
 

 
 

IMPORMASYON NG PASYENTE: PAXLOVID 
Ang PAXLOVID ay maaaring makatulong na maiwasan ang pagkakaospital o kamatayan 
sa mga nasa hustong gulang na nasa mataas na peligro ng malubhang sakit mula sa 
COVID-19. Ito ay dapat iniinom sa loob ng 5 araw mula ng nagsimula ang mga sintomas 
ng COVID-19. 

Ano ang PAXLOVID?  
Ang PAXLOVID ay isang bagong gamot na ginagamit upang gamutin ang banayad 
hanggang sa katamtamang COVID-19 sa mga taong:  
▶ 12 taong gulang pataas, na may timbang na hindi bababa sa 88 pounds
▶ Nagpositibo sa COVID-19 viral test 
▶ Nasa mataas na panganib para sa malubhang COVID-19 kabilang ang pagkakaospital at 

kamatayan

Ang PAXLOVID ay isang gamot na iniinom (sa pamamagitan ng paglunok ng mga tableta) 
nang 5 araw. Ang kurso ng paggamot ay dapat makumpleto, kahit na wala na ang mga 
sintomas. 

Ang U.S. Food and Drug Administration (FDA) ay nagbibigay ng Emergency Use 
Authorization (EUA) para gawing  available ang PAXLOVID sa panahon ng COVID-19 na 
pandemya. Ang PAXLOVID ay hindi isang gamot na inaprubahan ng FDA sa Estado Unidos. 

Sabihin sa iyong tagapagkaloob ng pangangalagang 
pangkalusugan kung ika'y: 
⭬  mayroong anumang allergy
⭬  Mayroong bato o sakit sa atay
⭬  buntis, maaaring mabuntis
⭬  nagpapasuso ng bata
⭬  may anumang malubhang sakit
⭬  umiinom ng anumang mga gamot (de-reseta, hindi kinakailangan ng reseta, mga

bitamina, o mga produktong herbal) 
⭬  Kung ikaw ay umiinom na pinagsamang hormonal contraceptives (ang PAXLOVID ay

maaaring makaapekto sa kung paano gumagana ang iyong birth control pills) 

Mayroon bang mga side effect ang PAXLOVID? 
▶ Ang PAXLOVID ay maaaring magkaroon ng epekto sa iba pang mga gamot

na iyong iniinom.  Importante na sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa
iyong kasalukuyang mga gamot.

▶  Ang PAXLOVID ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa atay.
▶  Ang PAXLOVID ay maaaring maging sanhi ng hindi pagtalab ng mga

gamot sa HIV.
▶  Kabilang sa iba pang mga posibleng side effect ang:

> Naibang panlasa
> Pagtatae
> Altapresyon 
> Pananakit ng kalamnan

Kung ika'y nagpositibo sa COVID-19, talakayin kaagad sa iyong 
tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan ang tungkol sa mga 
pagpipilian na paggamot.  
Kinakailangan ang isang reseta para sa lahat ng available na mga gamot. 

Maaari mong mahanap ang karagdagang impormasyon 
tungkol sa mga paggamot sa COVID-19 sa  
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/treatments 

Na-upate noong Abril 2022 

https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/treatments

	IMPORMASYON NG PASYENTE: PAXLOVID 
	Ano ang PAXLOVID? 
	Sabihin sa iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan kung ika'y: 
	Mayroon bang mga side effect ang PAXLOVID? 





