naninigas o nanginginig nang marahas, o kung nakakakuha ka ng panginginig, pagkabalisa, pagkalito, 

lagnat, mabilis na pulso, o malawak na pagbabagu-bago sa iyong presyon ng dugo. Kung mangyari man ito, makipag-ugnayan kaagad sa 

iyong doktor

makaramdam ng depresyon, magkaroon ng mga pag-iisip na magpakamatay, o makapansin ng mga hindi pangkaraniwang pagbabago sa iyong pag-uugali

mahanap ang iyong sarili na biglang nakatulog, o kung nakakaramdam ka ng sobrang antok. Kung nangyari ito, hindi ka dapat magmaneho o 

gumamit ng anumang mga tool o makina (tingnan din ang seksyong 'Pagmamaneho at paggamit ng mga makina')

pansinin na ang mga hindi nakokontrol na paggalaw ay nagsisimula o lumalala pagkatapos mong simulan ang paggamit ng Stalevo. 

Kung mangyari ito, maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang dosis ng iyong karanasan sa antiparkinson na gamot na 

pagtatae: ang pagsubaybay sa iyong timbang ay inirerekomenda upang maiwasan ang potensyal na labis na pagbaba ng timbang.

makaranas ng progresibong anorexia, asthenia (kahinaan, pagkahapo) at pagbaba ng timbang sa loob ng 
medyo maikling panahon. Kung mangyari ito, dapat isaalang-alang ang pangkalahatang medikal na pagsusuri 
kabilang ang paggana ng atay
pakiramdam ang pangangailangang ihinto ang paggamit ng Stalevo, tingnan ang seksyong 'Kung huminto ka sa pag-inom ng Stalevo'.

-
-

-

-

-

-

Sabihin sa iyong doktor kung napansin mo o ng iyong pamilya/tagapag-alaga na nagkakaroon ka ng mga sintomas na tulad ng pagkagumon na 

humahantong sa pananabik para sa malalaking dosis ng Stalevo at iba pang mga gamot na ginagamit upang gamutin ang sakit na Parkinson.

Sabihin sa iyong doktor kung napansin mo o ng iyong pamilya/tagapag-alaga na nagkakaroon ka ng mga paghihimok o pananabik na kumilos sa 

mga paraan na hindi karaniwan para sa iyo o hindi mo mapaglabanan ang udyok, pagmamaneho o tukso na magsagawa ng ilang aktibidad na 

maaaring makapinsala sa iyong sarili o sa iba. Ang mga gawi na ito ay tinatawag na impulse control disorder at maaaring kabilangan ng 

nakakahumaling na pagsusugal, labis na pagkain o paggastos, isang abnormal na mataas na pagnanasa sa pakikipagtalik o isang pagkaabala sa 

pagtaas ng mga sekswal na pag-iisip o damdamin.Maaaring kailanganin ng iyong doktor na suriin ang iyong mga paggamot.

Maaaring kumuha ang iyong doktor ng ilang regular na pagsusuri sa laboratoryo sa panahon ng pangmatagalang paggamot sa Stalevo.

Kung kailangan mong sumailalim sa operasyon, mangyaring sabihin sa iyong doktor na gumagamit ka ng Stalevo.

Ang Stalevo ay hindi inirerekomenda na gamitin para sa paggamot ng mga extrapyramidal na sintomas (hal. di-sinasadyang 
paggalaw, nanginginig, paninigas ng kalamnan at pag-urong ng kalamnan) na dulot ng ibang mga gamot.

Mga bata at kabataan

Ang karanasan sa Stalevo sa mga pasyenteng wala pang 18 taong gulang ay limitado. Samakatuwid, ang paggamit ng Stalevo sa mga 

bata o kabataan ay hindi inirerekomenda.

Iba pang mga gamot at Stalevo

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka, kamakailan lamang ay uminom o maaaring umiinom ng anumang iba pang mga 

gamot.
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Huwag uminom ng Stalevo kung umiinom ka ng ilang mga gamot para sa paggamot sa depression (mga 
kumbinasyon ng mga selective MAO-A at MAO-B inhibitors, o non-selective MAO inhibitors).

Maaaring pataasin ng Stalevo ang mga epekto at epekto ng ilang mga gamot. Kabilang dito ang:
- mga gamot na ginagamit upang gamutin ang depresyon tulad ng moclobemide, amitriptyline, 

desipramine, maprotiline, venlafaxine at paroxetine
rimiterole at isoprenaline, na ginagamit upang gamutin ang mga sakit sa paghinga 

adrenaline, na ginagamit para sa malubhang reaksiyong alerhiya

noradrenaline, dopamine at dobutamine, na ginagamit upang gamutin ang mga sakit sa puso at mababang presyon ng alpha-

methyldopa, na ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo

apomorphine, na ginagamit upang gamutin ang sakit na Parkinson.

-
-
-
-
-

Ang mga epekto ng Stalevo ay maaaring humina ng ilang mga gamot. Kabilang dito ang:
- dopamine antagonists na ginagamit upang gamutin ang mga sakit sa pag-iisip, pagduduwal at pagsusuka

- phenytoin, ginagamit upang maiwasan ang mga kombulsyon

- Ang papaverine ay ginagamit upang i-relax ang mga kalamnan.

Maaaring maging mas mahirap para sa iyo ng Stalevo na matunaw ang bakal. Samakatuwid, huwag uminom ng Stalevo at mga pandagdag sa bakal 

nang sabay. Pagkatapos kunin ang isa sa mga ito, maghintay ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras bago kunin ang isa pa.

Stalevo na may pagkain at inumin

Maaaring inumin ang Stalevo nang may pagkain o walang pagkain. Para sa ilang mga pasyente, ang Stalevo ay maaaring hindi naa-absorb ng mabuti kung ito ay iniinom 

kasama, o ilang sandali pagkatapos kumain ng pagkaing mayaman sa protina (tulad ng mga karne, isda, mga produkto ng pagawaan ng gatas, buto at mani). Kumunsulta sa 

iyong doktor kung sa tingin mo ay naaangkop ito sa iyo.

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 o parmasyutiko bago inumin ang gamot na ito.

Hindi ka dapat magpasuso sa panahon ng paggamot sa Stalevo.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Maaaring mapababa ng Stalevo ang iyong presyon ng dugo, na maaaring makaramdam ka ng pagkahilo o pagkahilo. Samakatuwid, maging 

partikular na maingat kapag nagmamaneho ka o kapag gumagamit ka ng anumang mga tool o makina.

Kung pakiramdam mo ay inaantok ka, o kung minsan ay bigla kang nakatulog, maghintay hanggang sa makaramdam ka ng ganap na gising muli 

bago magmaneho o gumawa ng anumang bagay na nangangailangan sa iyong maging alerto. Kung hindi, maaari mong ilagay ang iyong sarili at 

ang iba sa panganib ng malubhang pinsala o kamatayan.

Ang Stalevo ay naglalaman ng sucrose

Ang Stalevo ay naglalaman ng sucrose (1.2 mg/tablet). 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 Stalevo

Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko. Tingnan sa iyong doktor o 

parmasyutiko kung hindi ka sigurado.

Para sa mga matatanda at matatanda :

- Sasabihin sa iyo ng iyong doktor nang eksakto kung gaano karaming mga tableta ng Stalevo ang inumin bawat araw.

- Ang mga tablet ay hindi inilaan na hatiin o putol-putol sa mas maliliit na piraso.
- Dapat kang uminom lamang ng isang tablet sa bawat oras.
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-
-

Depende sa kung paano ka tumugon sa paggamot, maaaring magmungkahi ang iyong doktor ng mas mataas o mas 

mababang dosis. Kung umiinom ka ng Stalevo 50 mg/12.5 mg/200 mg, 75 mg/18.75 mg/200 mg,

100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31.25 mg/200 mg o 150 mg/37.5 mg/200 mg na tablet, huwag 
uminom ng higit sa 10 tablet bawat araw.

Kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko kung sa tingin mo ay masyadong malakas o masyadong mahina ang epekto ng Stalevo, o kung 

nakakaranas ka ng mga posibleng side effect.

Larawan 1
Upang buksan ang bote sa unang pagkakataon: buksan ang pagsasara, at 

pagkatapos ay pindutin gamit ang iyong hinlalaki sa selyo hanggang sa masira 

ito. Tingnan ang larawan 1.

Kung kukuha ka ng mas maraming Stalevo kaysa sa nararapat

Kung hindi mo sinasadyang uminom ng mas maraming Stalevo tablet kaysa sa dapat mo, kausapin kaagad ang iyong doktor o parmasyutiko. Sa 

kaso ng isang labis na dosis maaari kang makaramdam ng pagkalito o pagkabalisa, ang iyong tibok ng puso ay maaaring mas mabagal o mas 

mabilis kaysa sa normal o ang kulay ng iyong balat, dila, mata o ihi ay maaaring magbago.

Kung nakalimutan mong kunin ang Stalevo

Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa isang nakalimutang tableta.

Kung ito ay higit sa 1 oras bago ang iyong susunod na dosis :

Uminom ng isang tablet sa sandaling maalala mo, at ang susunod na tablet sa normal na oras.

Kung wala pang 1 oras bago ang iyong susunod na dosis :

Uminom ng tablet sa sandaling maalala mo, maghintay ng 1 oras, pagkatapos ay uminom ng isa pang tablet. Pagkatapos nito, magpatuloy bilang normal.

Palaging mag-iwan ng hindi bababa sa isang oras sa pagitan ng mga tabletang Stalevo, upang maiwasan ang mga posibleng epekto.

Kung titigil ka sa pag-inom ng Stalevo

Huwag ihinto ang pag-inom ng Stalevo maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor. Sa ganoong kaso, maaaring kailanganin ng iyong doktor 

na ayusin ang iyong iba pang mga gamot na antiparkinson, lalo na ang levodopa, upang mabigyan ng sapat na kontrol ang iyong mga sintomas. 

Kung bigla kang huminto sa pag-inom ng Stalevo at iba pang mga antiparkinsonian na gamot maaari itong magresulta sa mga hindi gustong 

epekto.

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 gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito. Marami sa mga side 

effect ay maaaring mapawi sa pamamagitan ng pagsasaayos ng dosis.

Kung ikaw sa panahon ng paggamot sa Stalevo ay nakakaranas ng mga sumusunod na sintomas,makipag-ugnayan kaagad sa 
iyong doktor:
- Ang iyong mga kalamnan ay nagiging matigas o marahas na nanginginig, nakakakuha ka ng panginginig, pagkabalisa, pagkalito, lagnat, mabilis na 

pulso, o malawak na pagbabagu-bago sa iyong presyon ng dugo. Ang mga ito ay maaaring mga sintomas ng neuroleptic malignant 

syndrome (NMS, isang bihirang malubhang reaksyon sa mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mga karamdaman ng central 

nervous system) o rhabdomyolysis (isang bihirang malubhang sakit sa kalamnan).

Ang reaksiyong alerdyi, ang mga palatandaan ay maaaring kabilang ang mga pantal (nettle rash), pangangati, pantal, pamamaga ng iyong 

mukha, labi, dila o lalamunan. Maaari itong maging sanhi ng kahirapan sa paghinga o paglunok.

-
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Napakakaraniwan (maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao)
- hindi nakokontrol na paggalaw (dyskinesias)
- nakakaramdam ng sakit (pagduduwal)

- hindi nakakapinsalang mamula-mula kayumangging pagkawalan ng kulay ng ihi

- pananakit ng kalamnan

- pagtatae

Karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao)

- pagkahilo o pagkahimatay dahil sa mababang presyon ng dugo, mataas na presyon ng dugo
- paglala ng mga sintomas ng Parkinson, pagkahilo, pag-aantok
- pagsusuka, pananakit ng tiyan at kakulangan sa ginhawa, heartburn, tuyong bibig, paninigas ng dumi

- kawalan ng kakayahan sa pagtulog, guni-guni, pagkalito, abnormal na panaginip (kabilang ang mga bangungot), pagkapagod

- mga pagbabago sa pag-iisip - kabilang ang mga problema sa memorya, pagkabalisa at depresyon (maaaring sa mga pag-iisip ng 

pagpapakamatay)

mga kaganapan sa sakit sa puso o arterya (hal. pananakit ng dibdib), hindi regular na tibok ng puso o ritmo na mas 

madalas na bumabagsak

kinakapos na paghinga

nadagdagan ang pagpapawis, rashes 

kalamnan cramps, pamamaga ng binti 

malabo paningin

anemya
nabawasan ang gana, nabawasan ang timbang ng sakit ng ulo, 

pananakit ng kasukasuan

impeksyon sa ihi

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Hindi karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 100 tao)

- atake sa puso
- dumudugo sa bituka
- mga pagbabago sa bilang ng mga selula ng dugo na maaaring magresulta sa pagdurugo, mga abnormal na pagsusuri sa function ng atay

- kombulsyon
- pakiramdam nabalisa
- mga sintomas ng psychotic
- colitis (pamamaga ng colon)
- pagkawalan ng kulay maliban sa ihi (hal. balat, kuko, buhok, pawis)
- kahirapan sa paglunok
- kawalan ng kakayahang umihi

Hindi kilala (hindi matantya mula sa magagamit na data)
Pagnanasa para sa malalaking dosis ng Stalevo na labis sa kinakailangan para makontrol ang mga sintomas ng motor, na kilala bilang 

dopamine dysregulation syndrome. Ang ilang mga pasyente ay nakakaranas ng matinding abnormal na hindi sinasadyang paggalaw 

(dyskinesias), mood swings o iba pang mga side effect pagkatapos uminom ng malalaking dosis ng Stalevo.

Ang mga sumusunod na epekto ay naiulat din :
- hepatitis (pamamaga ng atay)
- nangangati

Maaari kang makaranas ng mga sumusunod na epekto:
- Kawalan ng kakayahang labanan ang udyok na magsagawa ng aksyon na maaaring makasama, na maaaring kabilang ang:

- malakas na salpok na sumugal nang labis sa kabila ng malubhang kahihinatnan sa personal o pamilya
- binago o nadagdagan ang sekswal na interes at pag-uugali na may malaking pag-aalala sa iyo o sa iba, 

halimbawa, isang tumaas na sexual drive
- hindi mapigil ang labis na pamimili o paggastos
- binge eating (pagkain ng maraming pagkain sa maikling panahon) o compulsive eating (pagkain ng mas maraming 

pagkain kaysa sa normal at higit pa sa kinakailangan upang matugunan ang iyong gutom).

Sabihin sa iyong doktor kung nararanasan mo ang alinman sa mga pag-uugaling ito; tatalakayin nila ang mga paraan ng pamamahala o 

pagbabawas ng mga sintomas.
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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 Website: 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.

5. Paano mag-imbak ng Stalevo

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa bote at sa karton pagkatapos ng EXP. Ang petsa 

ng pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

Ang produktong panggamot na ito ay hindi nangangailangan ng anumang mga espesyal na kondisyon ng imbakan.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon 

ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong upang maprotektahan ang kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Stalevo

-
-

Ang mga aktibong sangkap ng Stalevo ay levodopa, carbidopa at entacapone.
Ang bawat Stalevo 50 mg/12.5 mg/200 mg tablet ay naglalaman ng 50 mg ng levodopa, 12.5 mg ng carbidopa 
at 200 mg ng entacapone.
Ang iba pang mga sangkap sa core ng tablet ay croscarmellose sodium, magnesium stearate, maize 
starch, mannitol (E421) at povidone (E1201)
Ang mga sangkap sa film-coating ay glycerol (85 percent) (E422), hypromellose, magnesium 
stearate, polysorbate 80, red iron oxide (E172), sucrose, titanium dioxide (E171), at yellow iron 
oxide (E172).

-

-

Ano ang hitsura ni Stalevo at mga nilalaman ng pack

Stalevo 50 mg/12.5 mg/200 mg: kayumanggi o kulay-abo na pula, bilog, matambok na walang marka na film-coated na mga tablet na 

may markang 'LCE 50' sa isang gilid.

Ang Stalevo ay may anim na magkakaibang laki ng pack (10, 30, 100, 130, 175 o 250 na mga tablet). Hindi lahat ng laki ng pack ay 

maaaring ibenta.

May-hawak ng Awtorisasyon sa 
Marketing Orion Corporation
Orionantie 1
FI-02200 Espoo
Finland

Manufacturer
Orion Corporation Orion Pharma 
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland

Orion Corporation Orion Pharma 
Orionntie 1
FI-02200 Espoo
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Finland

Para sa anumang impormasyon tungkol sa gamot na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa lokal na kinatawan ng May-hawak ng 

Awtorisasyon sa Marketing.

United Kingdom
Orion Pharma (UK) Ltd. 
Tel: +44 1635 520 300

Huling binago ang leaflet na ito 
sa. Enero 2021.
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