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Cyclosporine
binibigkas bilang (sye' kloe spor een)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Cyclosporine ay makukuha sa orihinal nitong anyo at bilang isa pang produkto na binago (binago) upang 

ang gamot ay mas masipsip sa katawan. Ang orihinal na cyclosporine at cyclosporine (binago) ay sinisipsip ng 

katawan sa iba't ibang dami, kaya hindi sila maaaring palitan sa isa't isa. Kunin lamang ang uri ng cyclosporine 

na inireseta ng iyong doktor. Kapag binigyan ka ng iyong doktor ng nakasulat na reseta, suriin upang matiyak 

na tinukoy niya ang uri ng cyclosporine na dapat mong matanggap. Sa tuwing pupunan mo ang iyong reseta, 

tingnan ang pangalan ng tatak na naka-print sa iyong label ng reseta upang matiyak na nakatanggap ka ng 

parehong uri ng cyclosporine. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko kung ang pangalan ng tatak ay hindi 

pamilyar o hindi ka sigurado na natanggap mo ang tamang uri ng cyclosporine.

Ang pag-inom ng cyclosporine o cyclosporine (binago) ay maaaring tumaas ang panganib na magkaroon ka ng impeksyon o kanser, 

lalo na ang lymphoma (kanser ng isang bahagi ng immune system) o kanser sa balat. Maaaring mas mataas ang panganib na ito 

kung umiinom ka ng cyclosporine o cyclosporine (binago) kasama ng iba pang mga gamot na nagpapababa sa paggana ng immune 

system tulad ng azathioprine (Imuran), chemotherapy ng cancer, methotrexate (Rheumatrex), sirolimus (Rapamune), at tacrolimus 

(Prograf) . Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng alinman sa mga gamot na ito, at kung mayroon ka o nagkaroon na ng 

anumang uri ng kanser. Upang mabawasan ang iyong panganib na magkaroon ng kanser sa balat, magplanong iwasan ang hindi 

kailangan o matagal na pagkakalantad sa sikat ng araw at magsuot ng pamproteksiyon na damit, salaming pang-araw, at 

sunscreen sa panahon ng iyong paggamot. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang 

iyong doktor: namamagang lalamunan, lagnat, panginginig, at iba pang mga palatandaan ng impeksyon; mga sintomas tulad ng 

trangkaso; pag-ubo; kahirapan sa pag-ihi; sakit kapag umiihi; isang pula, itinaas, o namamaga na bahagi sa balat; bagong sugat o 

pagkawalan ng kulay sa balat; mga bukol o masa saanman sa iyong katawan; pagpapawis sa gabi; namamagang glandula sa leeg, 

kilikili, o singit; problema sa paghinga; pananakit ng dibdib; kahinaan o pagkapagod na hindi nawawala; o pananakit, pamamaga, o 

pagkapuno sa tiyan.

Ang cyclosporine at cyclosporine (binago) ay maaaring magdulot ng mataas na presyon ng dugo at pinsala sa bato. 

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng mataas na presyon ng dugo o sakit sa bato. Sabihin din 

sa iyong doktor kung umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod na gamot: amphotericin B (Amphotec, Fungizone); 

cimetidine (Tagamet); ciprofloxacin (Cipro); colchicine; fenofibrate (Antara, Lipophen, Tricor); gemfibrozil (Lopid); 

gentamicin; ketoconazole (Nizoral); melphalan (Alkeran); nonsteroidal antiinflammatory drugs tulad ng diclofenac 

(Cataflam, Voltaren), naproxen (Aleve, Naprosyn), at
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sulindac (Clinoril); ranitidine (Zantac); tobramycin (Tobi); trimethoprim na may sulfamethoxazole (Bactrim, Septra); at 

vancomycin (Vancocin). Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong 

doktor: pagkahilo; pamamaga ng mga braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti; mabilis, mababaw na 

paghinga; pagduduwal; o hindi regular na tibok ng puso.

Kung mayroon kang psoriasis, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng paggamot sa psoriasis at mga gamot 

na iyong ginagamit o ginamit sa nakaraan. Ang panganib na magkaroon ka ng kanser sa balat ay mas malaki kung 

nagamot ka na ng PUVA (psoralen at UVA; paggamot para sa psoriasis na pinagsasama ang isang oral o topical na 

gamot na may exposure sa ultraviolet A light); methotrexate (Rheumatrex) o iba pang mga gamot na pumipigil sa 

immune system; UVB (pagkalantad sa ultraviolet B na ilaw upang gamutin ang psoriasis); alkitran ng karbon; o 

radiation therapy. Hindi ka dapat tratuhin ng PUVA, UVB, o mga gamot na pumipigil sa immune system habang 

umiinom ka ng cyclosporine (modified) para gamutin ang psoriasis.

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

lab upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa cyclosporine o cyclosporine (binago).

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang cyclosporine at cyclosporine (binago) ay ginagamit kasama ng iba pang mga gamot upang maiwasan ang 

pagtanggi sa transplant (pag-atake sa inilipat na organ ng immune system ng taong tumanggap ng organ) sa mga 

taong nakatanggap ng mga transplant ng bato, atay, at puso. Ginagamit din ang cyclosporine (modified) nang mag-

isa o may methotrexate (Rheumatrex) upang gamutin ang mga sintomas ng rheumatoid arthritis (arthritis na dulot 

ng pamamaga ng lining ng mga kasukasuan) sa mga pasyente na ang mga sintomas ay hindi naibsan ng 

methotrexate lamang. Ginagamit din ang cyclosporine (na-modified) para gamutin ang psoriasis (isang sakit sa balat 

kung saan nabubuo ang mga pula, scaly patch sa ilang bahagi ng katawan) sa ilang partikular na pasyente na hindi 

natulungan ng iba pang paggamot. Ang cyclosporine at cyclosporine (binago) ay nasa isang klase ng mga gamot na 

tinatawag na immunosuppressants.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang cyclosporine at cyclosporine (binago) ay parehong dumating bilang isang kapsula at isang solusyon (likido) upang inumin sa pamamagitan ng 

bibig. Karaniwang kinukuha ang cyclosporine isang beses sa isang araw. Ang cyclosporine (binago) ay karaniwang kinukuha ng dalawang beses sa 

isang araw. Mahalagang kunin ang parehong uri ng cyclosporine sa isang regular na iskedyul. Uminom ng cyclosporine o cyclosporine (binago) sa 

parehong (mga) oras bawat araw, at payagan ang parehong dami ng oras sa pagitan ng mga dosis at pagkain 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 cyclosporine o cyclosporine (binago) nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti sa gamot o inumin ito 

nang mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Ang iyong doktor ay malamang na ayusin ang iyong dosis ng cyclosporine o cyclosporine (binago) sa panahon ng iyong paggamot. 

Kung umiinom ka ng alinman sa uri ng cyclosporine upang maiwasan ang pagtanggi sa transplant, malamang na sisimulan ka ng 

iyong doktor sa isang mataas na dosis ng gamot at unti-unting bawasan ang iyong dosis. Kung umiinom ka ng cyclosporine 

(binago) upang gamutin ang rheumatoid arthritis o psoriasis, malamang na simulan ka ng iyong doktor sa mababang dosis ng 

gamot at unti-unting taasan ang iyong dosis. Maaari ring bawasan ng iyong doktor ang iyong dosis
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kung nakakaranas ka ng mga side effect ng gamot. Sabihin sa iyong doktor kung ano ang iyong nararamdaman sa panahon ng iyong 

paggamot.

Nakakatulong ang cyclosporine (binago) na kontrolin ang mga sintomas ng psoriasis at rheumatoid arthritis, ngunit hindi nito ginagamot ang mga 

kundisyong ito. Kung umiinom ka ng cyclosporine (modified) para gamutin ang psoriasis, maaaring tumagal ng 2 linggo o mas matagal bago 

bumuti ang iyong mga sintomas, at 12 hanggang 16 na linggo para maramdaman mo ang buong benepisyo ng gamot. Kung umiinom ka ng 

cyclosporine (binago) upang gamutin ang rheumatoid arthritis, maaaring tumagal ng 4 hanggang 8 na linggo bago bumuti ang iyong mga 

sintomas. Ipagpatuloy ang pag-inom ng cyclosporine (modified) kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa pag-inom ng 

cyclosporine (binago) nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Maaaring unti-unting bawasan ng iyong doktor ang iyong dosis.

Maaari mong mapansin ang isang hindi pangkaraniwang amoy kapag binuksan mo ang isang blister card ng mga cyclosporine capsule. Ito ay 

normal at hindi nangangahulugan na ang gamot ay nasira o hindi ligtas na gamitin.

Ang cyclosporine (modified) oral solution ay maaaring mag-gel o maging bukol kung ito ay nalantad sa mga temperaturang mas mababa 

sa 68 °F (20 °C). Maaari mong gamitin ang solusyon kahit na ito ay naka-gel, o maaari mong gawing likido ang solusyon sa pamamagitan 

ng pagpayag na magpainit ito sa temperatura ng silid (77 °F [25 °C]).

Ang cyclosporine at cyclosporine (modified) oral solution ay dapat ihalo sa isang likido bago gamitin. Ang 

cyclosporine (modified) oral solution ay maaaring ihalo sa orange juice o apple juice ngunit hindi dapat ihalo sa 

gatas. Ang cyclosporine oral solution ay maaaring ihalo sa gatas, chocolate milk, o orange juice. Dapat kang pumili 

ng isang inumin mula sa naaangkop na listahan at palaging ihalo ang iyong gamot sa inumin na iyon.

Para kumuha ng alinmang uri ng oral solution, sundin ang mga hakbang na ito:

Punan ang isang baso (hindi plastik) na tasa ng inumin na iyong pinili.

Alisin ang proteksiyon na takip mula sa itaas ng dosing syringe na kasama ng iyong gamot.

Ilagay ang dulo ng syringe sa bote ng solusyon at hilahin pabalik sa plunger upang punan ang syringe 
ng dami ng solusyon na inireseta ng iyong doktor.

Hawakan ang syringe sa ibabaw ng likido sa iyong baso at pindutin ang plunger upang ilagay ang gamot sa 
baso.

Haluing mabuti ang timpla.

Inumin kaagad ang lahat ng likido sa baso.

Ibuhos ang kaunti pang inumin na pinili mo sa baso, paikutin ang baso upang banlawan, at inumin 
ang likido.

Patuyuin ang labas ng syringe gamit ang malinis na tuwalya at palitan ang proteksiyon na takip. Huwag hugasan ang 
hiringgilya ng tubig. Kung kailangan mong hugasan ang hiringgilya, siguraduhing ito ay ganap na tuyo bago mo ito gamitin 
upang sukatin ang isa pang dosis.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ginagamit din minsan ang cyclosporine at cyclosporine (binago) upang gamutin ang Crohn's disease (isang kondisyon kung saan 

inaatake ng katawan ang lining ng digestive tract, na nagdudulot ng pananakit, pagtatae, pagbaba ng timbang, at lagnat) at upang 

maiwasan ang pagtanggi sa mga pasyente na nakatanggap ng pancreas o cornea transplants. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa 

mga posibleng panganib ng paggamit ng gamot na ito para sa iyong kondisyon.
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Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit. Magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng cyclosporine o cyclosporine (binago),

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdye sa cyclosporine, cyclosporine (binago), anumang iba pang mga 
gamot, o alinman sa mga hindi aktibong sangkap sa cyclosporine o cyclosporine (binago) na mga kapsula o solusyon. Hilingin 
sa iyong parmasyutiko ang isang listahan ng mga hindi aktibong sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, at nutritional 
supplement ang iniinom mo, o planong inumin. Siguraduhing banggitin ang mga gamot na nakalista sa seksyong 
MAHALAGANG BABALA at alinman sa mga sumusunod: acyclovir (Zovirax); allopurinol (Zyloprim); amiodarone (Cordarone); 
angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors tulad ng benazepril (Lotensin), captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), 
fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril), moexipril (Univasc), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril). ), ramipril 
(Altace), at trandolapril (Mavik); angiotensin II receptor antagonists tulad ng candesartan (Atacand), eprosartan (Teveten), 
irbesartan (Avapro), losartan (Cozaar), olmesartan (Benicar), telmisartan (Micardis), at valsartan (Diovan); ilang mga gamot na 
antifungal tulad ng fluconazole (Diflucan), at itraconazole (Sporanox); azithromycin (Zithromax); bromocriptine (Parlodel); 
calcium channel blockers tulad ng diltiazem (Cardizem), nicardipine (Cardene), at verapamil (Calan); carbamazepine 
(Tegretol); mga gamot na nagpapababa ng kolesterol (statins) tulad ng atorvastatin (Lipitor), fluvastatin (Lescol), lovastatin 
(Mevacor), pravastatin (Pravachol), at simvastatin (Zocor); clarithromycin (Biaxin); kumbinasyon ng dalfopristin at quinupristin 
(Synercid); danazol; digoxin (Lanoxin); ilang diuretics ('water pills') kabilang ang amiloride (Midamor), spironolactone 
(Aldactone), at triamterene (Dyazide); erythromycin; HIV protease inhibitors gaya ng indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), 
ritonavir (Norvir, sa Kaletra), at saquinavir (Fortovase); imatinib (Gleevec); metoclopramide (Reglan); methylprednisolone 
(Medrol); nafcillin; octreotide (Sandostatin); oral contraceptives (birth control pill); orlistat (Xenical); phenobarbital; phenytoin 
(Dilantin); mga pandagdag sa potasa; prednisolone (Pediapred); repaglinide (Prandin); rifabutin (Mycobutin); rifampin 
(Rifadin, Rimactane); sulfinpyrazone (Anturane); terbinafine (Lamisil); at ticlopidine (Ticlid). Maaaring kailanganin ng iyong 
doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mas maingat para sa mga side effect. at 
ticlopidine (Ticlid). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka 
nang mas maingat para sa mga side effect. at ticlopidine (Ticlid). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga 
dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mas maingat para sa mga side effect.

kung umiinom ka ng sirolimus (Rapamune), inumin ito 4 na oras pagkatapos mong uminom ng cyclosporine o cyclosporine 
(modified).

sabihin sa iyong doktor kung anong mga herbal na produkto ang iyong iniinom, lalo na ang St. John's wort.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o naranasan na ang alinman sa mga kondisyong binanggit sa seksyong 
MAHALAGANG BABALA o alinman sa mga sumusunod: mababang kolesterol, mababang antas ng magnesium sa iyong 
dugo, anumang kondisyon na nagpapahirap sa iyong katawan na sumipsip ng mga sustansya, o sakit sa atay.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng alinmang uri ng 

cyclosporine, tawagan ang iyong doktor. Ang parehong uri ng cyclosporine ay maaaring magpataas ng panganib na ang iyong 

sanggol ay ipanganak nang masyadong maaga.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso o nagpaplanong magpasuso.

huwag magpabakuna nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

dapat mong malaman na ang cyclosporine ay maaaring magdulot ng paglaki ng sobrang tissue sa iyong gilagid. Siguraduhing maingat na 

magsipilyo ng iyong ngipin at regular na magpatingin sa dentista sa panahon ng iyong paggamot upang mabawasan ang panganib na 

magkaroon ka ng side effect na ito.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?
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Iwasan ang pag-inom ng grapefruit juice o pagkain ng grapefruit habang umiinom ng cyclosporine o cyclosporine (binago).

Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na limitahan ang dami ng potasa sa iyong diyeta. Maingat na sundin ang mga tagubiling ito. Makipag-

usap sa iyong doktor tungkol sa dami ng mga pagkaing mayaman sa potassium tulad ng mga saging, prun, pasas, at orange juice na maaaring 

mayroon ka sa iyong diyeta. Maraming mga kapalit ng asin ang naglalaman ng potasa, kaya kausapin ang iyong doktor tungkol sa paggamit nito 

sa panahon ng iyong paggamot.

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

Kung nakalimutan mong uminom ng 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 cyclosporine at cyclosporine (binago) ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung 

malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

sakit ng ulo

pagtatae

heartburn

gas

nadagdagan ang paglaki ng buhok sa mukha, braso, o likod

paglaki ng sobrang tissue sa gilagid

acne

namumula

hindi mapigil na pagyanig ng isang bahagi ng iyong katawan

nasusunog o nanginginig sa mga kamay, braso, paa, o binti

pananakit ng kalamnan o kasukasuan

cramps

sakit o presyon sa mukha

mga problema sa tainga

pagpapalaki ng dibdib sa mga lalaki

depresyon

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

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

sintomas, o ang mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

maputlang balat
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paninilaw ng balat o mata

mga seizure

pagkawala ng malay

pagbabago sa pag-uugali o mood

kahirapan sa pagkontrol sa mga galaw ng katawan

mga pagbabago sa paningin

pagkalito

pantal

purple blotches sa balat

pamamaga ng mga kamay, braso, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

Ang cyclosporine at cyclosporine (binago) ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Makipag-usap sa iyong doktor kung nakakaranas ka 

ng hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom ng alinmang gamot.

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 nakasara at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa 

temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo). Huwag iimbak ang gamot na ito sa 

refrigerator at huwag i-freeze ito. Itapon ang anumang natitirang solusyon 2 buwan pagkatapos mong unang buksan 

ang bote.

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 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]

n kaso ng emergency/overdose
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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:

paninilaw ng balat o mata

pamamaga ng mga braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

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

Gengraf®

Neoral®

Sandimmune®Mga kapsula

Sandimmune®Oral Solution

Huling Binago - 12/15/2015

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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