Paraan ng pag-inom ng mga gamot:
Azithromycin (1 gram):
Inumin agad ang gamot oras na makuha ito.
 HUWAG uminon ng antacid (tulad ng Tums o
Rolaids) isang oras bago inumim ang gamot o
di kaya dalawang oras matapos uminom ng
Azithromycin.
 HUWAG ibigay ang gamot kahit kanino!
Ang karamihan ng tao ay walang problema
pagkainom ng gamot.
 Gayunpaman, ang iba ay maaaring
makaramdam ng pagkahilo, sakit ng tiyan o
pagtatae.
 Ang ilang sa kababaihan ay
maaaring magkaroon ng pangangati
o pagtulo sa pribadong bahagi ng
kanilang katawan.
Ang mga karaniwang problemang ito ay
maaaring mawala pagkatapos ng ilang araw.
Kung hindi, kumunsulta agad sa iyong doktor.

Ang gamot ay ligtas para sa
karamihan ng tao.
Makipag-usap sa iyong doktor kung ikaw ay:
 Nagkaroon ng masamang reaksyon, pantal,
o allergy sa gamot.
 Mayroon kang malubhang sakit sa bato,
puso, o atay.

Gaano katagal bago mawala ang
impeksyon?
Pitong (7) araw.
Sa 7 araw pagkatapos inumin ang gamot:
 Mas mabuti na huwag makipagtalik
sa ari, bibig o sa puwit.
 Gumamit ng condom kung ikaw ay
makikipagtalik. Kung hindi, posible na
magkaroon ka ulit ng chlamydia.

Pumunta agad sa doktor, klinika, o
emergency room:
Kung ikaw ay babae at:
 Pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan
 Nakakaramdam ng sakit kapag nakikipagtalik
 Sumusuka
 May pantal o lagnat
Kung ikaw ay lalaki at:
 Masakit o namamaga ang itlog ng iyong
bayag
 May pantal o lagnat
Maaaring kailangan mo ng mas malakas na
gamot. Posibleng HINDI sapat ang gamot na
ibinigay sa iyo para gamutin ang impeksyon.

 Kasalukuyang umiinom ng ibang deresetang
gamot.

Magpasuri para sa chlamydia.
 Hindi masakit ang pagpapasuri.

Kailangan mo lang umihi sa tasa.

Maghanap ng malapit na klinika:
 Tanungin ang iyong katalik kung siya ay
nagpasuri.

 Sinuman ang iyong naging katalik sa

 Bumisita sa https://www.bedsider.org.

 Magpasuri ulit pagkatapos ng 3 buwan

 Tawagan ang CDC hotline sa

huling 60 na araw ay dapat ding
magpasuri.

upang masigurado na hindi ka ulit naimpeksyon ng chlamydia.

I-click ang “where to get it” at ilagay ang
iyong siyudad, state o zip code.
800-CDC-INFO o 800-232-4636
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