
 
 

 
 

  

  
 

 

  
 

 

IMPORMASYON NG PASYENTE: EVUSHELD 

Ang EVUSHELD ay ginagamit upang maiwasan ang isang impeksyon sa 
COVID-19 sa ilang mga indibidwal na edad 12 pataas. 
Ang suplay ng EVUSHELD ay hindi limitado. Ang prescriber order o reseta 
ay hindi kinakailangan para sa  EVUSHELD. 

Ano ang EVUSHELD (tixagevimab na kasama ang cilgavimab)? 
Ang EVUSHELD ay isang bagong gamot na ginagamit sa mga nasa hustong 
gulang at kabataan upang maiwasan ang COVID-19 para sa ilang karapat-dapat 
na individwal na: 
▶ 12 taong gulang at mas matanda na may timbang na hindi bababa sa 88  

pounds [40 kg] 
▶ kasalukuyang walang sakit na SARS-CoV-2at hindi nagkaroon na 

malapitang pakikisalamuha kamakailan sa isang taong may SARS-CoV-2 
▶ mayroong katamtaman hanggang sa sobrang mahinang immune system 

dahil sa isang medikal na kalagayan, nakatanggap ng immunosuppressive 
na gamot o paggamot at maaaring hindi makabuo ng sapat na immune 
response sa bakuna laban sa COVID-19 o 

▶ hindi karapat-dapat na tumanggap ng bakuna laban sa COVID-19 dahil sa 
pagkakaroon ng malubhang reaksyon dati (tulad ng malubhang allergic 
reaction) sa (mga) bakuna laban sa COVID-19 o (mga) sangkap ng bakuna 
laban sa COVID-19.

Paalala: 

Ang EVUSHELD ay HINDI isang 
kapalit para sa bakuna sa 
mga tao na rekumendadong 
magpabakuna 

Ano ang dapat kong sabihin sa aking tagapagkaloob ng pangangalagang  
pangkalusugan bago ako tumanggap ng EVUSHELD?  
Sabihin sa iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan  kung ika'y: 

Mayroong anumang allergy 
⭬  May mababang bilang ng mga platelets ng dugo, isang sakit sa pagdurugo, o  

umiinom ng mga pampalabnaw ng dugo (upang maiwasan ang pamumuo ng  
dugo) 

⭬  Naatake sa puso o nagka-stroke, may iba pang mga problema sa puso, o nasa  
mataas na panganib ng mga kaganapan sa puso (cardiac) 

⭬  Buntis o pinaplanong magbuntis
⭬  Nagp apasuso ng bata 
⭬  May anumang malubhang sakit
⭬  Umiinom ng anumang mga gamot (de-reseta, hindi kailangan ng reseta, mga  

bitamina, o mga produktong herbal) 

Ano ang dapat kong asahan sa aking appointment?  
▶ Ang EVUSHEL ay binubuo ng dalawang gamot, tixagevimab at

cilgavimab.
▶ Makakatanggap ka 1 ng dosis EVUSHELD, na binubuo ng 2 hiwalay na

iniksyon (tixagevimab at cilgavimab).
▶ Ang EVUSHELD ay ibibigay sa iyo sa pamamagitan ng iyong

tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan bilang 2iniksyon sa
kalamnan. Ang mga ito ay karaniwang ibinibigay nang magkasunod, 1 sa
bawat isa sa iyong mga pisngi ng puwit.

Saan ko mahahanap ang EVUSHELD?   
Kausapin ang iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan 
sa upang talakayin kung hindi isang mabuting opsyon ang EVUSHELD para 
sa iyo. 

Na-upate noong Abril 2022 

⭬ 

Oobserbahan ka ng iyong tagapagkaloob  
ng pangangalagang pangkalusugan  
nang 1 oras pagkatapos isagawa ang  
mga iniksyon.  Maaaring magkaroon ng  
mga allergic reaction o mga kaganapan  
sa puso (cardiac), lalo na sa mga pasyente  
na may kasaysayan ng mga kaganapan sa  
puso.  Maaaring malubha o nagbabanta  
sa buhay ang mga reaksyon.   

Ang EVUSHELD ay ibinibigay nang  
walang bayad, ngunit ang iyong  
tagapagkaloob ng pangangalangang  
pangkalusugan ay maaaring maningil  
ng bayad sa pangangasiwa.  
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