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Minamahal naming Tagapagkaloob, 
 
Ang pasyenteng ito na si _____________________________ ay maaaring nalantad sa_______________.    
 
Itinuturing na first-line para sa post-exposure antibiotic prophylaxis ang doxycycline O ciprofloxacin.  
Sinuri ng pampublikong kalusugan ang pasyenteng ito para sa post-exposure prophylaxis at kailangan ang 
iyong tulong sa pagrereseta o pamamahala ng naaangkop na paggamot para sa pag-iwas. 
 
Nitong _______________ nakatanggap ang pasyente ng post exposure prophylaxis na: 
       (date) 

 Doxycycline 100mg po 
BID x 10 araw 

 Ciprofloxacin 500mg 
po BID x 10 araw 

 Walang ibinigay na 
antibiotic 
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Ang pasyenteng ito ay 
ALLERGIC sa doxy AT 

Pang-medikal na Paggamit Lang 

 ALLERGIC din sa cipro.  Tingnan ang Talahanayan 1, resetahan ng alternatibong antibiotic na 
paggamot, bigyan ng pang-10 araw na supply 

 umiinom ng tizanidine 
(Zanaflex).  

Ang Cipro ay kontraindikado dahil sa malubhang mga epekto sa 
katawan kapag ininom kasabay ng ibang gamot. Bawasan o ihinto 
ang tizanidine sa panahon ng prophylaxis para mabawasan ang 
panganib O tingnan ang Talahanayan 1 para sa isang alternatibong 
antibiotic na paggamot at bigyan ng pang-10 araw na supply. 

 may myasthenia gravis.  Maaaring mapalala ng Cipro ang pagkahina ng kalamnan 
(nakakahong babala – mas mabuting iwasan). Tingnan ang 
Talahanayan 1 para sa alternatibong antibiotic na paggamot at 
magbigay ng pang-10 araw na supply O resetahan ng cipro (500 mg 
po BID x 10 araw) at subaybayang mabuti. 

 may sakit sa bato.  Tingnan ang Talahanayan 2, kalkulahin ang renal dosing ng cipro, 
magbigay ng pang-10 araw na supply. 

 may kasaysayan ng 
pangingisay/epilepsya.  

Pinatataas ng Cipro ang panganib ng pangingisay. Resetahan ng 
cipro (500 mg po BID x 10 araw) at subaybayan O tingnan ang 
Talahanayan 1 para sa alternatibong antibiotic na paggamot at bigyan 
ng pang-10 araw na supply. 

 hindi makalunok ng 
pills/tableta.  

Resetahan ng cipro oral suspension batay sa 15 mg/kg/dose (max 
500 mg/dose) kada 12 oras, bigyan ng pang-10 araw na supply. 

 mas mababa ang timbang sa 
67 pounds.  

Kalkulahin ang naaangkop na cipro dose batay sa 15 mg/kg/dose 
(max 500 mg/dose) kada 12 oras, bigyan ng pang-10 araw na supply. 
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Ang pasyenteng ito ay 
BUNTIS AT 

Pang-medikal na Paggamit Lang 

 ALLERGIC sa Cipro at 
niresetahan ng Doxycycline 

Ang Doxy ay maaaring magdulot ng pagmamantsa at hindi 
magandang pagkakatubo ng ngipin sa mga bata kapag ang nanay ay 
uminom nito habang buntis. Nakasalalay ang panganib sa kung kailan 
ito ibinigay at gaano katagal. Ipagpatuloy ang doxy o tingnan ang 
Talahanayan 1 para sa alternatibong antibiotic na paggamot, bigyan 
ng pang-10 araw na supply. 

 umiinom ng tizanidine 
(Zanaflex).  

Ang Cipro ay kontraindikado dahil sa malubhang mga epekto ng 
gamot kapag ininom kasabay ng ibang gamot. Bawasan o ihinto ang 
tizanidine sa panahon ng prophylaxis para mabawasan ang panganib 
O tingnan ang Talahanayan 1 para sa alternatibong antibiotic na 
paggamot at bigyan ng pang-10 araw na supply. 

 may myasthenia gravis.  Maaaring mapalala ng Cipro ang pagkahina ng kalamnan 
(nakakahong babala – mas mabuting iwasan). Tingnan ang 
Talahanayan 1 para sa alternatibong antibiotic na paggamot at bigyan 
ng pang-10 araw na supply O resetahan ng cipro (500 mg po BID x 
10 days) at subaybayang mabuti. 
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 may sakit sa bato.  Tingnan ang Talahanayan 2, kalkulahin ang renal dosing ng cipro, 
bigyan ng pang-10 araw na supply. 

 may kasayasayan ng 
pangingisay/epilepsya.  

Pinatataas ng Cipro ang panganib ng pangingisay. Resetahan ng 
cipro (500 mg po BID x 10 araw) at subaybayan O tingnan ang 
Talahanayan 1 para sa isang alternatibong antibiotic na paggamot at 
bigyan ng pang-10 araw na supply. 

 hindi makalunok ng mga 
pills/tableta.  

Resetahan ng cipro oral suspension batay sa 15 mg/kg/dose (max 
500 mg/dose) kada 12 oras, bigyan ng pang-10 araw na supply. 

 tumanggi sa gamot. Tingnan ang Talahanayan 1, resetahan ng alternatibong antibiotic na 
paggamot, bigyan ng pang-10 araw na supply. 

 

Para sa mga tanong, makipag-ugnay sa hotline ng kagawaran ng kalusugan sa_________________ 

PANG-MEDIKAL NA PAGGAMIT LANG 
 
Ang natitirang bahagi ng sulat ng pagsangguni na ito ay binubuo ng teknikal na impormasyon para sa 
iyong medikal na tagapagkaloob at hindi isinaling-wika. 

hotline # to go here 


