
Celiprolol Hydrochloride 200 mg Tablets 
Celiprolol Hydrochloride 400 mg Tablets

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito

mahalagang impormasyon para sa iyo.

Panatilihin ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars.

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, parmasyutiko o nars. 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 Celiprolol Hydrochloride at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng Celiprolol Hydrochloride
3. Paano uminom ng Celiprolol Hydrochloride
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Celiprolol Hydrochloride
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon.

1. Ano ang Celiprolol Hydrochloride at para saan ito ginagamit

Ang pangalan ng iyong gamot ay Celiprolol Hydrochloride 200 mg o 400 mg Tablets (tinatawag na Celiprolol 
Hydrochloride sa buong leaflet na ito).
Ang Celiprolol Hydrochloride ay naglalaman ng isang gamot na tinatawag na celiprolol hydrochloride. Ito ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag 

na beta-blockers. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapabagal ng iyong tibok ng puso o pagpapababa ng iyong presyon ng dugo. Ito ay ginagamit upang 

gamutin ang mataas na presyon ng dugo (hypertension).

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng Celiprolol Hydrochloride

Huwag uminom ng Celiprolol Hydrochloride kung ikaw ay:

- ay allergic sa celiprolol hydrochloride o alinman sa mga sangkap ng gamot na ito (nakalista sa seksyon 6). Ang mga palatandaan ng 

isang reaksiyong alerdyi ay kinabibilangan ng: isang pantal, mga problema sa paglunok o paghinga, pamamaga ng iyong mga labi, 

mukha, lalamunan o dila.

ay nagkaroon ng allergic reaction sa isang beta-blocker (propranolol, sotalol, timolol atbp.) sa nakaraan ay dumaranas ng hindi regular/

napakabagal na tibok ng puso (kilala bilang bradycardia) o mababang presyon ng dugo (hypotension) na dumaranas ng pagpalya ng puso 

na wala sa ilalim kontrol (ang pagpalya ng puso ay isang kondisyon kung saan ang iyong puso ay hindi nagbobomba ng dugo tulad ng 

nararapat), may abnormal na ritmo ng puso, nahihirapang huminga at namamaga ang mga bukung-bukong

dumaranas ng hindi nasagot na mga tibok ng puso (harang sa puso) o iba pang mga problema sa puso o nagdurusa ka sa mga naninigas na arterya 

na may malubhang problema sa bato

nagkaroon, o nagkaroon, ng mga yugto ng hika, paghinga o iba pang malubhang problema sa paghinga 

ay may bihirang tumor na tinatawag na phaeochromocytoma na hindi ginagamot
may abnormal na antas ng acid sa iyong dugo (metabolic acidosis), kadalasan bilang resulta ng matinding karamdaman ay 

umiinom na ng theophylline (isang anti-asthma na gamot).

may late stage na peripheral arterial occlusive disease o Raynaud's syndrome

-
-
-

-
-
-
-
-
-
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Huwag inumin ang gamot na ito kung ang alinman sa mga nabanggit ay naaangkop sa iyo. Kung hindi ka sigurado, kausapin ang iyong doktor o 

parmasyutiko bago kumuha ng Celiprolol Hydrochloride.

Mga Babala at Pag-iingat

Mag-ingat at kumunsulta sa iyong doktor bago kumuha ng Celiprolol Hydrochloride kung ikaw ay:
-
-
-

may mga problema sa atay o bato (pakitingnan ang Seksyon 3, Paano kumuha ng Celiprolol Hydrochloride) may 

Prinzmetal's angina (pananakit ng dibdib habang nagpapahinga)

may mahinang sirkulasyon ng dugo hal. Raynaud's, Burger's Disease. Kasama sa mga sintomas ng Raynaud's disease ang mga 
daliri at paa na nagbabago ng kulay kapag malamig at nanginginig o masakit sa pag-init. Mahigpit kang susubaybayan ng iyong 
doktor habang umiinom ng gamot na ito.

may hindi sapat na sirkulasyon ng dugo sa pamamagitan ng coronary arteries.

kailanman ay nagkaroon ng kondisyon ng balat na kilala bilang psoriasis. Ihihinto ng iyong doktor ang gamot na ito kung mayroon ka. 

may hika o mga problema sa paghinga dahil sa pangmatagalang problema sa baga (tinatawag na bronchitis o emphysema) ay may 

problema sa thyroid dahil ang mga epekto ng sobrang aktibong thyroid gland (thyrotoxicosis) ay maaaring itago ng beta blocker na 

gamot

may kasaysayan ng malubhang allergy, partikular sa iba pang mga gamot, kabilang ang mga reaksyong anaphylactic na nangangailangan ng 

anti-allergic na paggamot hal. pagsunod sa isang putakti o tusok ng pukyutan; Maaaring naisin ng iyong doktor na ihinto ang iyong paggamot sa 

Celiprolol Hydrochloride upang maiwasan ang isang posibleng reaksiyong alerhiya.

ay diabetic. Dapat malaman ng mga pasyenteng may diabetes na ang mga sintomas ng mababang presyon ng 
dugo (hypoglycaemia) ay maaaring itago ng mga gamot na beta blocker.

magkaroon ng anumang pagpalya ng puso na nasa ilalim ng kontrol sa gamot. Ibibigay ng iyong doktor ang gamot na ito sa ilalim ng mahigpit na 

medikal na pagsubaybay

magkaroon ng mabagal o hindi regular na tibok ng puso.

-
-
-
-

-
-

-

-

-

Habang umiinom ng Celiprolol Hydrochloride kung ikaw ay:

- may anumang mga problema sa puso at nais ng iyong doktor na ihinto ang gamot na ito, ang dosis ay dapat na unti-unting 

bawasan sa loob ng 1-2 linggo. Kasabay nito, kung kinakailangan, ang anumang kapalit na therapy para sa pag-iwas sa mga pag-

atake ng anginal ay maaaring isaalang-alang ng iyong doktor.

Mga bata
Ang Celiprolol Hydrochloride ay hindi inirerekomenda para sa paggamit sa mga bata.

Mga operasyon o anesthetics
Sabihin sa iyong doktor o dentista kung ikaw ay umiinom ng Celiprolol Hydrochloride kung ikaw ay magkakaroon ng anesthetic o isang 
operasyon (kabilang ang dental surgery).

Pagsusuri sa droga sa isport:

Maaaring magbigay ng positibong resulta ang Celiprolol Hydrochloride kung mayroon kang pagsusuri sa dugo o ihi upang suriin kung 

may mga gamot.

Iba pang mga gamot at Celiprolol Hydrochloride
Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka, kamakailan lamang ay uminom o maaaring umiinom ng anumang iba pang mga gamot, kabilang 

ang mga gamot na nakuha nang walang reseta. Ito ay dahil ang Celiprolol Hydrochloride ay maaaring makaapekto sa paraan ng paggana ng ilang iba pang 

mga gamot. Gayundin, ang ilang iba pang mga gamot ay maaaring makaapekto sa paraan ng paggana ng Celiprolol Hydrochloride.

Kailangan ang pangangalaga kung kinukuha mo ang:

- gamot para gamutin ang abnormal na heart rythym hal. Disopyramide, Quinidine, Amiodarone, Sotalol, 
Hydroquinidine, Ilitide, Dafetilide, Propefenone
iba pang mga gamot para gamutin ang kondisyon ng puso, pananakit ng dibdib o mataas na presyon ng dugo hal. Verapamil, 
Diltiazem, Nifedipine, Digitoxin, Digoxin, Alpha-methyldopa, Guanfacine, Reserpine, Bepridil o Clonidine. Kung sabay kang umiinom 
ng clonidine at Celiprolol Hydrochloride, hindi mo dapat ihinto ang pag-inom ng clonidine maliban kung sasabihin sa iyo ng doktor 
na gawin ito. Ihihinto ng iyong doktor ang Celiprolol Hydrochloride maraming araw bago ihinto ang clonidine

-



- mga vasodilator tulad ng glyceryl trinitrate (karaniwang kilala bilang nitroglycerin), isosorbide mononitrate at isosorbide 
dinitrate, sodium nitroprusside atbp. (ginagamit upang gamutin ang hypertension, heart failure at angina) diuretics 
("Water Tablets") hal. Chlorthalidone o Hydrochlorothiazide
mga gamot na ginagamit para sa paggamot ng mental depression na kilala bilang monoamine oxidase inhibitors (MAOI) 
hal. phenelzine, tranylcypromine, moclobemide at isocarboniazid.
gamot sa diyabetis hal. insulin o mga gamot na anti-diabetic sa bibig (hal. glibenclamide, metformin). Ang iyong asukal sa 
dugo ay kailangang masubaybayang mabuti

noradrenaline o adrenaline (ginagamit para sa paggamot ng mababang presyon ng dugo, pagpalya ng puso, hika o allergy). Ang 
noradrenaline at adrenaline ay palaging ibinibigay sa ilalim ng pangangasiwa ng medikal

mga gamot na ginagamit para sa mga gamot sa 

hika na ginagamit bilang anesthetics

mga gamot tulad ng phenylephrine, pseudoephedrine, phenylpropanolamine (na nilalaman sa gamot sa ubo o patak ng 
ilong at mata). Maaaring kontrahin ng mga gamot na ito ang epekto ng mga gamot na Celiprolol Hydrochloride na 
ginagamit para sa paggamot sa mga sakit sa pag-iisip tulad ng barbiturates, phenothiazines (hal. chlorpromazine, 
trifluperazine), o karamihan sa mga tricyclic antidepressant (hal. imipramine, amitriptyline, clomipramine, desipramine).

mga gamot na ginagamit upang mapawi ang pananakit tulad ng Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) hal 
ibuprofen, indomethacin

mefloquine (gamot na ginagamit para sa pag-iwas at paggamot ng malaria)
kung nagkakaroon ka ng pagkabigla o mababang presyon ng dugo dahil sa floctafenine (gamot na ginagamit upang gamutin ang 

pananakit), maaaring bawasan ng Celiprolol Hydrochloride ang bisa ng mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mga kondisyong ito 

mga gamot tulad ng verapamil, erythromycin, clarithromycin, ciclosporin, quinidine, ketokonazole, itraconozole, rifampicin at St. John's 

wort na maaaring makaapekto sa dami ng gamot na ito na iyong sinisipsip. fingolimod, na ginagamit sa paggamot ng multiple sclerosis. 

Maaaring subaybayan ng iyong doktor ang pagsisimula ng iyong paggamot.

-
-

-

-
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Celiprolol Hydrochloride na may pagkain at inumin
Kung inumin mo ang gamot na ito kasama ng pagkain ay maaaring hindi rin ito gumana. Ang Celiprolol Hydrochloride ay dapat 
inumin muna sa umaga, isang oras bago kumain o 2 oras pagkatapos nito.Huwaguminom ng mga inuming may alkohol 
hanggang sa matalakay mo ang mga epekto sa iyong doktor. Ang mga citrus juice ay nagdaragdag sa dami ng Celiprolol 
Hydrochloride na iyong sinisipsip, kaya dapat na iwasan habang umiinom ng gamot na ito.

Pagbubuntis at pagpapasuso
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 uminom ng gamot na ito.

Kung ang iyong doktor ay hindi makahanap ng anumang mas ligtas na alternatibo maaari kang bigyan ng Celiprolol Hydrochloride. Kung umiinom ka ng 

Celiprolol Hydrochloride sa panahon ng pagbubuntis, dapat mong sabihin sa iyong midwife. Sa bagong panganak ng ginagamot na ina, ang aktibidad ng 

mga ganitong uri ng mga gamot ay nananatili sa loob ng ilang araw. Maaaring kabilang sa mga epekto ang mabagal na tibok ng puso, pagpalya ng puso o 

pagkakaroon ng problema sa paghinga. Samakatuwid ang malapit na pagsubaybay sa bagong panganak ay inirerekomenda para sa unang 3 hanggang 5 

araw ng buhay.

Kung umiinom ka na ng Celiprolol Hydrochloride at nalaman mo lang na ikaw ay buntis, dapat kang makipag-
usap kaagad sa iyong doktor.

Hindi ka dapat magpasuso kung umiinom ka ng Celiprolol Hydrochloride. Kung ikaw ay nagpapasuso o nagpaplanong 
magpasuso dapat kang makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago uminom ng gamot na ito.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Habang ginagamit ang gamot na ito maaari kang makaramdam ng pagkahilo, pagkapagod pati na rin ang potentiation ng mga side effect tulad ng 

panginginig, pananakit ng ulo o visual disturbances. Kung mangyari ito, huwag magmaneho o gumamit ng anumang mga tool o makina.

3. Paano uminom ng Celiprolol Hydrochloride

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

sigurado.



-
-
-

Lunukin ang mga tablet nang buo na may isang basong tubig.

Inumin ang mga tablet na mas mabuti sa umaga, isang oras bago kumain o dalawang oras pagkatapos kumain. Upang 
matulungan kang matandaan ang pag-inom ng iyong gamot, subukang ugaliing uminom nito sa parehong oras bawat 
araw, mas mabuti sa umaga.

Ang inirekumendang dosis ay:

Mga matatanda kabilang ang mga matatanda -ang inirerekomendang panimulang dosis ay 200 mg ng Celiprolol Hydrochloride isang beses sa isang araw. Kung 

kinakailangan pagkatapos ng 2 hanggang 4 na linggo, dagdagan ng iyong doktor ang iyong dosis sa 400 mg isang beses sa isang araw. Ang maximum na dosis ay 400 mg 

isang beses sa isang araw.

Kung mayroon kang impresyon na ang epekto ng mga tabletang Celiprolol Hydrochloride ay masyadong malakas o masyadong mahina, makipag-usap sa 

iyong doktor o parmasyutiko.

Mga matatanda na may mga problema sa atay o bato -kung mayroon kang mga problema sa bato, maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng mas 

mababang dosis kaysa sa nakasaad sa itaas at dagdagan ito kung kinakailangan. Ang pagbawas sa dosis ng kalahati ay maaaring naaangkop sa mga 

pasyente na may katamtamang kapansanan sa pag-andar ng bato (creatinine clearance sa hanay na 15-40 ml bawat minuto). Ang Celiprolol Hydrochloride 

ay hindi inirerekomenda para sa mga pasyente na may malubhang kapansanan sa paggana ng bato (creatinine clearance na mas mababa sa 15 ml bawat 

minuto). Ang paggamit ng mababang dosis ng Celiprolol Hydrochloride ay inirerekomenda sa mga pasyente na may mga problema sa atay.

mga bata –Ang Celiprolol Hydrochloride ay hindi dapat ibigay sa mga bata

matatanda -Maaaring magpasya ang iyong doktor na babaan ang iyong dosis ng Celiprolol Hydrochloride kung kinakailangan

Kung umiinom ka ng mas maraming Celiprolol Hydrochloride kaysa sa dapat mo

Maaari kang magkaroon ng mga sintomas tulad ng mabagal na tibok ng puso, mababang presyon ng dugo, pagkahilo o panghihina, kahirapan 

sa paghinga, paghinga o mga problema sa puso. Makipag-ugnayan sa iyong doktor o pumunta kaagad sa pinakamalapit na departamento ng 

sanhi ng ospital. Dalhin ang leaflet o ilang tabletas na ito para malaman ng iyong doktor kung ano ang iyong ininom.

Kung nakalimutan mong uminom ng Celiprolol Hydrochloride

Kung nakalimutan mong uminom ng isang dosis, dalhin ito sa sandaling maalala mo, maliban kung oras na para sa iyong susunod na dosis. Huwag kumuha 

ng dobleng dosis para makabawi sa isang nakalimutang dosis.

Kung titigil ka sa pag-inom ng Celiprolol Hydrochloride

Kung bigla kang huminto sa pag-inom ng Celiprolol Hydrochloride ay maaaring mabilis na lumala ang iyong kondisyon. Babawasan ng iyong doktor ang 

iyong dosis nang dahan-dahan sa loob ng 7 hanggang 10 araw.

Dalhin ang iyong mga tablet ayon sa direksyon at hangga't itinuro; huwag pigilan ang mga ito, kahit na bumuti ang pakiramdam mo, dahil kung 

hindi ay maaaring bumalik ang mga sintomas.

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.

Malubhang epekto

Kung nangyari ang alinman sa mga sumusunod, itigil ang pag-inom ng Celiprolol Hydrochloride at sabihin kaagad sa iyong doktor, o 

pumunta sa departamento ng kaswalti ng iyong pinakamalapit na ospital:

-Reaksyon ng allergy: isang pantal, mga problema sa paglunok o paghinga, pamamaga ng iyong mukha, labi, lalamunan o dila.



- Nakakakuha ka ng mga sintomas tulad ng trangkaso, namamaga o masakit na mga kasukasuan, tumaas na sensitivity sa sikat ng araw, pagkawala 

ng buhok, pananakit ng tiyan, anemia. Ito ay maaaring mangahulugan na mayroon kang kondisyon na tinatawag na Systemic Lupus 

Erythematosus (SLE). Karaniwang mawawala ang mga sintomas na ito pagkatapos itigil ang Celiprolol Hydrochloride.

Ang mga ito ay napakaseryosong epekto. Kung mayroon ka ng mga ito, maaaring nagkaroon ka ng malubhang reaksiyong alerhiya sa 

Celiprolol Hydrochloride. Maaaring kailanganin mo ng agarang medikal na atensyon o pagpapaospital.

Sabihin kaagad sa iyong doktor o pumunta sa departamento ng casualty ng iyong pinakamalapit na ospital kung napansin mo ang alinman sa 

mga sumusunod:

Mga karaniwang side effect (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao)

- Pagkahilo o pagkahilo, panghihina, o pagkahimatay lalo na kapag tumatayo mula sa pagkakahiga. Ito ay maaaring mga 
palatandaan ng mababang presyon ng dugo.
Mga pantal sa balat, labis na pangangati-

Mga hindi karaniwang side effect (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 100 tao)

-
-

Lumalakas na tibok ng puso

Kinakapos na paghinga

Mga bihirang side effect (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 1,000 tao)

- Paglala ng dati nang umiiral na pagpalya ng puso na may pamamaga ng mga kamay, bukung-bukong o paa at kahirapan sa 
paghinga pagkatapos mag-ehersisyo, malamig at asul o lila na kulay ng mga kamay at paa

Sakit sa baga na may mga sintomas tulad ng lagnat, panginginig, pagkapagod, paghinga, paninikip ng dibdib at 
ubo, hirap sa paghinga, pamamaga ng baga, igsi sa paghinga lalo na sa mga pasyenteng may hika o history ng hika.

Mga reaksiyong alerdyi sa balat tulad ng pangangati, pamumula, pamamantal, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa sa ilalim ng balat.

-

-

Hindi alam: hindi matantya ang dalas mula sa magagamit na data
-
-

Paglala ng dati nang na-diagnose na sugar diabetes (diabetes mellitus)
Tumaas na pagkauhaw, labis na pag-ihi, pagtaas ng gana, pagbaba ng timbang. Ito ay maaaring hindi natukoy na kaso ng asukal 
na diyabetis (diabetes mellitus) at maaaring maging maliwanag.

Mabilis, mabagal o hindi regular na tibok ng puso, pagpalya ng puso

Mga palatandaan ng psychosis: pagkawala ng pakikipag-ugnayan sa katotohanan, tulad ng pandinig ng mga boses o pagtingin sa mga bagay na wala doon.

-
-

Maaaring itago ng mga gamot sa grupong ito ang mga sintomas tulad ng mabilis na tibok ng puso at nanginginig (maaaring lumitaw ang mga sintomas na 

ito sa pagkakaroon ng sugar diabetes at sobrang aktibong thyroid gland).

Sabihin sa iyong doktor kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod:

Mga karaniwang side effect (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Sakit ng ulo

Sobrang antok, hirap sa pagtulog, masamang panaginip, bangungot, panginginig (hindi makontrol na panginginig) 
Panlamig ng mga kamay o paa (sakit ni Raynaud), hypotension
Pagduduwal (pakiramdam ng sakit) o   pagsusuka (pagiging may sakit), sakit at kakulangan sa ginhawa sa tiyan, tuyong bibig Mga kalamnan 

cramp, pananakit ng kasukasuan, pagkapagod.

Hot flushes o labis na pagpapawis 
Depressed mood
Mga kakaibang sensasyon sa balat tulad ng mga pin at karayom, pamamanhid, paso o gumagapang sa balat Kakulangan ng 

enerhiya

Kahirapan sa pagkuha o pagpapanatili ng paninigas

Mga hindi karaniwang side effect (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 100 tao)

-
-

Mababang presyon ng dugo

Hirap sa pagtulog



Mga bihirang side effect (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 1,000 tao)

-
-
-
-

Nagri-ring sa tenga 
Pagkadumi
Panghihina ng kalamnan

Sekswal na kawalan ng kakayahan sa mga lalaki, bawasan ang sexual drive.

Napakabihirang epekto (maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 10,000 katao)

-
-
-

Ang mood at pag-uugali ay 

nagbabago Pagkalito

Sakit sa balat na may makapal na patak ng pulang balat, kadalasang may kulay-pilak na kaliskis (psoriasis) o paglala ng dati 
nang umiiral na psoriasis.

Hindi alam: hindi matantya ang dalas mula sa magagamit na data
-
-

Isang parang pulikat na pananakit sa isa o magkabilang binti na nabubuo sa paglalakad at maaaring magdulot ng pagkalanta. 
Mga Hallucinations (maling mga karanasan sa pandama na tila tunay na mga pananaw. Ang mga pandama na impresyon na ito 
ay nabuo ng isip sa halip na sa pamamagitan ng anumang panlabas na stimuli, at maaaring makita, marinig, maramdaman, at 
maamoy o matitikman)

May kapansanan sa paningin, malabong paningin o visual disturbances, tuyong mata na dapat isaalang-alang kung ang pasyente ay gumagamit ng 

contact lens

Pagtatae (maluwag na dumi)

-

-

Maaaring may mga pagbabago sa mga resulta ng ilang mga pagsubok sa laboratoryo

-
-
-

Pagtaas sa Antinuclear antibodies (ANA) Pagtaas sa mga 
enzyme sa atay tulad ng mga transaminases
Ang pagsusuri sa dugo ay maaari ring magpakita ng abnormal na antas ng glucose sa dugo.

Kung lumala ang alinman sa mga side effect, o kung may napansin kang anumang side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito, mangyaring sabihin sa 

iyong doktor o parmasyutiko.

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 sa:

www.mhra.gov.uk/yellowcard. 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 Celiprolol Hydrochloride

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata. Panatilihin ang 
lalagyan sa panlabas na karton. Huwag mag-imbak sa itaas ng 25°C.

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa karton. Ang petsa ng pag-expire ay tumutukoy sa huling 

araw ng buwang iyon.

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 sa pagprotekta sa kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Celiprolol Hydrochloride:
-
-

Ang aktibong sangkap ay 200 mg o 400 mg ng celiprolol hydrochloride
Ang iba pang (mga) sangkap ay microcrystalline cellulose, mannitol, croscarmellose sodium, colloidal 
anhydrous silica at magnesium stearate.

Ang film-coating mismo ay naglalaman ng hypromellose at titanium dioxide (E171), na may macrogol 400 at 
quinoline yellow (E104) sa 200 mg tablet o may macrogol 4000 at lactose monohydrate sa 400 mg na tablet.



Ano ang hitsura ng Celiprolol Hydrochloride at mga nilalaman ng pack:
- Mga tabletang Celiprolol Hydrochloride 200 mgay kulay dilaw, hugis kapsula, biconvex na film-coated na mga tablet, 

na may debossed na '200' sa isang gilid ng breakline at malalim na breakline sa kabilang panig. Mga tabletang 
Celiprolol Hydrochloride 400 mgay kulay puti, hugis kapsula, biconvex na film-coated na mga tablet, na may debossed 
na '400' sa isang gilid ng breakline at malalim na breakline sa kabilang panig. Ang mga celiprolol hydrochloride tablet ay 
makukuha sa mga pakete ng 10, 20, 28, 30, 50, 56 at 100 na film-coated na tablet sa mga blister strip.

-

-

* Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta

May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing 

Limitado ang Ranbaxy (UK).

5th floor, Hyde Park, Hayes 3 
11 Millington Road
Hayes, UB3 4AZ
United Kingdom

Manufacturer
Sun Pharmaceutical Industries Europe BV 
Polarisavenue 87
2132JH, Hoofddorp
Ang Netherlands

Alkaloida Chemical Company Zrt 
Kabay János u. 29
H-4440 Tiszavasvári
Hungary

Huling binago ang leaflet na ito noong Hulyo 2017.


