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Chlorpropamide
binibigkas bilang (klor proe' pa mide)

Paunawa:

Hindi na available ang Chlorpropamide sa United States.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang chlorpropamide ay ginagamit kasama ng diyeta at ehersisyo, at kung minsan sa iba pang mga gamot, upang 

gamutin ang type 2 diabetes (kondisyon kung saan ang katawan ay hindi gumagamit ng insulin nang normal at, 

samakatuwid, ay hindi makontrol ang dami ng asukal sa dugo). Ang Chlorpropamide ay nasa isang klase ng mga 

gamot na tinatawag na sulfonylureas. Ang Chlorpropamide ay nagpapababa ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng 

pagpapalabas ng pancreas ng insulin (isang natural na sangkap na kailangan para masira ang asukal sa katawan) at 

pagtulong sa katawan na gumamit ng insulin nang mahusay. Ang gamot na ito ay makakatulong lamang na 

mapababa ang asukal sa dugo sa mga taong natural na gumagawa ng insulin ang katawan. Ang chlorpropamide ay 

hindi ginagamit upang gamutin ang type 1 diabetes (kondisyon kung saan ang katawan ay hindi gumagawa ng 

insulin at, samakatuwid,

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 Chlorpropamide ay dumarating bilang isang tableta na dapat inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwan itong kinukuha kasama ng almusal isang 

beses sa isang araw. Sabihin sa iyong doktor kung napinsala ng chlorpropamide ang iyong tiyan. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na uminom ng 

mas maliliit na dosis ng chlorpropamide dalawang beses sa isang araw habang kumakain. Upang matulungan kang matandaan ang pag-inom ng 

chlorpropamide, inumin ito sa parehong (mga) oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at tanungin ang iyong
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doktor o parmasyutiko upang ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Uminom ng chlorpropamide 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.

Malamang na sisimulan ka ng iyong doktor sa isang mababang dosis ng chlorpropamide at unti-unting taasan ang iyong dosis kung kinakailangan. 

Pagkatapos mong uminom ng chlorpropamide nang ilang panahon, maaaring hindi makontrol ng chlorpropamide ang iyong asukal sa dugo tulad 

ng ginawa nito sa simula ng iyong paggamot. Maaaring ayusin ng iyong doktor ang dosis ng iyong gamot kung kinakailangan upang ang gamot ay 

pinakamahusay na gagana para sa iyo. Siguraduhing sabihin sa iyong doktor kung ano ang iyong nararamdaman at kung ang iyong mga resulta ng 

pagsusuri sa asukal sa dugo ay mas mataas o mas mababa kaysa sa normal anumang oras sa panahon ng iyong paggamot.

Ang Chlorpropamide ay tumutulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo ngunit hindi nakakagamot ng diabetes. Ipagpatuloy ang pag-inom ng chlorpropamide kahit maayos 

na ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa pag-inom ng chlorpropamide nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay minsan ay 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 chlorpropamide,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa chlorpropamide, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 
sangkap sa chlorpropamide. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, at herbal na 

produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang mga anticoagulants ('mga pampanipis ng dugo') tulad ng 

warfarin (Coumadin); aspirin at iba pang nonsteroidal antiinflammatory medication (NSAIDs) tulad ng ibuprofen (Advil, Motrin) at naproxen 

(Aleve, Naprosyn); barbiturates tulad ng amobarbital (Amytal), butabarbital (Butisol), mephobarbital (Mebaral), phenobarbital, at secobarbital 

(Seconal); beta blockers tulad ng atenolol (Tenormin), labetalol (Normodyne), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard), at 

propranolol (Inderal); calcium channel blockers tulad ng amlodipine (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, iba pa), felodipine (Plendil), 

isradipine (DynaCirc), nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat, Procardia), nimodipine (Nimotop), nisoldipine (Sular), at verapamil (Calan, 

Isoptin, Verelan); chloramphenicol; diuretics ('mga tabletas ng tubig'); fluconazole (Diflucan); hormone replacement therapy at hormonal 

contraceptive (birth control pill, patches, rings, implants, at injection); insulin o iba pang mga gamot upang gamutin ang mataas na asukal sa 

dugo o diabetes; isoniazid (INH); Mga inhibitor ng MAO tulad ng isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam, 

Zelapar), at tranylcypromine (Parnate); mga gamot para sa hika at sipon; mga gamot para sa sakit sa isip at pagduduwal; miconazole 

(Monistat); niacin; mga oral steroid tulad ng dexamethasone (Decadron, Dexone), methylprednisolone (Medrol), at prednisone (Deltasone); 

phenytoin (Dilantin); probenecid (Benemid); salicylate pain relievers tulad ng choline magnesium trisalicylate, choline salicylate (Arthropan), 

diflunisal (Dolobid), magnesium salicylate (Doan's, others), at salsalate (Argesic, Disalcid, Salgesic); sulfa antibiotics tulad ng co-trimoxazole 

(Bactrim, Septra); sulfasalazine (Azulfidine); at mga gamot sa thyroid. Tiyaking sabihin din sa iyong doktor o parmasyutiko kung hihinto ka sa 

pag-inom ng anumang mga gamot habang umiinom ng chlorpropamide. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng 

iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Tiyaking sabihin din sa iyong doktor o parmasyutiko kung hihinto ka 

sa pag-inom ng anumang mga gamot habang umiinom ng chlorpropamide. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis 

ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Tiyaking sabihin din sa iyong doktor o parmasyutiko kung hihinto 

ka sa pag-inom ng anumang mga gamot habang umiinom ng chlorpropamide. 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 mayroon ka o nagkaroon na ng kakulangan sa G6PD (isang minanang kondisyon na nagdudulot ng 

maagang pagkasira ng mga pulang selula ng dugo o hemolytic anemia); kung mayroon kang mga karamdaman sa hormone na 

kinasasangkutan ng adrenal, pituitary, o thyroid gland; o kung mayroon kang sakit sa puso, bato, o atay.
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sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
umiinom ng chlorpropamide, tawagan ang iyong doktor.

kausapin ang iyong doktor tungkol sa mga panganib at benepisyo ng pag-inom ng chlorpropamide kung ikaw ay 65 taong gulang o mas 

matanda. Ang mga matatanda ay hindi dapat karaniwang umiinom ng chlorpropamide dahil ito ay hindi kasing-ligtas o epektibo gaya ng ibang 

mga gamot na maaaring gamitin upang gamutin ang parehong kondisyon.

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

tanungin ang iyong doktor tungkol sa ligtas na paggamit ng mga inuming nakalalasing habang iniinom mo ang gamot na ito. 

Ang alkohol ay maaaring magpalala sa mga epekto ng chlorpropamide. Ang pag-inom ng alak habang umiinom ng 

chlorpropamide ay maaari ding magdulot ng mga sintomas gaya ng pamumula (pagmumula ng mukha), sakit ng ulo, 

pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng dibdib, panghihina, panlalabo ng paningin, pagkalito sa isip, pagpapawis, pagkabulol, 

hirap sa paghinga, at pagkabalisa.

planong iwasan ang hindi kailangan o matagal na pagkakalantad sa sikat ng araw at magsuot ng pamprotektang damit, salaming 

pang-araw, at sunscreen. Maaaring gawing sensitibo ng chlorpropamide ang iyong balat sa sikat ng araw.

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 chlorpropamide na maaaring kailanganin 

mo.

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 malusog na diyeta, mag-ehersisyo nang regular, at magbawas ng timbang kung kinakailangan.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Bago ka magsimulang uminom ng chlorpropamide, tanungin ang iyong doktor kung ano ang dapat mong gawin kung nakalimutan mong uminom ng isang 

dosis. Isulat ang mga direksyong ito para ma-refer mo ang mga ito sa ibang pagkakataon.

Bilang pangkalahatang tuntunin, kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. 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.

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Chlorpropamide. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala 

ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagsusuka

walang gana kumain

gutom

pagkahilo
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sakit ng ulo

nangangati

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

tawagan kaagad ang iyong doktor:

paninilaw ng balat o mata

matingkad na dumi

maitim na ihi

sakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

pagtatae

lagnat

sakit sa lalamunan

pantal

Ang Chlorpropamide ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga 

problema habang iniinom mo ang 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).

Sa isang pag-aaral, ang mga taong umiinom ng gamot na katulad ng chlorpropamide upang gamutin ang kanilang diyabetis ay mas malamang na 

mamatay sa mga problema sa puso kaysa sa mga taong ginagamot ng insulin at mga pagbabago sa diyeta. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol 

sa mga panganib ng pagkuha ng chlorpropamide.

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).

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.

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]

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, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensya sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring magsama ng mga sintomas ng hypoglycemia pati na rin ang mga 

sumusunod:

mga seizure

pagkawala ng malay

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong asukal sa dugo at glycosylated hemoglobin (HbA1c) ay 

dapat na regular na suriin upang matukoy ang iyong tugon sa chlorpropamide. Ang iyong doktor ay maaaring mag-order ng iba pang 

mga pagsusuri sa lab upang suriin ang iyong tugon sa chlorpropamide. 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.

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-thecounter) 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

Diabinese®

Glucamide®¶

¶ -Wala na sa market ang branded na produktong ito. Maaaring available ang mga generic na alternatibo.

Huling Binago - 09/15/2020

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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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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