
SOVODAK®
kung mayroon kang malubhang problema sa bato o kung ikaw ay nasa 
hemodialysis bilang mga epekto ng SOVODAK®sa mga pasyenteng may 
malubhang problema sa bato ay hindi pa ganap na nasusuri.

(Daclatasvir 60 mg /Sofosbuvir 400 mg)

Packaging leaflet: Impormasyon para sa pasyente
SOVODAK®

(Daclatasvir 60mg / Sofosbuvir 400 mg film-coated tablets)
Pagsusuri ng dugo

Susuriin ng iyong doktor ang iyong dugo bago, habang at pagkatapos ng iyong 
paggamot sa SOVODAK®. Ito ay upang ang iyong doktor ay maaaring:

Magpasya kung anong iba pang mga gamot ang dapat mong inumin kasama ng 
SOVODAK®at kung gaano katagal.
Kumpirmahin na gumana ang iyong paggamot at wala kang 
hepatitis C virus.

Basahing mabuti ang leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot 
na ito; naglalaman ito ng mahalagang impormasyon.

Panatilihin ang leaflet na ito. 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 nakakita ka ng anumang mga 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.

Mga bata at kabataan
SOVODAK®ay hindi inirerekomenda para sa mga pasyenteng wala pang 18 
taong gulang. SOVODAK®ay hindi pa napag-aaralan sa mga bata at 
kabataan.

Iba pang mga gamot at SOVODAK®

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka, kamakailan lamang ay uminom o 

maaaring umiinom ng anumang iba pang mga gamot. Ito ay dahil SOVODAK®maaaring 

makaapekto sa paraan ng paggana ng ilang gamot. Bilang karagdagan ang ilang mga gamot 

ay maaaring makaapekto sa paraan ng SOVODAK®

gumagana. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na ayusin ang dosis ng 
SOVODAK®o iyong iba pang mga gamot. Maaaring hindi mo makuha ang 
SOVODAK®na may ilang mga gamot.
HUWAGkumuha ng SOVODAK®kung kukuha kaamiodarone (ginagamit 
para gamutin ang cardiac arrhythmias, heart beat irregularities) kahit na 
huminto ka wala pang 6 na buwan ang nakalipas.
Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod na gamot. 

Maaaring gusto ng iyong doktor na baguhin ang dosis ng iyong gamot o 

magpatupad ng mga karagdagang hakbang sa kaligtasan:
Phenytoin, carbamazepine, oxcarbazepine o phenobarbital (ginagamit upang 

gamutin ang mga epileptic seizure)
Rifampicin, rifabutin o rifapentine, (mga antibiotic na ginagamit upang gamutin 
ang tuberculosis)

Dexamethasone, (isang steroid na ginagamit upang gamutin ang mga allergic 
at nagpapaalab na sakit),

mga gamotnaglalaman ng St. John's wort (Hypericum 
perforatum, isang herbal na paghahanda),

Tipranavir, atazanavir, saquinavir, ritonavir, darunavir o indinavir, 
(ginagamit upang gamutin ang impeksyon sa HIV),
Boceprevir o Telaprevir, (ginagamit upang gamutin ang impeksyon sa hepatitis C), 

Clarithromycin, telithromycin o erythromycin (ginagamit upang gamutin ang mga 

impeksyong bacterial),
Dabigatran etexilate (ginagamit upang maiwasan ang mga pamumuo ng dugo), 

Ketoconazole, itraconazole, posaconazole o voriconazole (ginagamit upang gamutin ang 

mga impeksyon sa fungal),

Digoxin (ginagamit upang gamutin ang hindi regular na tibok ng puso at pagkabigo sa puso),

Verapamil, diltiazem, nifedipine o amlodipine (ginagamit upang 
bawasan ang presyon ng dugo),

Rosuvastatin, atorvastatin,
pitavastatin o pravastatin (ginagamit para mapababa ang kolesterol sa dugo), 

Oral contraceptive.

Ano ang nasa leaflet na ito?
1. Anong SOVODAK®ay at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng SOVODAK®

3. Paano uminom ng SOVODAK®

4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng SOVODAK®

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Anong SOVODAK®ay at para saan ito ginagamit SOVODAK®naglalaman ng mga 
aktibong sangkap na Daclatasvir 60mg at Sofosbuvir 400mg (dilaw na tableta). Ito ay 
ginagamit upang gamutin ang mga nasa hustong gulang na may hepatitis C, isang 
nakakahawang sakit na nakakaapekto sa atay, sanhi ng hepatitis C virus.

Gumagana ang gamot na ito sa pamamagitan ng pagpigil sa hepatitis C virus na 

dumami at makahawa sa mga bagong selula. Pinapababa nito ang dami ng 

hepatitis C virus sa iyong katawan at inaalis ang virus mula sa iyong dugo sa loob ng 

isang yugto ng panahon.

Napakahalaga na basahin mo rin ang mga leaflet ng pakete para sa iba pang mga 

gamot na iyong iinom kasama ng SOVODAK®. Kung mayroon kang anumang mga 

katanungan tungkol sa iyong mga gamot, mangyaring magtanong sa iyong doktor 

o parmasyutiko.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng SOVODAK®

Huwag uminom ng SOVODAK®

Kung kukuha kaamiodarone(isang gamot na ginagamit upang gamutin ang mga 

iregularidad sa tibok ng puso).

Kung ikaw ay alerdyi sa Sofosbuvir, Daclatasvir o alinman sa iba 
pang sangkap ng gamot na ito (nakalista sa seksyon 6 ng leaflet na 
ito)

Kung umiinom ka ng mga gamot na naglalaman ng St. John's wort 
(Hypericum perforatum, isang herbal na paghahanda). Kung ikaw ay 
buntis o nagpapasuso fluvastatin, simvastatin,

Mga babala at pag-iingat
Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha ng SOVODAK®. Sabihin sa iyong 

doktor kung ang alinman sa mga sumusunod ay naaangkop:

Mayroon kang impeksyon sa human immunodeficiency virus 
(HIV) o impeksyon sa hepatitis B,
Nagkaroon ka, o naghihintay na magkaroon ng atay o ibang organ 
transplant,
Ang iyong atay ay nasira at hindi gumagana ng maayos 
(decompensated liver disease),

Mayroon kang mga problema sa bato. Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko

Pagbubuntis at pagpipigil sa pagbubuntis

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, isipin na ikaw ay 
buntis o nagbabalak na magbuntis. Kung ikaw ay buntis, itigil 
ang pag-inom ng SOVODAK®at sabihin kaagad sa iyong doktor.

Kung ikaw ay buntis hindi ka dapat uminom ng SOVODAK®. SOVODAK®minsan ay 

ginagamit kasama ng ribavirin. Maaaring mapinsala ng Ribavirin ang iyong hindi 

pa isinisilang na sanggol. Ito ay samakatuwid ay napaka
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mahalaga na ikaw (o ang iyong kapareha) ay hindi mabuntis sa panahon 
ng paggamot na may ribavirin.
Ikaw o ang iyong kapareha ay dapat gumamit ng mabisang paraan ng pagkontrol 

sa panganganak sa panahon ng paggamot at pagkatapos. Napakahalaga nito na 

basahin mo ang seksyong "Pagbubuntis" sa ribavirin package leaflet nang 

maingat. Tanungin ang iyong doktor para sa mabisang paraan ng pagpipigil sa 

pagbubuntis na angkop para sa iyo.
Kung ikaw o ang iyong mga kasosyo ay nabuntis sa panahon ng SOVODAK®

paggamot o sa mga susunod na buwan, dapat kang makipag-ugnayan 
kaagad sa iyong doktor.

sa sandaling maalala mo sa loob ng parehong araw. Gayunpaman, kung 
ang napalampas na dosis ay hindi naaalala sa loob ng parehong araw, ang 
dosis ay dapat laktawan at ang susunod na dosis ay kunin sa naaangkop na 
oras. Huwag uminom ng higit sa 1 dosis o dobleng dosis sa isang araw.

Kung huminto ka sa pag-inom ng SOVODAK®

Mahalaga na patuloy kang umiinom ng SOVODAK®sa buong panahon ng 
paggamot. Kung hindi, maaaring hindi gumana ang gamot laban sa 
hepatitis C virus.Huwag tumigil sa pag-inom ng SOVODAK®maliban kung
sinasabi sa iyo ng iyong doktor na huminto.
Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng gamot na ito, 

tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.pagpapasuso
Hindi alam kung ang Sofosbuvir at Daclatasvir, ang mga aktibong 
sangkap, ay pumapasok sa gatas ng suso ng tao. Hindi ka dapat 
magpasuso sa panahon ng paggamot sa SOVODAK®.

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. Ang mga side effect, kung mayroon, ay karaniwang 

banayad at matitiis.

Ang pinakakaraniwang epekto ay ang pananakit ng ulo at pagkapagod na iniulat sa 

mahigit 10% ng mga paksa. Kabilang sa iba pang hindi gaanong karaniwang mga 

side effect ang pagduduwal, pagtatae at hindi pagkakatulog.
Kung ang ribavirin ay iniinom din kasama ng SOVODAK®, sumangguni sa insert ng 
gamot ng ribavirin para sa mga side effect.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang ilang mga pasyente ay nag-ulat ng pagkahilo, kahirapan sa pag-
concentrate, at mga problema sa paningin habang umiinom ng SOVODAK®

para sa kanilang impeksyon sa hepatitis C. Kung mayroon kang alinman sa mga side effect na 

ito, huwag magmaneho o gumamit ng anumang mga tool o makina.

SOVODAK®naglalaman ng Lactose
Kung sinabihan ka ng iyong doktor na mayroon kang hindi pagpaparaan sa 
ilang mga asukal (hal. lactose), makipag-usap sa iyong doktor bago kumuha 
ng SOVODAK®.

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.

3. Paano uminom ng SOVODAK®

Palaging 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.

5. Paano mag-imbak ng SOVODAK®

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata. Tindahan ng 
SOVODAK®protektado mula sa liwanag at kahalumigmigan, sa silid

temperatura sa ibaba 30°C
Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng expiration date na nakasaad sa 
packaging box atbotepagkatapos ng "EXP". Ang petsa ng pag-expire ay ang huling 
araw ng buwang iyon.

Itago sa orihinal nitong bote.
Huwag gamitin kung nasira o nawawala ang seal sa butas ng 
bote
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.

Inirerekomendang dosis
Ang inirerekomendang dosis ayisang tableta isang beses sa isang arawng 

SOVODAK®. Lunukin ang mga tablet nang buo. Huwag ngumunguya o durugin ang 

tablet dahil mayroon itong napaka hindi kasiya-siyang lasa. SOVODAK®

maaaring inumin kasama o walang pagkain.

Ang ilang iba pang mga gamot ay maaaring makipag-ugnayan sa SOVODAK®, na 
nakakaapekto sa mga antas ng SOVODAK®sa iyong katawan. Kung umiinom ka ng 
alinman sa mga gamot na ito, maaaring magpasya ang iyong doktor na baguhin 
ang iyong pang-araw-araw na dosis ng SOVODAK®upang matiyak na ang paggamot 
ay ligtas at epektibo para sa iyo.
Since SOVODAK®maaaring gamitin kasama ng iba pang mga gamot laban sa impeksyon sa 

hepatitis C, mangyaring basahin ang mga leaflet ng pakete para sa mga gamot na ito. Kung 

mayroon kang anumang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

Gaano katagal kukuha ng SOVODAK®

Siguraduhing umiinom ka ng SOVODAK®hangga't sinabi ng iyong 
doktor na inumin mo ito.
Ang tagal ng iyong paggamot sa SOVODAK®magiging 12 o 24 na 
linggo. Ang tagal ng iyong paggamot ay depende sa kung 
nakatanggap ka dati ng paggamot para sa iyong impeksyon sa 
hepatitis C, ang kondisyon ng iyong atay, at kung ano pang mga 
gamot ang iyong iinumin kasama ng SOVODAK®.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon 
Ano ang SOVODAK®naglalaman ng

Ang bawat film-coated na tablet ay naglalaman ng 60 mg Daclatasvir 
(bilang dihydrochloride) at 400 mg Sofosbuvir
Iba pang mga sangkap:

- Tablet core:Microcrystalline cellulose, Mannitol,
Croscarmellose sodium, Silicon dioxide (E551) at 
Magnesium stearate.

- Patong ng pelikula: Talc, Titanium Dioxide, PEG, PG, HPMC, 
Kaolin, Lactose, Iron--Oxide yellow 77492, Yellow lack 18965, 
Sunset yellow 15985.

May-hawak ng Lisensya: Fan Avaran Rojan Mohaghegh Darou Co. (ROJAN), Tehran, 
IranKung kukuha ka pa ng SOVODAK®kaysa sa nararapat

Kung hindi mo sinasadyang kumuha ng higit pang SOVODAK®mga tablet kaysa sa 

inirerekomenda ng iyong doktor, makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor o 

makipag-ugnayan sa pinakamalapit na ospital para sa payo. Panatilihin ang bote ng 

tablet sa iyo upang madali mong mailarawan kung ano ang iyong kinuha.

Mga sanggunian: BNF 68; ang awtoridad sa pagpili at paggamit ng mga gamot, 
Set.2014-Mar.2015, Pahina 430-431.

Kung nakalimutan mong uminom ng SOVODAK®

Mahalagang hindi makaligtaan ang isang dosis ng gamot na ito.
Kung napalampas mo ang isang dosis ng SOVODAK®, kunin ang napalampas na dosis bilang


