
Nagbibigay sa mga nanay ng karagdagang 
patong na suportang pansarili sa 

pamamagitan ng Makena Care Connection®

KUNG NAGKAROON KA NG KUSANG MAAGANG PANGANGANAK NG 
ISANG SANGGOL [SINGLETON SPONTANEOUS PRETERM BIRTH]  

(BAGO 37 NG LINGGO), NANGANGANIB KA PARA SA ISA PANG PRETERM BIRTH

TULUNGANG BIGYAN ANG 
SANGGOL NYO NG KARADAGANG 

PANAHON PARA UMUNLAD



Pakitingnan ang Mahalagang Kaalaman 
Pangkaligtasan sa mga pahinang 8, 10, at 11 at 
nakalakip na ganap na Kaalamang Pangreseta.

Makena® (hydroxyprogesterone caproate 
injection) ay tumutulong magbigay sa sanggol 
ng mas matagal na panahon upang mabuo1

Ang Makena ay isang progestin na sinadya 
na magbawas ng panganib ng preterm na 
panganganak sa mga babaeng may singleton 
pregnancy na may kasaysayan ng singleton 
spontaneous preterm birth. Ang bisa ng Makena 
ay batay sa pagbuti sa bahagi ng kababaihan na 
nanganak <37ng linggo ng pagbubuntis. Walang 
mga pinangasisiwaang pagsusuring nagpapakita 
ng tiyak na pakinabang pampagamutan, tulad ng 
pagbuti sa bilang ng pagkakamatay na bagong 
panganak [neonatal mortality] at pagkamasakitin 
[morbidity]

Hangganan ng paggamit: Kahit na may 
maraming kadahilanang mapanganib para sa 
preterm birth, ang pagkaligtas at bisa ng Makena 
ay napakita lamang sa mga babaeng may 
naunang spontaneous singleton preterm birth. 
Hindi binabalak ito para sa mga babaeng may 
maraming pagbubuntis o ibang kadahilan ang 
mapanganib para sa preterm birth.
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Nakapanganak ka na ba ng maaga noon?
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“ Sinabihan ako ng doctor ko na pinataas ang 
panganib ng pagkakaroon ng isa pang maagang 
sanggol ang pagkakaroon ng naunang preterm 
birth . Nagulat kami ng asawa ko nang marinig 
ko na nasa panganib ako muli.

Naipapanganak, sa United States, ang mahigit-
kumulang 1 sa 10ng mga sanggol nang maaga 
bawat taon.2 Halos 400,000 iyan na mga sanggol 
na naipanganak nang masyadong maaga.7

Iba-iba ang dalas ng preterm birth para sa 
iba't ibang lahi at mga pangkat ng lipi. May 
13.3% ang kadalasan ng preterm birth ang mga 
African American, 10.5% ang mga Katutubong 
Amerikano, 9.1% ang mga Kastila, 8.9% ang 
mga Caucasian, at 8.5% ang mga Asyano.8

Kahit malusog ka at ginagawa mo ang lahat 
ng tamang mga bagay habang buntis, tulad 
ng pagpapanatili ng malusog na pamumuhay 
at pagkain ng mahusay, maaari ka pa ring 
magkaroon ng maagang sanggol [premature 
baby]. Mabuti na lang at may mga bagay 
na pwede mong gawin para mabawasan 
ang panganib ng preterm birth, lalo na kung 
nanganak ka nang di-inaasaahan bago nang 
37ng na linggo ng pagbubuntis sa nakaraan. 

– Lyn, ina ng 36-na-linggong maaga [preemie] 

Para sa masmaraming kwento  
ng mga inang Makena, paki-
dalawin ang makena.com

Ano ang preterm birth?

Mahalaga ang bawat linggo - malaking 
pagkakaiba para sa inyong sanggol ang 
magagawa ng bawat dagdag na linggo. 
Makipag-usap sa inyong healthcare 
provider tungkol sa panganib ng preterm 
birth at kung ano ang maaari mong gawin 
para mabawasan ang panganib.

Ang layunin ng makapanganak nang ganap [full 
term] (39 hanggang 40 na mga linggo) ay para 
mabigyan ang inyong sanggol ng panahon na 
kailangan para lumaki at mabuo. Halimbawa, 
binubuo pa ang utak at mga baga ng inyong 
sanggol sa huling mga linggo ng pagbubuntis.2,3

Ang maagang panganak ay kung kailan 
masyadong maaga lumabas ang sanggol; iyan 
ay bago sa 37ng linggo ng pagbubuntis, o 3ng 
linggo bago sa araw na inaasahang manganak 
[due date] .4 Maaaring hindi inaasahan o plinano 
ang preterm birth. Minsan, kailangang ipanganak 
ang sanggol ng mas maaga sa normal sa mga 
natatanging kalagayang pangkalusugan.5

Ang preterm birth ay maaring mangyari sa 
kahit-sinong buntis na babae.

Sa karamihan ng mga kalagayan, hindi 
naiintindihang mabuti ng mga healthcare 
provider kung ano ang nagdudulot ng maagang 
panganangak. Ngunit ang mga ina na 
nakapanganak ng sanggol nang masyadong 
maaga (bago 37ng linggo)—anuman ang 
bilang ng linggong maaga ang kanilang 
pagpanganak sa nakaraan—ay may mas 
mataas na panganib para sa isa pang preterm 
birth.1,61,6
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Batid mo ba ang mga potensyal 
na dahilang mapanganib para sa 
preterm birth?

Kasama ang mga karaniwang dahilang 
mapanganib sa listahang sumusunod.6 Depende 
sa iyong (mga) dahilang mapanganib, ang 
Makena® (hydroxyprogesterone caproate injection) 
ay maaari o maaaring hindi tama para sa iyo.

Habang maraming sanhi ang preterm birth, 
naipapakita lamang ang pagkaligtas at 
pakinabang ng Makena sa mga babaeng 
nagsilang nang di-inaasaahan ng kanilang sanggol 
sa 37ng linggo ng pagbubuntis. Hindi binabalak 
ang Makena para sa gamit ng mga babaeng 
may maraming pagbubuntis o iba pang 
dahilang mapanganib para sa preterm birth.

Hindi ka nag-iisa. Kung nauukol sa iyo ang isa 
o higit pa sa mga sa itaas, tingan ang pahina 17 
ng brochure na ito at makipag-usap sa inyong 
healthcare provider tungkol sa panganib na 
kasama ng preterm birth.

Naunang spontaneous (di-inaasaahan) 
preterm birth bago 37ng linggo

Buntis na may kambal, tatlong magkakambal 
o ibang bilang ng pagkakakambal

 Mga problema sa bahay-bata or cervix

Pamanang African American

Alta presyon, kahirapan, diabetes, pagiging 
labis ang timbang o kulang ang timbang

Maikling oras sa pagitan ng mga pagbuntis 
(6-18 na buwan)

Mga natatanging karamdaman habang 
nagbubuntis, tulad ng karamdaman sa 
bahay-bata, puki [vagina] o kahawaan ng 
daluyan ng ihi [urinary tract], o sakit naisalin 
sa pagtatalik

Paninigarilyo, pag-inom ng alcohol, o 
paggamit ng drogang labag sa batas

Ano ang Makena?

Tutulungan ka ng Makena na mapalapit sa 
taning na panahon [term].

Ang Makena, binibigkas na Ma-keen-a, ay 
isang gamot hormone (progestin) na naireseta 
para babaan ang panganib ng pagkakaroon ng 
preterm birth sa mga kababaihan1:
• Na buntis na may isang sanggol, at
• Na ang nagpanganak nang di-inaasaahan 

masyadong maaga (bago ang 37ng linggo) sa 
nakaraan

Lingguhang iniksyon ang Makena (binibigay 
bawat 7ng araw) ng inyong healthcare provider 
sa kanilang tanggapan o sa inyong bahay.1

Maaari kang magsimula ng Makena sa pagitan 
ng 16 na linggo at 20ng linggo, 6 na araw ng 
inyong pagbubuntis, depende sa bilin na inyong 
healthcare provider.¹

“ Pinag-usapan namin ng aking doctor ang pagpili ng 
pag-inom ng Makena para mabawasan ang panganib 
ng isa pang preterm birth. Nagbigay ito sa aking 
ng katahimikan dahil alam ko na ginagawa ko ang 
lahat para mabigyan ng panahon ang aking anak 
na mabuo."

 –  Sarah, ina ng isang 34-na-linggong preemie

M
akena
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Bago kayo uminom ng Makena, sabihan ninyo 
ang inyong healthcare provider kung mayroon 
kayong allergy sa hydroxyprogesterone caproate, 
castor oil, o anuman sa iba pang sangkap 
sa loob ng Makena; diabetes o pre-diabetes; 
epilepsy; sobrang sakit sa ulo; asthma; problema 
sa puso; problema sa bato; pananamlay 
[depression] o alta presyon.

Mga pagpipilian sa pamamahala 
ng Makena

Ang Makena ay iniksyon na binibigay ng isang 
healthcare provider1: 

• Sa tanggapan ng healthcare provider o 

• sa bahay habang binibisita pampangangalaga 
pangkalusugan sa bahay (kung sakop ng 
inyong insurance) 

Sa kapwa pinagpilian na iniksyong Makena, 
nagsisimula ang therapy sa pagitan ng linggo 16 
at linggo 20, 6 na araw ng inyong pagbubuntis, 
depende sa bilin ng inyong healtchare provider.1 
Tatanggap kayo ng 1ng iniksyon bawat linggo 
(bawat 7ng araw) hanggang linggo 37 (ang 
inyong huling iniksyon ay maaaring kasing 
tagal ng 36 na linggo, 6 na araw) o hanggang 
mapanganak ninyo ang inyong sanggol, kung 
anuman ang mauna.1 

Makena® (hydroxyprogesterone 
caproate injection) schedule ng 
therapy 

Isaalang-alang ang pagpili 
ng Makena Auto-Injector1:

• Itinalaga para hindi mo 
kailanman makita ang 
karayom

• Itinuturok sa likod ng braso 
tatagos sa balat na gamit 
ang mas maikli, mas manipis 
na karayom

• Buong dose ibinigay sa  
~15 segundo

Isa pang pagpilian ang 
iniksyon sa kalamnan 
[intramuscular] 1:

• Itinuturok sa inyong 
balakang (sa itaas ng 
tagiliran ng puwit) papasok 
sa kalamnan na gamit ang 
mas mahabang karayom

• Buong dose ibinigay sa loob 
ng isang minuto or mas 
matagal

Kahit piliin ninyo ang Makena Auto-
Injector o ang intramuscular Makena, 
panatag kayo na nakukuha ninyo ang 
parehong therapy at pagkakataon para 
makatanggap ng suportang pansarili sa 
kabuuan ng inyong pagbubuntis galing 
sa Makena Care Connection®1 

Ang Inyong Lingguhang 
Makena Talaan ng Iniksyon

Para matulungang gawing 
parte ang Makena ng inyong 
pangkaraniwang gawain, 
pakitingnan ang mga pahinang 
18 at 19 para sa pangsunod ng 
iniksyon 
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Sabihan ang inyong healthcare provider 
tungkol sa lahat ng gamot na inyong kinukuha, 
kasama ang rineseta at di-rinirisetang gamot, 
bitamina at mga herbal supplements

Ang Makena® (hydroxyprogesterone 
caproate injection) ba ay ligtas?

Dapat isaalang-alang niyo at ng inyong 
healthcare provider ang mga pakinabang at 
panganib ng therapy kasama sa Makena bago 
magpasya kung tama ang Makena para sa inyo.

Huwag dapat gamitin ang Makena kung 
kayo ay1:
• Mayroon ngayon o nagkaroon dati ng 

kasaysayan ng pamumuo ng dugo [blood clot] 
o iba pang problema sa pamumuo ng dugo

• Mayroon ngayon o nagkaroon dati ng breast 
cancer o ibang cancer na nakabatay sa 
hormone [hormone-sensitive].

• Mayroong kakaibang pagdugo sa vagina na 
walang kinalaman sa inyong kasalukuyang 
pagbubuntis

• Mayroong paninilaw ng inyong balat dahil sa 
problema sa atay habang buntis

• Mayroong problema sa atay, kasama ang 
tumor sa atay

• Mayroong di-mapigilang alta-presyon

Bago kayo tumanggap ng Makena, sabihan 
ang inyong healthcare provider kung kayo ay1:
• Mayroong allergy sa hydroxyprogesterone 

caproate, castor oil, o anuman sa iba pang 
sangkap sa loob ng Makena

• Mayroong diabetes o prediabetes
• Mayroong epilepsy
• Mayroong sakit sa ulo ukol sa migraine
• Mayroong asthma
• Mayroom problema sa puso
• Mayroong problema sa bato
• Mayroong depression
• Mayroong alta presyon

Ano ang mga posibleng side effect?

Para sa mga ina: Makena maaaring magdulot ng 
mga malubhang side effect, kasama ang1:
• Mga pamumuo ng dugo—Maaaring simtomas 

ng pamumuo ng dugo ang pamamaga ng binti, 
pamumula ng binti, isang panig sa inyong binti 
na mainit kung hawakan, o pananakit ng binti 
na lumalala kapag ibinaluktot ang inyong paa

• Allergic reaction - maaaring kasama sa 
sintomas ng allergic reaction ang pamamantal, 
pangangati o pamamaga ng mukha

• Depression
• Paninilaw ng inyong balat at ng puti ng inyong 

mga mata

Kasama sa mga pinakaraniwang side effect 
ng Makina ang reaksyon sa lugar nf iniksyon 
(pananakit, pamamaga, pangangati, pamamasa, 
o matigas na bukol), pamamantal, pangangati, 
pagsusuka, at pagtatae1

Sa isang pagsusuring ukol sa paggagamot, 
may mga natatanging komplikasyon o mga 
pangyayaring kaugnay sa pagbubuntis ang mas 
madalas na nangyari sa mga babaeng tumanggap 
ng Makena. Kasama dito ang pagkalaglag ng 
bata (nalaglag bago sa 20ng linggo ng pagbuntis), 
kapanganakan ng patay [stillbirth] (pagkamatay 
ng similya nangyari habang o pagkatapos ng 
20ng linggo ng pagbuntis), pagpasok sa ospital 
para sa preterm birth, preeclampsia (alta-presyon 
at masaydong maraming protina sa iyong ihi), 
abnormal na alta-presyon dulot ng pagbubuntis 
[gestational hypertension] (alta-presyon dulot 
ng pagbubuntis), diabetes dulot ng pagbubuntis 
[gestational diabetes], at oligohydramnios 
(mababang antas ng amniotic fluid).1

Para sa mga sanggol: Sa isang sinundang 
pagsusuri, tinasa mga bata sa pagitan ng 2 
at 5ng taon para sa pagbuo ng iba't ibang 
sukat pangkatawan, pang-isip at panglipunan. 
Maihahambing ang mga resulta sa mga batang 
isinilang sa mga ina na hindi  
ginamot ng Makena9
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Nagbibigay sa inyo ng dagdag ng 
patong ng suporta kasama sa Makena 
Care Connection®

Kapag nagsimula kayo ng Makena® 
(hydroxyprogesterone caproate injection), higit 
pa sa gamot ang makukuha ninyo. Makakakuha 
kayo ng mga gamit-yaman pangsarili na tiyak na 
binalak na makatulong sa inyo sa kabuuan ng 
inyong karanasan kasama sa Makena. Isipin ninyo 
kami bilang dagdag na patong ng suporta.

Kakaiba kayo at pati na rin ang inyong insurance 
benefits. Dahil importante ang pagkuha ninyo 
ng gamot sa tamang panahon, nandito kami 
para tumulong. Mayroon kaming nakatalagang 
grupo na nakaiintindi ng mga patakarang pang 
sakop [coverage policies] para sa Makena. Kaya 
ng aming mga dalubhasang asikasuhin ang 
mga detalye sa pagitan ng inyong healthcare 
professional, kumpanya ng insurance, at botika 
para matanggap ninyo ang inyong Makena kung 
kailan ninyo ito kailangan.

Suportang Pangreseta
Tumutulong sa inyong makakuha ng 
resetang pinatibay sa pamamaraang 
nasa tamang panahon

“ Nakatulong na umasa sa Makena Care Connection 
para tulungang mapadali ang pagkuha ko ng aking 
gamot. Nakabawas ito sa mga bagay na aalahanin ko.

Mayroong mga Tanong? Makiugnay sa amin.

Pag-aaral at Pagsunod
Suportang tumutulong para 
masundan mo ang mga linggo-
linggong iniksyon, 

Naiintindihan namin na maaaring mangailangan 
ang mga inang tumatanggap ng iniksyon ng 
Makena ng kaunting tulong at suporta para 
masunod ang kanilang schedule ng lingguhang 
iniksyon, at gusto naming tumulong. Ang libreng 
serbisyong ito ay naghahandog ng suportang 
pangsunod para hikaya tin kayong gawing bahagi 
ng inyong pagbubuntis ang Makena at magsagawa 
ng mas masigasig na papel sa inyong kalusugan.

Isang antas ng suportang pansarili na maasahan 
ninyong.
• Mga paalala sa inyong iniksyon na 

sumusuporta sa lingguhang therapy
• Mga Babasahing Pag-aaral para matukoy ang 

mga tema habang buntis
• Paghikayat sa inyo para kaya ninyong maging 

masigasig sa inyong kalusugan

1-800-847-3418 (M–F, 8am–8pm ET)

info@makenacareconnection.com

  –  Shanise, ina ng isang 22ng-linggong preemie

“ Panatag ang isip ko sa kaalamang maaabot 
nang isang tawag lang ang aking Care Manager. 
Pinahahalagahan ko ang pakiramdam na mayroong 
sumusuporta sa akin sa bawat hakbang ng daan.

 –  Amber, ina ng 36-na-linggong preemie 

M
akena C

are C
onnection

®
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Naniniwala kami na dapat may kakayahan 
kayong magtuon sa inyong pagbubuntis nang 
higit pa kaysa sa inyong panggamot. Para 
suportahan iyon, nangangako ang AMAG 
Pharmaceuticals na siguraduhin na may abot-
kayang paggamit sa Makena ang mga nanay 
na karapat-dapat makatanggap ng Makena. 
Naghahandong kami ng tulong pananalapi sa 
mga karapat-dapat na pasyente*.

Tulong Pananalapi
Tumutulong makasigurado ng 
abot-kayang paggamit sa Makena® 
(iniksyong hydroxyprogesterone 
caproate)

“ Ang saya ko nung napatibay ang aking tulong 
pampananalapi. Nagpapasalamat ang aking pamilya 
na nagkaroon ako ng pagkakataong ito sa Makena 
Care Connection."

  –  Nalleli, ina ng isang 36-na-linggong preemie 

Mga nanay na naiilalim ng insurance 
pangkalakal na sakop ang Makena ng plano 
ng kalusugan.

• Tumutulong bawasan ang gastos na out-of-
pocket kasama ang mga copay, coinsurance at 
mga deductible* 

Mga nanay na hindi naka-insure at may 
insurance pangkalakal na mababa.

• Isang libreng kurso ng therapy*

Para sa masmaraming kwento ng mga inang 
Makena, paki-dalawin ang makena.com

*Tinatasa ang bawat pagkakarapat-dapat ng pasyente nang isa-isa. 
Para maging karapat-dapat, dapat masapat ng mga pasyente ang 
mga aprubadong pantukoy ng FDA (buntis ng isang sanggol, na 
may nakaraang singleton spontaneous preterm birth <37ng linggo).1 
Alinsunod sa mga patakarang federal, ang mga pasyenteng insured 
ng programang pinupuhunan ng pamahalaan (eg, Medicaid, TRICARE, 
atbp) ay hindi karapat-dapat. Walang mga hangganan sa mataas 
na sweldo.

Kaya naming ipagtugma ang mga iniksyong 
Makena sa pamamagitan ng isang home 
healthcare organization. Kapag napayagan kayo 
ng insurance, pwede ninyong piliing tanggapin 
ang inyong mga iniksyon sa pamamagitan ng 
healthcare professional sa loob ng inyong bahay 
o isa pang lokasyon na maginhawa para sa inyo.

Iniksyon sa Bahay na gawa ng 
mga Healthcare Professional
Nag-iiniksyon sa loob ng inyong 
bahay.
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Ang Makena® (hydroxyprogesterone 
iniksyong caproate) ay tama ba para 
sa iyo?

  Nakapanganak na ba kayo nang hindi-
inaasahan sa sanggol na preterm (kulang sa 
37ng linggo pagbubuntis, o higit sa 3ng linggo 
masyadong maaga) nang dati?

  Dahil ba sa maagang pagpapanganak ang 
preterm birth o sa pagtulo ng tubig?

  Kasalukkuyan ba kayong buntis ng isang 
sanggol?

Sa isang pagsusuring pampaggamot, napababa 
nang makabuluhan ang pagggamit ng Makena 
ang kadalasan ng preterm birth kumpara sa mga 
ina na hindi gumamit ng Makena1 

Kung ang sumagot kayo ng "oo" sa lahat ng mga 
sumusunod na tanong, makipag-usap sa inyong 
pangangalang pangkalusugan para makita kung 
tama para sa inyo ang Makena para mabawasan 
ang inyong panganib sa isa na namang preterm 
birth. 

Kung sa tingin ninyo naganganib kayo 
sa isa na namang preterm birth dahil sa 
nakaraang spontaneous preterm birth, 
tanungin kung tama ba sa inyo ang Makena

16

Datapwat maraming sanhi ang preterm birth, 
naipakita lamang ang kaligtasa at mga benepisyo 
ng Makena sa mga babaeing nanganak na di-
inaasaahan bago sa 37ng linggo ng pagbubuntis. 

Hindi binabalak ang Makena para sa gamit 
ng mga babaeng may maraming pagbubuntis 
o iba pang dahilang mapanganib para sa 
preterm birth. 

R
esources

Mga Tanong para sa inyong healthcare 
provider

Heto ang mga tanong para tulungan kayong 
simulang ang usapan tungkol sa inyong 
nakaraang karanasan ng preterm birth at paano 
kayo matutulungan ng Makena na mabawasan 
ang inyong panganib sa isa pang maaganag 
panganganak. 

Tanungin ang inyong healthcare provider ng mga 
tanong na ito para makita kung tama sa inyo ang 
Makena:
• Nagpanganak ako nang di-inaasahan sa 

sanggol bago 37ng linggo. Maari ba ito 
mangyari muli?

• Ano ang mga sanhi na mapanganib para sa 
preterm birth?

• Paano ko mababawasan ang panganib at 
magkaron ng mas magandang pagkakataon 
para sa buong pagbubuntis.

• Gaano kaaga ako maaaring manganak?
• Ano ang mga palatandaan at sintomas ng 

preterm birth?
• Tama ba ang Makena para sa akin?

Mga Tinutukoy: 1. Makena® (hydroxyprogesterone caproate injection) 
information rinereseta, AMAG Pharmaceuticals, 2018. 2. Pangmatagalang 
epektong pangkalusugan ng preterm birth March of Dimes website. 
https://www.marchofdimes.org/complications/long-term-health-effects-of-
premature-birth.aspx. Huling pagsiyasat October 2013. Nagamit November 
14, 2017. 3. American College of Obstetricians and Gynecologists 
Committee on Obstetric Practice Society for Maternal-Fetal Medicine. 
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Gawin ang Makena na bahagi ng 
inyong pangkaraniwang gawaing 
linggo-linggo

Gamitin ang talaarawang ito bilang gamit-yaman 
para masunod ang inyong iniksyon linggo-linggo

10   3

Linggo 16

L R

/

A

B

C

Ibinibigay ang Makena minsan linggo-
linggo (tuwing 7 araw) ng inyong 
healthcare provider, sa pagitan ng 16 
linggo at 20 linggo, 6 na araw, tuluy-tuloy 
hanggang 37ng linggo (inyong huling 
iniksyon ay maaaring kasinghuli ng 36 na 
linggo, 6 na araw) o hanggang manganak 
kayo, kung anuman ang mauna.1

Bawat linggong matanggap ang inyong 
iniksyon, ililipat ng inyong healthcare 
provider ang lugar ng iniksyon mula sa 
nakarang lugar.1 Masusubaybayan ninyo 
ang pagsunod nito sa sa talaarawan din!

Magtakdang araw para maging kasama 
sa pangkaraniwang gawain ang inyong 
iniksyong Makena

A

B

C
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Pakitandaan na maaring mag-iba-iba ang resulta 
ng therapy.

PANGALAWANG TRIMESTER
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Linggo 37-38
Maaga ito, at lumalaki pa rin ang sanggol3

Linggo 39-40
Buong panahon ito—ang layunin ng malusog na 
panganganak3
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Pakitingnan ang Mahalagang Kaalaman 
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nakalakip na ganap na Kaalamang Pangreseta.



Pakitingnan ang Mahalagang Kaalaman Pangkaligtasan 
sa mga pahinang 8, 10, at 11 at nakalakip na ganap na 
Kaalamang Pangreseta.

Ikinakalakal ng AMAG Pharmaceuticals, Inc. Waltham, MA, 
02451 ©2018 AMAG Pharmaceuticals, Inc. PP-MKN-US-00438 
02/18

Mahalaga ang bawat 
linggo kung kayo'y buntis

Lumalaki ang inyong sanggol at nabubuo bawat 
linggo hanggang sa petsa ng inyong panganganak2,4 

Sama-sama, kaya ninyo at ng inyong healthcare 
provider kumuha ng importanteng hakbang para 
matulungang mabigyan ang inyong sanggol nang 
mas matagal na panahon para mabuo. 

Tanungin ang inyong healthcare provider tungkol 
sa kahalagahan ng pagkakaroon ng buong 
panganganak.

Mayroong mga Tanong? Makiugnay 
sa amin.

1-800-847-3418 (M–F, 8am–8pm ET)

KUNG NAGKAROON KA NG SINGLETON SPONTANEOUS PRETERM BIRTH 
(BAGO 37 LINGGO), NANGANGANIB KAYO SA ISA PANG PRETERM BIRTH

Buong Kaalamang Pangreseta 
nakalakip dito.

Kung nawawala, paki-dalawin ang  
http://www.makena.com/pi



MGA BIGAY-DIIN NG KAALAMANG PANGRESETA
Hindi kasama sa mga bigay-diin na ito ang lahat ng kaalamang kailangan para magamit  
ang MAKENA nang ligtas at mabisa. Tingnan ang ganap na kaalamang pangreseta  
para sa MAKENA. 
MAKENA® (hydroxyprogesterone caproate injection) panggamit sa kalamanan  
o sa ilalim ng balat.
Nasimulang Pag patibay ng U.S.:1956

MGA PANGUNAHING PAGBABAGO KAMAKAILAN
Dosis at Pag-iniksyon, Pag-iniksyon (2.1) 02/2018
Dosis at Pag-iniksyon, Paghanda & Pag-iniksyon (2.2) 02/2018

PALATANDAAN AT PAGGAMIT
Ang Makena ay isang progestin na nagpakita ng pagbawas ng panganib ng maagang panganganak 
[preterm birth] sa mga babaeng may pagbubuntis ng isang sanggol [singleton pregnancy] na may 
nakaraang kusang maagang panganganak ng isang sanggol [singleton spontaneous preterm birth]. 
Ang pagkabisa ng Makena ay base sa pagbuti ng kasukat na bahagi [proportion] ng kababaihan na 
nagpanganak < 37ng linggo ng pagbubuntis. Walang pinangasisiwaang pagsusuring nagpapakita 
ng tuwirang kabutihang pampaggamutan, tulad ng pagbuti sa pagkamatay ng bagong panganak 
[neonatal mortality] at pagkakasakitin [morbidity]. 

Hangganan ng paggamit: Hindi binabalak ang Makena para sa gamit ng mga babaeng may 
maramihang panganganak at iba pang sanhing nagpapanganib para sa preterm birth. (1)

DOSIS AT PAG-INIKSYON
•	 	Makena auto-injector: Iniksyonan ng Makena na gamit ang auto-injector na dose ng 275 mg 

(1.1mL) minsan bawat linggo, sa likod ng alinmang braso (2.1)
•	 	Mga maliit na bote [vial] ng Makena na isa- at maramihang-dosis): Iniksyonan sa kalamnan na 

isang dosis ng 250 mg (1mL) minsan bawat linggo sa itaas na tagilirang kwadranteng bahagi ng 
puwet [gluteus maximus] (2.1) 

•	 	Simulan ang paggamot sa pagitan ng 16 na linggo, 0ng araw at 20ng linggo, 6 na araw ng 
pagbubuntis (2.1)

•	 	Ituloy ang pag-iniksyon minsan bawat linggo hanggang linggo 37 (hanggang 36ng linggo, 6 na 
araw) ng pagbubuntis o panganganak, kung anuman ang maunang mangyari (2.1)

MGA ANYO AT TAPANG NG DOSE
1.1 mL isahang gamit na auto-injector para sa gamit na subcutaneous ay naglalaman ng 275 mg ng 
hydroxyprogesterone caproate (250 mg/mL) (3)
1 mL isahang-dosis na vial para sa gamit sa kalamnan ay naglalaman ng 250 mg ng 
hydroxyprogesterone caproate. (3)
5 mL maramihang-dosis na vial para sa gamit sa kalamnan ay naglalaman ng 1250 mg ng 
hydroxyprogesterone caproate (250 mg/mL). 3.

PALATANDAANG PALABAN SA PAGGAMIT
•	 	Kasalukuyan or kasaysayan ng mga karamdaman na pamumuo ng dugo [thrombosis] o 

pagbara sa ugat ng manuong dugo [thromboembolic] (4)
•	 	Nakilala o pinaghihinalaang cancer sa suso, iba pang cancer nakabatay sa hormone  

[hormone-sensitive], o kasaysayan ng mga kalagayang iyon (4)
•	 	Hindi pa nasuring [undiagnosed] di-kinaugaliang pagdugo sa puking [vagina] walang kinalaman 

sa pagbubuntis (4)
•	 Paninilaw ng balat dahil sa labis na apdo [cholestatic jaundice] sa pagbubuntis (4)
•	 Mga tumor sa atay, di-masama [benign] o masama [malignant], o umiiral na sakit sa atay (4)
•	 Di-mapigilang alta-presyon (4)

MGA BABALA AT PAG-IINGAT
•	 	Karamdaman na thromboembolic: Ihinto kung mangyari ang thrombosis o thromboembolism 

(5.1)
•	 	Mga resulta ng allergy [allergic reaction]: Pag-isipang ihinto kung magkaroon ng allergic reaction 

(5.2)
•	 	Pagbaba ng pagtiis sa glucose: Subaybayan ang mga kababaihang prediabetic at diabetic na 

tumatanggap ng Makena (5.3)
•	 	Pamamalagi ng tubig: Subaybayan ang mga kababaihang may mga kalagayang maaaring 

apektado ng pamamalagi ng tubig, tulad ng alta presyon habang buntis [preeclampsia], elilepsy, 
sakit sa puso o bato (5.4)

•	 	Kalungkutan [depression]: Subaybayan ang kababaihang may kasaysayan ng malalang 
depression [clinical depression]; huwag ituloy ang Makena kung maulit ang depression (5.5)

MGA RESULTANG MASAMA
•	 	Sa isang pag-aaral kung saan nahambing ang iniksyong Makena sa kalamnan na naikumpara 

sa placebo, ang pinakakaraniwang resultang masama na iniulat kasama ang iniksyong Makena 
sa kalamnan (naulat na pangyayari sa ≥ 2% na mga pasyente na mas mataas kaysa sa 
grupong pinangasiwaan) ay: mga resulta sa lugar ng iniksyon (pananakit [35%], pamamaga 
[17%], matinding pagkakati [pruritus] [6%], bukol [5%]), pagpapantal [urticaria] (12%), pruritus 
(8%), pagsusuka (6%), at pagtatae (2%). (6.1)

•	 	Sa mga pag-aaral kung saan nahambing ang iniksyong Makena sa ilalim ng balat gamit ang 
auto-injection sa iniksyong Makena sa kalamnan, ang pinakakaraniwang resultang masama 
naulat gamit ang Makena auto-injector (at masmataas kaysa sa kasama ng sa kalamnang 
Makena iniksyon) ay pananakit sa lugar ng iniksyon (10% sa isang pag-aaral at 34% sa isa pa). 
(6.1)

Para iulat ang HINALANG RESULTANG MASAMA, tawagan ang AMAG Pharmaceuticals 
sa 1-877-411-2510 o ang FDA sa 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch.
Tingan ang 17 para sa PATIENT COUNSELING INFORMATION AT FDA-approved 
patient labeling

Binago 02/2018

BUONG IMPORMASYONG PANGRESETA NILALAMAN*
1 SADYA AT GAMIT
2 DOSIS AT PAG-INIKSYON
 2.1 Pagbigay ng Dosis
 2.2 Paghanda at Pag-iniksyon
 2.3 Tagubilin sa Paggamit (Makena Auto-injector)
3 MGA ANYO AT LAKAS NG DOSIS 
4 SALUNGAT NA KALAGAYAN [contraindication]
5 BABALA AT PAG-IINGAT
 5.1 Kalagayan na pagbara sa ugat ng manuong dugo [thromboembolic]
 5.2 Mga Resulta ng Allergy [allergic reaction]
 5.3 Pagbaba sa Pagtiis sa Glucose 
 5.4 Pamamalagi ng Tubig
 5.5 Kalungkutan [depression]
 5.6 Paninilaw [jaundice]
 5.7 Alta-Presyon
6 MGA RESULTANG MASAMA
 6.1 Karanasan sa Pagsusuring Pampaggamutan
 6.2 Karanasang Pagkatapos ng Pangangalakal
7 PAKIKIPAG-UGNAYAN SA GAMOT
8 GAMIT SA MGA TANGING SANGKATUHAN
 8.1 Pagbubuntis
 8.2 Paggagatas

 8.4 Gamit para sa Kabataan 
 8.6 Sakit sa Atay
10 LABIS NA DOSIS
11 PAGLALARAWAN
12 PAG-AARAL NG GAMIT, EPEKTO AT GINAGAWA NG GAMOT PANGPAGAMUTAN  
 [CLINICAL PHARMACOLOGY]
 12.1 Pamamaraan ng Ginagawa [Mechanism of Action]
 12.2 Epekto at Pamamaraan ng Ginagawa ng Gamot [Pharmacodynamics]
 12.3 Tulin ng Epekto ng Gamot sa Katawan [Pharmacokinetics]
13 PAG-AARAL UKOL SA LASONG DI-PANGPAGAMUTAN [NONCLINICAL   
 TOXICOLOGY] 
 13.1 Pagsimula ng Cancer [Carcinogenesis], Pagsimula ng di-karaniwang pagbago ng  
  mga gene [Mutagenesis], Sakit sa Pagkamayabong
14 PAG-AARAL NA PANGPAGAMUTAN
 14.1 Pagsusuring Pangpaggamutan para Tasahin ang Pagbawas ng Panganib ng   
  Preterm Birth
 14.2 Pag-aaral Pampagsunod sa Kaligtasan ng Sanggol
16 PAPAANO NATUSTUSAN/PAGTAGO AT PAGHAWAK
17 KAALAMAN SA PAGPAYO NG PASYENTE 

* Hindi nakatala ang mga bahagi o naiilalaim na bahaging tinanggal sa ganap na kaalamang  
   pangreseta 

BUONG KAALAMANG PANGRESETA
1 PAGPAKITA AT PAGGAMIT
  Ang Makena ay isang progestin na binalak para mabawasan ang panganib ng preterm birth sa kababaihan na may 

singleton pregnancy na may kasaysayan ng singleton spontaneous preterm birth. Ang bisa ng Makena ay batay 
sa pagbuti ng kasukat ng kababaihan na nagpanganak < 37ng linggo ng pagbubuntis. Walang pinangasisiwaang 
pagsusuring nagpapakita ng tuwirang kabutihang pampaggamutan, tulad ng pagbuti sa pagkakamatay ng neonatal 
mortality at morbidity. 

  Hangganan ng paggamit: Habang marami ang mga dahilang mapanganib para sa preterm birth, naipakita lamang 
ang kaligtasan at bisa ng Makena sa kababaihan na may spontaneous singleton preterm birth sa nakaraan.  Hinidi 
ito binabalak para sa gamit ng kababahing may maramihang panganganak o ibang dahilang mapanganib 
para sa preterm birth. 

2 DOSIS AT PAG-INIKSYON
 2.1 Pagbigay ng Dosis
	 	 	•	 	Makena auto-injector: Iturok sa ilalim ng balat [subcutaneous] gamit ang auto-injector sa isang 275mg 

na dosis (1.1 mL) minsanan linggu-linggo (bawat 7ng araw) sa likod ng braso sa pamamagitan ng isang 
tagapagbigay ng pangangalang pangkalusugan [healthcare provider]

	 	 	•	 	Makena (mga vial na isahan- at maramaihang-dosis): Iturok sa kalamnan ng 250 mg na dosis (1 mL) 
minsan linggo-linggo (bawat 7ng araw) sa itaas ng tagiliran na kwadrante ng puwet sa pamamagitan ng 
isang healthcare provider

	 	 	•	 Simulan ang paggamot sa pagitan ng 16 na linggo, 0 na araw at 20ng linggo, 6 na araw ng pagbubuntis
	 	 	•	 	Ituloy ang pag-iniksyon minsan linggo-linggo hanggang 37ng linggo (hanggang 36 na linggo, 6 na araw) 

ng pagbubuntis o panganganak, kung anuman ang unang mangyari. 
 2.2 Paghanda at Pag-iniksyon
  Dapat tingnang mabuti ang mga kinakalakal ng gamot na hindi iniinom [parenteral drug products] para sa mga mga 

butil-butil na bagay at pag-iba ng kulay, bago mag-iniskyon, tuwing papayagan ng timpla at ng lalagyan. Dilaw at 
malinaw na timpla ang Makena. Dapat malinaw ang timpla sa oras ng paggamit; palitan ang vial kung may nakikitang 
lumulutang o mga bubog.

 Tagubiling nakatakda para sa pag-iniksyon batay sa anyo ng dosis:
 Vial na isahan-dosis o maramihang-dosis ng Makena (gamit pangkalamnan lamang) 
  Ang isahan-dosis o maramihang-dosis na vial ng Makena ay para lamang sa mga iniksyong sa kalamnan sa itaas 

na tagiliran na kwadrante ng puwet, ihalili ang lugar ng iniksyon sa kabilang tabi mula sa nakaraang linggo, na gamit 
ang sumusunod na pamamaraan ng paghanda at pag-iniksyon:

   1. Linisin ang itaas ng vial gamit ang pangpahid na may alcohol bago gamitin.
   2. Ipasok ang 1mL ng gamot sa 3mL na hiringgilya gamit ang 18ng gauge ng karayom.
   3. Palitan ang karayom sa 21 gauge 1½ pulgadang karayom.
   4.  Pagktapos naihanda ang balat, iturok sa itaas na tagiliran na kwadrante ng puwet. Malapot at malangis ang 

timplada. Binibilin ang mabagal na pag-iniksyon (halos 1 minuto o mas matagal).
   5.  Maaaring mabawasan ang pagpasa at pamamaga ng pagdiin sa lugar ng iniksyon.

Kung ang 5mL maramihang-dosis na vial ang gamit, itapon ang hindi nagamit na gamot nang 5ng linggo 
pagkatapos ng unang gamit.

 Auto-injector na Makena (gamit lamang na subcutaneous)
  Ang Makena auto-injector ay isahang-gamit, napuno nang nauuna, maitatapon na kagamitan na may isang 

27 gauge, 0.5 pulgadang karayom na naghahatid ng isang dosis sa subcutaneous sa likod ng itaas ng braso.

  Dahil walang preservative [pampananatili], kapag natanggal ang takip, dapat gamitin kaagad o itapon ang kagamitan. 

  Ihalili ang lugar ng iniksyon sa kabilang braso mula sa nakaraang linggo. Huwag gamitin ang mga lubar kung saan 
ang balat ay maramdamin, lamog, namumula, maumbok, makapal, o matigas. Iwasan ang mga lugar na may peklat, 
tatoo, o may bakas ng pag-unat [stretch mark]

  Malapot at malangis ang timplada. Tatagal nang halos 15ng segundo ang auto-injector upang ihatid ang dosis; kapag 
nabara nang buo ang sisilipan (kulay-kahel nang buo), nainiksyon na ang buong dosis.

  Nilalaman ng “Tagubilin Pampaggamit ng Paggamit [instructions for use]” ang mga detalyeng hakbang para sa 
pag-iniksyon nang subcutaneous na gamit ang auto-injector [tignang ang Dosis at Pag-iniksyon (2.3)]. Basahin ang 
“Tagubilin Pampaggamit” nang maige bago mag-iniksyon ng Makena auto-injector.

2.3 “Tagubilin Pampaggamit ng Paggamit [instructions for use]” (Makena Auto-injector)
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hydroxyprogesterone caproate injection 
275 mg/1.1 mL (250 mg/mL) Auto-Injector

Paghanda

Huwag Hipuin

PIHITIN PAGKATAPOS HILAHIN

Para sa iniksyon na subcutaneous.
Isahang-Gamit.
Iiniksyon nang minsan lingguhan.
Iiniksyon lamang ng Propesyonal 
Pampangangalang Pangkalusugan.

Suriin ang Makena Auto-Injector para sa anumang mapapansin na sira. HUWAG gamatin kung mukhang may 
sira o basag, o kung wala o maluwag ang takip.
Siyasatin ang araw ng pagkawalang bisa. HUWAG gamitin kung paso na.
Suriin ang baga-lusaw na panggamot sa Bintana Pampagtanaw; dapat malinaw hanggang dilaw nang kaunti at walang mga 
butil-butil. (Tignang ang Figure 1)
HUWAG gamitin kung malabo o may mga butil-butil ang baga-lusaw. Maaaring makakita kayo ng mga bula ng hangin, pangkaraniwan ito.

Gamitin lamang ang likod ng alinmang braso para sa lugar ng iniksyon.
Ihalili ang lugar ng iniksyon sa kabilang braso mula sa nakaraang linggo. (Tignang ang Figure 2)

Hugasan ang inyong kamay ng tubig at sabon.       Punasan ang lugar ng iniksyon nang alcohol swab.

Payagan nang kusang matuyo ang lugar. HUWAG paypayan o ihipan ang lugar ng iniksyon. 
HUWAG hipuin muli at lugar na ito bago mag-iniksyon.
HUWAG gamitin ang mga lugar kung saan ang balat ay maramdamin, lamog, namumula, magaspang, maumbok, 
makapal, o matigas. Iwasan ang mga lugar na may peklat, tatoo, o may bakas ng pag-unat [stretch mark]

Pag-iniksyon ng Iniksyon na Subcutaneous

Pihitin ang takip nang counter clockwise (bibiyakin nito ang pulang panghilom), at hilahin 
ang takip na matanggal (Tignan ang Figure 3).

Pagkatapos matanggal ang takip, maaaring may lalabas ng ilang patak ng baga-lusaw - pangkaraniwan ito.
Dapat gamitin ang auto-injector o itapon minsan na matanggal ang takip.
HUWAG takipan muli para gamitin nang mamaya. HUWAG gamitin kapag nabagsak ang kagamitin.

Alalayan ang braso na gamit ang kabilang kamay. (Tignang ang Figure 4) 

Sa malubay, tuwid na braso na iiniksyonan, ilagay nang marahan ang Makena Auto-Injector nang 90° 
na angle sa lugar ng iniksyon (likod ng braso, Tignan ang Figure 4).

Iayos ang Makena Auto-Injector

 

Kung hindi namuo nang ganap ang Bintana Pampagtanaw:
• HUWAG gumamit ng isa pang Makena Auto-Injector o subukang ang isa pang pag-iniksyon.
• Tawagan ang 1-877-411-2510 para matulungan.
I-tala kung saan ang lugar ng iniksyon sa talaan ng pasyente para matiyak na mahalili ang lugar ng iniksyon sa bawat linggo.

Pagkatapos ng pag-iniksyon, itapon ang Makena Auto-Injector at takip sa isang  
lalagyang tapunan ng matutulis [sharps disposal] nang kaagad pagkatapos na gamitin.

Makena®

Suriin ang Makena Auto-Injector1

Piliin & Ihanda ang Lugar ng Iniksyon na Subcutaneous2

3

HUWAG hipuin o subukang tanggalin ang Dulong Karayom ng Auto-Injector
 pagkatapos matanggal ang takip, maaaring magdulot ng pinsala kung gawain iyon.

4

Tapusin ang Iniksyon6

Pagtapon Pagkatapos ng Iniksyon7

Pinamamahagi ng: AMAG Pharmaceuticals, Inc.
Waltham, MA 02451

900232-001 rev05

1 Makena Auto-Injector
1 pampunas [swab] na may 
alcohol
1 bulak na bola o gasa

ITULAK,
LALAGATOK, IDIINSimulan ang Pag-Iniksyon

Tatagal nang halos mga 15 second para mahatid ang buong dosis.

5

Dulo ng
Karayom

Panghilom na Ligtas

Takip
275 mg/1.1 mL Auto-Injector

FOR SUBCUTANEOUS INJECTION ONLY.
Liquid Should
Be Clear

®
NDC # 64011-301-03

Rx ONLY

Bintana
Pampagtanaw

Lakas
ng Dosis

Araw ng Pagkawalang
Bisa nasa Likod

FOR POSITION ONLY
128 Barcode

IINIKSYON NANG SUBCUTANEOUS
SA LIKOD NA ALINMANG BRASO.

Figure 2:

Figure 3:
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Figure 5:
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Itulak papasok habang inaalalayan ang braso nang kabilang kamay.
Lalagatok kapag nagsimula ang iniksyon. (Tignang ang Figure 5)
Idiin ang Auto-Injector salungat sa braso.

Habang idinidiin sa braso, panuurin ang bintana pampagtanaw hanggang maging kulay-kahel 
Tiyakin ng naging kulay-kahel nang buo ang bintana pampagtanaw bago tanggalin mula sa 
lugar ng iniksyon.

Pinatitibayan ng namuo (ganap na kulay-kahel) 
na bintana na naihatid na ang dosis.

Figure 6: PANUURIN ANG BINTANA PAMPAGTANAW

Siyasatin na nakikita nyo nang maige ang bintana pampagtanaw.

•  
Pangkaraniwan kung dudugo nang kaunti pagkatapos ng iniksyon. Kung mangyari ito, 
idiin nang kaunti ang bulak na bola o gasa sa lugar. HUWAG kuskusin ang lugar.

1- 877- 411-2510

Tagubilin Pampaggamit: Basahin ito nang maige bago bawat paggamit.
PARA LAMANG SA GAMIT SA ILALIM NG BALAT (SUBCUTANEOUS )

Paglarawan ng mga Bahagi

Kung kailang nyo ng tulong o mga tagubilin, tumawag sa:

Basahin nang maige ang lahat ng hakbang bago magsimula 
ng pag-iniksyon.
Dapat tuloy-tuloy ang paraan ng pag-iniksyon na walang tigil.

Mga Gamit na 
Kakailanganin Nyo Mga Kalagayan Pampag-iimbak

HUWAG i-refrigerate o i-freeze.

Ilayo sa mga bata.
Iimbak nang 20° to 25°C (68° to 77°F).
Isanggalang ang vial mula sa ilaw.

Alisin ang Takip

BAGO
Mag-iniksyon

LALAGATOK

SHARPS



3 ANYO AT TAPANG NG MGA DOSIS
  Iniksyon n subcutaneous: 275 mg/1.1 mL ng malinaw na dilaw na timpla sa isang-gamit na auto-injector.
 Iniksyon sa kalamnan: 250 mg/1.1 mL ng malinaw na dilaw na timpla sa isang-dosis na vial.
 Iniksyon sa kalamnan: 1250 mg/1.1 mL ng malinaw na dilaw na timpla sa maramihang-dosis na vial. 

4 SALUNGAT NA KALAGAYAN [CONTRAINDICATION]
 Huwag gamitin ang Makena sa babaeng mayroon ng anuman sa mga sumusunod na kalagayan:
	 	•	 Kasalukuyan o kasaysayan ng mga karamdaman na thrombosis o thromboembolic.
	 	•	 	Nakilala o pinaghihinalaang cancer sa suso, iba pang cancer na hormone-sensitive, o kasaysayan ng mga 

kalagayang iyon
	 	•	 Di-pa na-diagnose na di-kinaugaliang pagdugo sa vagina na walang kinalaman sa pagbubuntis 
	 	•	 Cholestatic jaundice sa pagbubuntis 
	 	•	 Mga tumor sa atay, benign o malignant, o umiiral na sakit sa atay 
	 	•	 Di-mapigilang alta-presyon

5 MGA BABALA AT PAG-IINGAT
 5.1 Mga Karamdaman na Thromboembolic
  Huwag ituloy ang Makena kung may mangyaring kalagayang thrombotic o thromboembolic sa anumang ugat 

[arterial o deep venous]. 

 5.2 Mga Allergic Reaction
  Naulat ang mga allergic reaction, kasama ang urticaria, pruritus at bumubukol na malalim na makati [angioedema], 

dahil sa paggamit ng Markena o iba pang kalakal na may castor oil. Isaalang-alang na huwag ituloy ang gamot 
kung nangyayari ang gayong resulta.

 5.3 Pagbaba sa Pagtiis sa Glucose 
  Napansin ang pagbaba sa pagtiis sa glucose sa ilang patient na ginagamot na progestin. Hindi nalalaman kung 

papaano nangyayari ang pagbabang ito. Subaybayan nang maige ang mga babaeng prediabetic at diabetic 
habang tumatanggap sila ng Makena.

 5.4 Pamamalagi ng Tubig
  Dahil maaaring magdulot ang gamot na progestational ng ilang pamamalagi ng tubig, subaybayan nang maige ang 

mga babae na may kalagayan na may bisa ang pangyayaring ito [hal. preeclampsia, epilepsy, migraine, asthma, 
sakit sa puso o bato).

 5.5 Depression
  Subaybayan ang kababaihang may kasaysayan ng clinical depression; huwag ituloy ang Makena kung maulit ang 

depression.

 5.6 Paninilaw [Jaundice]
  Subaybayan nang maige ang mga kababaihan na magkakaroon ng jaundice habang tumatanggap ng Makena at 

isaalang-alang kung may pakinabang na nagpapatibay ng patuloy na paggamit.

 5.7 Alta-Presyon
  Subaybayan nang maige ang mga kababaihan na magkakaroon ng alta-presyon habang tumatanggap ng Makena 

at isaalang-alang kung may pakinabang na nagpapatibay ng patuloy na paggamit. 

MGA RESULTANG MASAMA
  Para sa mga pinakamalalang masamang resulta sa paggamit ng mga progestin, tignan ang Mga Babala at Pag-

Iingat (5).

 6.1 Karanasan sa Pagsusuring Pampaggamutan
  Dahil nagaganap ang mga pagsusuring pampaggamutan sa lubos na magkaiibang kalagayan, hindi maihahambing 

nang tuwiran ang mga antas ng masamang resulta na napapansin sa mga pagsusuring pampaggamutan sa antas 
ng mga pagsusuring pampaggamutan ng isa pang gamot at maaaring hindi pinapakita ang antas na napapansin 
sa pagsasagawa.

  Sa isang pagsusuring pampaggamutan na pinangasiwaan ang ginagamit [vehicle (placebo)-controlled] ng 463ng 
buntis na babae na nasa panganib ng spontaneous preterm delivery batay sa kasaysayan pampanganganak, 
tumanggap ang 310 ng 250mg ng Makena at tumanggap ang 153 ng pagbabalangkas [formulation] na ginagamit 
na walang nilalaman na gamot, sa pamamagitan ng iniksyon sa kalamnan na nagsimula sa 16 hanggang 20ng 
linggo ng pagbubuntis at nagpatuloy hanggang 37ng linggo ng pagbubuntis o panganganak, kung alinman ang 
nauna. [See Clinical Studies (14.1).]

  May mga tanging kaguluhan o pangyayari pangsimilya at pang-ina na may kinalaman sa pagbubuntis na tumaas 
ang bilang sa mga babeng na ginamot ng Makena ihambing sa mga babaeng pinangasiwaan [controlled subjects], 
kasama ang pagkalaglag at panganak ng patay, pagtanggap sa ospital para sa preterm na panganganak, 
preeclampsia o abnormal na alta-presyon dulot ng pagbubuntis [gestational hypertension], diabetes dulot ng 
pagbubuntis [gestational diabetes], at kakulangan ng tubig sa bahay bata [oligohydramnios] (mga Table 1 at 2).

Pinakakaraniwang Resultang Masama:
Masakit ang lugar ng iniksyon ang pinakakaraniwang masamang resultang kaugnay sa iniksyon sa kalamnan, na inulat 
pagkatapos ng kahit man lamang isang iniksyon ng 34.8% ng grupong Makena at 32.7% ng grupong pinangasiwaan. 
Tinatala ng Table 3 ang mga masamang resulta na nangyari sa ≥ 2% ng mga pasyente at na mas mataas na antas sa 
grupong Makena kaysa sa grupong pinangasiwaan.

  Sa pagsusuring pampagamutan na ginagamit ang iniksyon sa kalaman, inulat na 2.2% ng mga pasyente bilang 
hindi nagpatuloy ng paggamot dahil sa mga masamang resulta ihambing sa 2.6% sa mga pinangasiwaang 
pasyente. Ang mga pinakakaraniwang masamang resulta na nauwi sa hindi nagpatuloy sa kapwa grupo ay 
urticaria at pamamaga sa lugar ng iniksyon (kapwa 1%).

  Pagbara ng dugo sa baga [pulmonary embolus] sa isang pasyente at karamdaman sa ilalim ng balat [cellulitis] 
sa lugar ng iniksyon sa isa pang pasyente ng inulat bilang mga malalang masamang resulta sa mga pasyenteng 
ginamot ng Makena.

  Ginawa ang dalawang pag-aaral pampaggamutan sa mga malusog na babaeng naghinto ng regla [post-
menopausal] naghambing ng iniksyon ng Makena sa pamamagitan ng subcutaneous auto-injector at iniksyon 
ng Makena sa kalamnan. Sa unang pag-aaral, nangyari ang masakit na lugar ng iniksyon sa 3/30 (10%) ng mga 
pasyente na gumamit ng subcutaneous auto-injector vs. 2/30 (7%) ng tumanggap ng iniksyon sa kalamnan. Sa 
ikalawang pag-aaral, nangyari ang masakit na lugar ng inikson sa 20/59 (34%) ng mga pasyente na gumamit ng 
subcutaneous auto-injector vs. 5/61 (8%) ng tumanggap ng iniksyon sa kalamnan.

 6.2 Karanasang Pagkatapos ng Pangangalakal
  Nakilala ang mga sumusunod na masamang resulta habang naganap ang paggamit pagakatapos payagan ang 

Makena. Dahil inulat ng kusang-loob ang mga resultang ito mula sa di-natitiyak na bilang ng tao, hindi palaging 
maaaring tantyahin nang mapagtitiwalaan ang kanilang kadalasan o patibayan ang kaugnayan na sanhi ang 
pagkalantad sa gamot.

	 	 	•	 	Bilang buong katawan: Resulta lamang sa lugar ng iniksyon (kasama ang namumulang balat [erythema], 
urticaria, pamamantal, pagkamaramdamin, mainit; kapaguran; lagnat; biglang sandaling pag-init/
namumula ang katawan [hot flashes/flushes]

	 	 	•	 Karamdaman pampatunaw: Pagsusuka
	 	 	•	 Mga Pagkahawa: Karamdaman sa daluyan ng ihi
	 	 	•	 Mga karamdaman sa nerbyos: Mga sakit sa ulo, nahihilo
	 	 	•	 	Mga kalagayan sa pagbubuntis, pagkatapos magpanganak [puerperium] at malapit magpanganak 

[perinatal]: Maagang pagbubuka ng bahay-bata [cervical incompetence], maaagang paglabas na tubig 
ng bahay-bata [premature rupture of membranes]

	 	 	•	 	Karamdaman ng kaayusan pampag-anak at suso: Luwang ng bukana ng bahay-bata [cervical dilation], 
maigsing cervix [shortened cervix]

	 	 	•	 Karamdaman sa Paghinga: Kahirapan huminga [dyspnea], kawalan ng ginhawa sa dibdib
	 	 	•	 Balat: Pamamantal

7 MGA PAKIPAG-UUGNAYAN NG GAMOT
  Gumawa ng pagsusuri hindi sa tao [in vitro] ukol sa pakipag-ugnayan ng gamot-gamot na gamit ang Makena. 

May mababang posibilidad ang hydroxyprogesterone caproate sa pagpakipag-uugnayan ng gamot-gamot na may 
kinalaman sa CYP1A2, CYP2A6, at CYP2B6 sa tapang na nauukol sa pagamutan. Ipinapakita ng data na in vitro 
na ang tapang ng hydroxyprogesterone caproate na pampangamutan ay hindi malamang pipigil sa epekto ng 
CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, at CYP3A4 [Tignan ang Pag-aaral ng Gamot Pampagamutan 
(12.3).] Walang ginawang pagsusuri sa tao [in vivo] ukol sa pakipag-uugnayan ng gamot-gamot na gamit ang 
Makena. 

8 PAGGAMIT SA TANGING MGA TAO

 8.1 Pagbubuntis
 Buod ng Panganib
  Ang Makena ay isang progestin na sinadya para mabawasan ang panganib ng preterm birth sa kababaihan na 

may singleton na pagbubuntis na may kasaysayan ng singleton spontaneous preterm birth. Tinatalakay ang mga 
panganib pangsimila, neonatal, at ina sa buong etiketa. Hindi ipinakita ng data mula sa pagsusuring pampaggamutan 
na pinangasiwaan ang placebo at pag-aaral na pagsunod sa sanggol [tignan ang Mga Pag-aaral Pampagamutan 
(14.1, 14.2)] na may pagkakaiba sa mga kinalabasan pampagsulong na masama sa pagitan ng mga anak ng mga 
babaeng ginamot ng Makena at anak ng mga pinangasiwaang pasyente. Ngunit, hindi sapat ang mga data na iyon 
upang tiyakin na may panganib na mga kinalabasan pampagsulong na masama na may kinalaman sa gamot sa 
pagkat wala sa mga babaeng ginamot ng Makena ang tumanggap ng gamot sa unang sangkatlo [trimester] ng 
pagbubuntis. Sa mga pag-aaral ng pag-anak ng hayop, ang pag-iniksyon sa kalamnan ng hydroxyprogesterone 
caproate sa mga buntis na daga habang nagaganap ang pagbubuntis ng mga dosis na 5ng ulit sa dosis pangtao 
batay sa taong 60ng-kg ay walang pakipag-uugnayan sa kinalabasan pampagsulong na masama. 

  Sa pangkalahatang mga tao sa U.S., ang tinatantyang pangkalahatang panganib [background risk] ng pangunahing 
pinsala sa panganganak [birth defect] at pagkalaglag sa pagbubuntis ng kinilala sa pagamutan ay 2% hanggang 
4% at 15% hanggang 20%, ayon sa pagkabanggit. 

 Data
 Data Panghayop
  Naulat sa mga panitikan ang mga pag-aaral pampag-aanak ng pag-iniksyon ng hydroxyprogesterone caproate sa 

mga iba-ibang uring mga hayop. Sa mg primate na hindi tao, naulat ang pagkakapinsala ng similya [embryolethality] 
sa mga tsongong rhesus na nainiksyonan ng hydroxyprogesterone caproate na hanggang 2.4 at 24 na ulit ng 
dosis pangtao, ngunit hindi sa mga tsongong cynomolgus na nainiksyonan ng mga dosis hanggang 2.4 na ulit ng 
katumbas na dosis pangtao, bawat 7ng araw sa pagitan ng 20 at 146 na araw ng pagbubuntis. Walang resultang 
mga birth defect [teratogenic] sa kapwa uri ng tsongo.

  May ginawang mga pag-aaral pampag-aanak sa mga maliit na daga at malaking daga na gamit ang mga 
dosis hanggang 95 at 5, ayon sa pagkabanggit, na ulit ng dosis pangtao at walang nabunyag na katibayan ng 
napasamang pagkayabong o pinsala sa semilya dahil sa hydroxyprogesterone caproate.

 8.2 Lactation
 Buod ng Panganib
  Mayroon mga mababang antas ng progestin sa gatas ng tao sa paggamit ng mga kalakal ng may progestin, 

kasama ang hydroxyprogesterone caproate. Walang inulat ang mga linahatlang pag-aaral na masamang resulta 
ng progestin sa mga sanggol na sumuso o sa paggagawa ng gatas. 

 8.4 Gamit para sa Kabataan 
  Hindi binabalak ang Makena para sa mga babaeng mas bata sa 16 na taon gulang. Hindi pa napatibayan ang 

kaligtasan at bisa sa mga pasyente na mas bata sa 16 na taon gulang. Pinag-aralan ang kaunting babaeng 
masbata sa 18ng taon gulang; inaasahan na katulad ang kaligatasan at bisa sa mga babaeng 16 na taon gulang 
at mas matanda gaya ng mga gumagamit na 18ng taon gulang at mas matanda [tignan ang Clinical Studies (14)].

 8.6 Sakit sa Atay
  Walang pag-aaral ang ginawa upang suriin ang pharmacokinetics ng Makena sa mga pasyenteng may sakit sa 

atay. Masaklaw ng binabago ang kemiko [metabolize] ng Makena at maaaring bawasan ng sakit sa atay ang pag-
aalis ng Makena.

10 LABIS NA DOSIS
  Walang mga ulat ng masamang pangyayari na may kinalaman sa labis na dosis ng Makena sa mga pagsusuring 

pampaggamutan. Sa mga sakaling labis na dosis, dapat gamutin ang pasyente ayon sa mga sintomas.

11 PAGLALARAWAN
  Hydroxyprogesterone caproate, isang progestin, ang umiiral na sankap pampanggamot sa Makena.
  Pregn-4-ene-3,20-dione, 17[(1-oxohexyl)oxy] ang kemikong pangalan ng hydroxyprogesterone caproate. Ang 

ginagamit ng pormularyo nito ay C27H40O4 at may molecular weight na 428.60. Umiiral ang hydroxyprogesterone 
caproate bilang mga puti o halos puting bubog o pulbos na natutunaw nang 120°-124°C.

 Ang pormularyo pangpagkabuo ay:

Malinaw, dilaw, ligtas sa mikrobyo [sterile], hindi ginamitin ng init [non-pyrigenic] para sa mga vial pangkalamnan o 
pang-subcutaneous na (auto-injector) iniksyon. Naglalaman ang bawat 1.1 mL na Makena auto-injector, para gamit na 
subcutaneous, at bawat 1 mL vial na isahang-dosis, para gamit sa kalamnan, ng hydroxyprogesterone caproate USP, 250 
mg/mL (25% w/v), isa timpla na walang preservative na naglalaman ng castor oil USP (30.6% v/v) at benzyl benzoate USP 
(46% v/v). Naglalaman ang bawat 5 mL vial na maramihang-dosis ng hydroxyprogesterone caproate USP, 250 mg/mL 
(25% w/v), sa castor oil USP (28.6%) at benzyl benzoate USP (46% v/v) na may preservative benzyl alcohol NF (2% v/v). 

Table 3  Masamang Resulta Nangyayari sa ≥ 2% ng Mga Pasyenteng Ginamot
na Makena at nang Mas Mataas na Antas kaysa sa Pinangasiwaang Pasyente 
 
Hinirang na Tawag  

Makena  
n  = 310  

%  

Pinangasiwaan 
n = 153 

% 
Kirot sa lugar ng iniksyon                       34.8                32.7 
Pamamaga sa lugar ng iniksyon   17.1                  7.8 
Urticaria                                                       12.3                11.1 

 9.5  7.7  Pruritus
Pruritus sa lugar ng iniksyon                     5.8              3.3 

 6.4  8.5  Pagsusuka
Maliit na bukol sa lugar ng iniksyon                 4.5                  2.0 
Pagtatae                                                            2.3                  0.7 

 

In the clinical trial, 2.2% of subjects receiving Makena were reported as 
discontinuing therapy due to adverse reactions compared to 2.6% of control 
subjects. The most common adverse reactions that led to discontinuation in 
both groups were urticaria and injection site pain/swelling (1% each). 

Pulmonary embolus in one subject and injection site cellulitis in another subject 
were reported as serious adverse reactions in Makena-treated subjects. 

6.2   Postmarketing Experience 
The following adverse reactions have been identified during postapproval use 
of Makena. Because these reactions are reported voluntarily from a population 
of uncertain size, it is not always possible to reliably estimate their frequency or 
establish a causal relationship to drug exposure. 

 Body as a whole: Local injection site reactions (including erythema, 
urticaria, rash, irritation, hypersensitivity, warmth); fatigue; fever; hot 
flashes/flushes 

 Digestive disorders: Vomiting 
 Infections: Urinary tract infection 
 Nervous system disorders: Headache, dizziness 
 Pregnancy, puerperium and perinatal conditions: Cervical 

incompetence, premature rupture of membranes 
 Reproductive system and breast disorders: Cervical dilation, shortened 

cervix 
 Respiratory disorders: Dyspnea, chest discomfort 
 Skin: Rash 

7 DRUG INTERACTIONS 
In vitro drug-drug interaction studies were conducted with Makena. [See 
Clinical Pharmacology (12.3).] No in vivo drug-drug interaction studies were 
conducted with Makena.  

10 OVERDOSAGE 
There have been no reports of adverse events associated with overdosage of 
Makena in clinical trials. In the case of overdosage, the patient should be 
treated symptomatically. 

11 DESCRIPTION 
The active pharmaceutical ingredient in Makena is hydroxyprogesterone 
caproate. 

The chemical name for hydroxyprogesterone caproate is pregn-4-ene-3,20-
dione, 17[(1-oxohexyl)oxy]. It has an empirical formula of C27H40O4 and a 
molecular weight of 428.60. Hydroxyprogesterone caproate exists as white to 
practically white crystals or powder with a melting point of 120°-124°C. 

The structural formula is: 

CH3

O

CH3
O

OCH3 O

H H

H

 
 

Makena is a clear, yellow, sterile, non-pyrogenic solution for intramuscular 
injection. Each 1 mL single dose vial contains hydroxyprogesterone caproate 
USP, 250 mg/mL (25% w/v), in castor oil USP (30.6% v/v) and benzyl 
benzoate USP (46% v/v). Each 5 mL multidose vial contains 
hydroxyprogesterone caproate USP, 250 mg/mL (25% w/v), in castor oil USP 
(28.6% v/v) and benzyl benzoate USP (46% v/v) with the preservative benzyl 
alcohol NF (2% v/v). 

12 CLINICAL PHARMACOLOGY 
12.1   Mechanism of Action 
Hydroxyprogesterone caproate is a synthetic progestin. The mechanism by 
which hydroxyprogesterone caproate reduces the risk of recurrent preterm birth 
is not known. 

12.2   Pharmacodynamics 
No specific pharmacodynamic studies were conducted with Makena. 

12.3   Pharmacokinetics 
Absorption: Female patients with a singleton pregnancy received intramuscular 
doses of 250 mg hydroxyprogesterone caproate for the reduction of preterm 
birth starting between 16 weeks 0 days and 20 weeks 6 days. All patients had 
blood drawn daily for 7 days to evaluate pharmacokinetics.  

6 ADVERSE REACTIONS 
For the most serious adverse reactions to the use of progestins, see Warnings 
and Precautions (5). 

6.1   Clinical Trials Experience 
Because clinical trials are conducted under widely varying conditions, adverse 
reaction rates observed in the clinical trials of a drug cannot be directly 
compared to the rates in the clinical trials of another drug and may not reflect 
the rates observed in practice. 

In a vehicle (placebo)-controlled clinical trial of 463 pregnant women at risk 
for spontaneous preterm delivery based on obstetrical history, 310 received 250 
mg of Makena and 153 received a vehicle formulation containing no drug by a 
weekly intramuscular injection beginning at 16 to 20 weeks of gestation and 
continuing until 37 weeks of gestation or delivery, whichever occurred first.1 
[See Clinical Studies (14.1).] 
Certain pregnancy-related fetal and maternal complications or events were 
numerically increased in the Makena-treated subjects as compared to control 
subjects, including miscarriage and stillbirth, admission for preterm labor, 
preeclampsia or gestational hypertension, gestational diabetes, and 
oligohydramnios (Tables 1 and 2). 

Table 1  Mga Hinirang na Kaguluhan Pang-Semilya

Kaguluhan Pampagbubuntis                 Makena                Pinangasiwaan
      n/N                        n/N 

Pagkalaglag (<20 weeks)1 5/209                      0/107 
Stillbirth (≥ 20 weeks)2 6/305                      2/153 

1 N = Buong bilang ng mga pasyenteng naka-enroll bago sa 20ng linggo 0ng araw.
2 N= Buong bilang ng mga pasyente nasa panganib ≥ 20 weeks.
 
Table 2  Mga Hinirang na Kaguluhan Pang-Ina

Kaguluhan Pampagbubuntis 
Makena  
n  = 310  

%  

Pinangasiwaan
n  = 153  

%  
Napasok para sa panganganak na preterm1 16.0               13.8  
Preeclampsia o gestational hypertension 8.8                 4.6  

 6.4  6.5   Gestational diabetes
 3.1  6.3  Oligohydramnios

1 Napasok maliban sa pampanganganak. 
 
Common Adverse Reactions: 
The most common adverse reaction was injection site pain, which was reported 
after at least one injection by 34.8% of the Makena group and 32.7% of the 
control group. Table 3 lists adverse reactions that occurred in ≥ 2% of subjects 
and at a higher rate in the Makena group than in the control group. 

6 ADVERSE REACTIONS 
For the most serious adverse reactions to the use of progestins, see Warnings 
and Precautions (5). 

6.1   Clinical Trials Experience 
Because clinical trials are conducted under widely varying conditions, adverse 
reaction rates observed in the clinical trials of a drug cannot be directly 
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the rates observed in practice. 

In a vehicle (placebo)-controlled clinical trial of 463 pregnant women at risk 
for spontaneous preterm delivery based on obstetrical history, 310 received 250 
mg of Makena and 153 received a vehicle formulation containing no drug by a 
weekly intramuscular injection beginning at 16 to 20 weeks of gestation and 
continuing until 37 weeks of gestation or delivery, whichever occurred first.1 
[See Clinical Studies (14.1).] 
Certain pregnancy-related fetal and maternal complications or events were 
numerically increased in the Makena-treated subjects as compared to control 
subjects, including miscarriage and stillbirth, admission for preterm labor, 
preeclampsia or gestational hypertension, gestational diabetes, and 
oligohydramnios (Tables 1 and 2). 

Table 1  Mga Hinirang na Kaguluhan Pang-Semilya
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1 N = Buong bilang ng mga pasyenteng naka-enroll bago sa 20ng linggo 0ng araw.
2 N= Buong bilang ng mga pasyente nasa panganib ≥ 20 weeks.
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Napasok para sa panganganak na preterm1 16.0               13.8  
Preeclampsia o gestational hypertension 8.8                 4.6  

 6.4  6.5   Gestational diabetes
 3.1  6.3  Oligohydramnios

1 Napasok maliban sa pampanganganak. 
 
Common Adverse Reactions: 
The most common adverse reaction was injection site pain, which was reported 
after at least one injection by 34.8% of the Makena group and 32.7% of the 
control group. Table 3 lists adverse reactions that occurred in ≥ 2% of subjects 
and at a higher rate in the Makena group than in the control group. 
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hydroxyprogesterone caproate injection 
275 mg/1.1 mL (250 mg/mL) Auto-Injector

Paghanda

Huwag Hipuin

PIHITIN PAGKATAPOS HILAHIN

Para sa iniksyon na subcutaneous.
Isahang-Gamit.
Iiniksyon nang minsan lingguhan.
Iiniksyon lamang ng Propesyonal 
Pampangangalang Pangkalusugan.

Suriin ang Makena Auto-Injector para sa anumang mapapansin na sira. HUWAG gamatin kung mukhang may 
sira o basag, o kung wala o maluwag ang takip.
Siyasatin ang araw ng pagkawalang bisa. HUWAG gamitin kung paso na.
Suriin ang baga-lusaw na panggamot sa Bintana Pampagtanaw; dapat malinaw hanggang dilaw nang kaunti at walang mga 
butil-butil. (Tignang ang Figure 1)
HUWAG gamitin kung malabo o may mga butil-butil ang baga-lusaw. Maaaring makakita kayo ng mga bula ng hangin, pangkaraniwan ito.

Gamitin lamang ang likod ng alinmang braso para sa lugar ng iniksyon.
Ihalili ang lugar ng iniksyon sa kabilang braso mula sa nakaraang linggo. (Tignang ang Figure 2)

Hugasan ang inyong kamay ng tubig at sabon.       Punasan ang lugar ng iniksyon nang alcohol swab.

Payagan nang kusang matuyo ang lugar. HUWAG paypayan o ihipan ang lugar ng iniksyon. 
HUWAG hipuin muli at lugar na ito bago mag-iniksyon.
HUWAG gamitin ang mga lugar kung saan ang balat ay maramdamin, lamog, namumula, magaspang, maumbok, 
makapal, o matigas. Iwasan ang mga lugar na may peklat, tatoo, o may bakas ng pag-unat [stretch mark]

Pag-iniksyon ng Iniksyon na Subcutaneous

Pihitin ang takip nang counter clockwise (bibiyakin nito ang pulang panghilom), at hilahin 
ang takip na matanggal (Tignan ang Figure 3).

Pagkatapos matanggal ang takip, maaaring may lalabas ng ilang patak ng baga-lusaw - pangkaraniwan ito.
Dapat gamitin ang auto-injector o itapon minsan na matanggal ang takip.
HUWAG takipan muli para gamitin nang mamaya. HUWAG gamitin kapag nabagsak ang kagamitin.

Alalayan ang braso na gamit ang kabilang kamay. (Tignang ang Figure 4) 

Sa malubay, tuwid na braso na iiniksyonan, ilagay nang marahan ang Makena Auto-Injector nang 90° 
na angle sa lugar ng iniksyon (likod ng braso, Tignan ang Figure 4).

Iayos ang Makena Auto-Injector

 

Kung hindi namuo nang ganap ang Bintana Pampagtanaw:
• HUWAG gumamit ng isa pang Makena Auto-Injector o subukang ang isa pang pag-iniksyon.
• Tawagan ang 1-877-411-2510 para matulungan.
I-tala kung saan ang lugar ng iniksyon sa talaan ng pasyente para matiyak na mahalili ang lugar ng iniksyon sa bawat linggo.

Pagkatapos ng pag-iniksyon, itapon ang Makena Auto-Injector at takip sa isang  
lalagyang tapunan ng matutulis [sharps disposal] nang kaagad pagkatapos na gamitin.

Makena®

Suriin ang Makena Auto-Injector1

Piliin & Ihanda ang Lugar ng Iniksyon na Subcutaneous2

3

HUWAG hipuin o subukang tanggalin ang Dulong Karayom ng Auto-Injector
 pagkatapos matanggal ang takip, maaaring magdulot ng pinsala kung gawain iyon.

4

Tapusin ang Iniksyon6

Pagtapon Pagkatapos ng Iniksyon7

Pinamamahagi ng: AMAG Pharmaceuticals, Inc.
Waltham, MA 02451

900232-001 rev05

1 Makena Auto-Injector
1 pampunas [swab] na may 
alcohol
1 bulak na bola o gasa

ITULAK,
LALAGATOK, IDIINSimulan ang Pag-Iniksyon

Tatagal nang halos mga 15 second para mahatid ang buong dosis.

5

Dulo ng
Karayom

Panghilom na Ligtas

Takip
275 mg/1.1 mL Auto-Injector

FOR SUBCUTANEOUS INJECTION ONLY.
Liquid Should
Be Clear

®
NDC # 64011-301-03

Rx ONLY

Bintana
Pampagtanaw

Lakas
ng Dosis

Araw ng Pagkawalang
Bisa nasa Likod

FOR POSITION ONLY
128 Barcode

IINIKSYON NANG SUBCUTANEOUS
SA LIKOD NA ALINMANG BRASO.

Figure 2:

Figure 3:

Figure 4:

Figure 5:

Figure 1:
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Itulak papasok habang inaalalayan ang braso nang kabilang kamay.
Lalagatok kapag nagsimula ang iniksyon. (Tignang ang Figure 5)
Idiin ang Auto-Injector salungat sa braso.

Habang idinidiin sa braso, panuurin ang bintana pampagtanaw hanggang maging kulay-kahel 
Tiyakin ng naging kulay-kahel nang buo ang bintana pampagtanaw bago tanggalin mula sa 
lugar ng iniksyon.

Pinatitibayan ng namuo (ganap na kulay-kahel) 
na bintana na naihatid na ang dosis.

Figure 6: PANUURIN ANG BINTANA PAMPAGTANAW

Siyasatin na nakikita nyo nang maige ang bintana pampagtanaw.

•  
Pangkaraniwan kung dudugo nang kaunti pagkatapos ng iniksyon. Kung mangyari ito, 
idiin nang kaunti ang bulak na bola o gasa sa lugar. HUWAG kuskusin ang lugar.

1- 877- 411-2510

Tagubilin Pampaggamit: Basahin ito nang maige bago bawat paggamit.
PARA LAMANG SA GAMIT SA ILALIM NG BALAT (SUBCUTANEOUS )

Paglarawan ng mga Bahagi

Kung kailang nyo ng tulong o mga tagubilin, tumawag sa:

Basahin nang maige ang lahat ng hakbang bago magsimula 
ng pag-iniksyon.
Dapat tuloy-tuloy ang paraan ng pag-iniksyon na walang tigil.

Mga Gamit na 
Kakailanganin Nyo Mga Kalagayan Pampag-iimbak

HUWAG i-refrigerate o i-freeze.

Ilayo sa mga bata.
Iimbak nang 20° to 25°C (68° to 77°F).
Isanggalang ang vial mula sa ilaw.

Alisin ang Takip

BAGO
Mag-iniksyon

LALAGATOK

SHARPS



12 KAALAMAN PAMPANGGAMOT PAMPAGGUTAN [CLINICAL PHARMACOLOGY]
 12.1 Pamamaraan ng Ginagawa
  Di-natural ng progestin ang hydroxyprogesterone caproate. Hindi nalalaman ang pamamaraan kung papaano 

binabawasan ng hydroxyprogesterone caproate ang panganib ng paulit-ulit na preterm birth.

 12.2 Pharmacodynamics
 Walant tanging pag-aaral pam-pharmacodynamics na ginawa para sa Makena.

 12.3 Pharmacokinetics
  Pagsipsip: Tumanggap ang mga babaeng pasyente na may singleton pregnancy ng 250 mg na 

hydroxyprogesterone caproate para sa pagbawas ng preterm birth simula sa pagitan nang 16 na linggo 0ng 
araw at 20ng linggo 6 na araw. Kinunan ng dugo ang lahat na pasyente nang 7ng araw para tasahin ang 
pharmacokinetics.

  Para sa lahat na tatlong grupo, ang pinakamalapot (Cmax) at ang lawak sa ilalim ng guhit (AUC(1-7 days)) ng 
mono-hydroxylated metabolites ay halos 3-8 na ulit na mas mababa sa nauukol na salik para sa pinamulaan 
na gamot, hydroxyprogesterone caproate. Kahit na natuklasan rin ang mga di-hydroxylated at tri-hydroxylated 
metabolite sa tubig ng dugo [plasma] ng tao na mas mahinang antas, walang makahulugan na resultang mabibilang 
ang nakuha dahil sa kawalan ng pamantayan pangsanguni para sa mga multiple hydroxylated metabolite. Hindi 
nalalaman ang katugon na gawain at kahulugan ng mga metabolite na iyon.

  16.4 (±3.6) na araw ang pangkalahating panahon [half-life] ng pag-tanggal ng hydroxyprogesterone caproate, na 
natasa sa 4 na pasyente na nakaabot sa full-term sa kanilang pagbubuntis. 19.7 (±6.2) na araw ang half-life ng 
pag-tanggal ng mono-hydroxylated metabolites.

  Sa isang pag-aaral na isahan-dosis, lantad ang etiketa, nang sapalaran [randomize], naplanong maging 
magkasabay [parallel design], ng antas ng nasisip sa katawan [bioavailability] sa 120ng babaeng malusog na 
post-menopausal, nakita ang makatulad na pangkalahatang paglantad sa hydroxyprogesterone caproate nang 
nainiksyon ng Makena nang subcutaneous na gamit ang auto-injector (1.1 mL) sa likod ng braso, at nang 
nainiksyon ng Makena sa kalamnan (1 mL) sa itaas na tagilirang kwadrante ng puwit [gluteus maximus]. 

  Pagpamamahagi: Kumakapit nang masaklaw ang hydroxyprogesterone caproate sa mga plasma protein, kasama 
ang albumin at mga corticosteroid binding globulin.

  Pamamaraan ng Paggamit sa Katawan [Metabolism]: Pinakita ng mga pag-aaral na in vitro na maaaring ma-
metabolize ang hydroxyprogesterone caproate ng mga hepatocyte ng tao, kapwa sa mga pag-epekto sa yugtong I 
at yugtong II. Nakakaranas ang hydroxyprogesterone caproate ng masaklaw na paghalo ng hydrogen [reduction], 
paghalo ng hydroxyl [hydroxylation] at pagsasama ng dalwang sangkap [conjugation]. Kasama sa mga na-
conjugate na kinalabasan [metabolite] ang mga sangkap na sulfated, glucuronidated at acetylated. Ipinapakita 
ng data na in vitro na ang paglamon [metabolism] ng hydroxyprogesterone caproate ay pinamamagitan na 
nangingibabaw ang CYP3A4 at CYP3A5. Ipinapakita ng data na in vitro na nanatili ang grupong caproate sa pag-
metabolize ng hydroxyprogesterone caproate.

  Pagluwas [Excretion]: Ilinuluwas ang kapwa metabolites at mga free steroid sa ihi at tae, na kapansin-pansin ang 
mga conjugated metabolite. Pagkatapos ng iniksyon sa kalamnan sa mga buntis na babae na nasa 10-12ng linggo 
ng pagbubuntis, halos 50% ng isang dosis ay nahanap sa tae at halos 30% ang nahanap sa ihi.

 Mga Pakipag-ugnayan ng Gamot
  Mga enzyme na Cytochrome P450 (CYP): Sa isang pag-aaral na in vitro ng pagpipigil [inhibition] na gamit ang atay 

ng tao, ipinapakita ng mga microsomes at CYP isoform-selective substrates na pinabilis ng hydroxyprogesterone 
caproate ang antas ng metabolism ng CYP1A2, CYP2A6, at CYP2B6 nang halos 80%, 150%, and 80%, ayon sa 
pagkabanggit. Ngunit, sa isa pang pag-aaral na in vitro na gamit ang mga hepatocyte ng tao, sa ilalim ng mga 
kalagayan kung saan nagdulot ang mga prototypical inducer [tagahiyakat] o inhibitor [tagapigil] ng inaasahan na 
pagdami o pagbawas sa mga gawain ng CYP enzyme, hindi nahikayat o napigil ng hydroxyprogesterone caproate 
ang gawain ng CYP1A2, CYP2A6, o CYP2B6. Sa pangkalahatan, ipinapakita ng mga pag-aaral na mababa ang 
posibilidad ng hydroxyprogesterone caproate na makipag-ugnayan nang gamot-gamot na may kinalaman sa 
CYP1A2, CYP2A6, at CYP2B6, sa tapang na nauukol sa pagamutan.

  Ipinapakita ng data na in vitro na malamang hindi pipigilin ng hydroxyprogesterone caproate, sa tapang na nauukol 
sa pagamutan, ang gawain ng CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, at CYP3A4. 

13 NONCLINICAL TOXICOLOGY
 13.1 Carcinogenesis, Mutagenesis, Sakit sa Pagkamayabong
  Hindi pa natasa nang sapat ang hydroxyprogesterone caproate para sa pagka-carcinogenic.
  Walang napansin na nalason pampagbubuntis o pampag-uunlad, o napinsalang pagkamayabong sa ilang saling-

angkan ng mga daga. Walang masamang resulta ang hydroxyprogesterone caproate na ininiksyon sa kalamnan, 
na nalantad sa pagbubuntis nang hanggang 5ng ulit ng ipinapayong dosis pangtao, sa mga magulang na (F0) 
babae, kanilang umuunlad na supling (F1), o sa mga kakayahan ng supling na kasunod na magkaroon ng buhay, 
normal na sumusunod pang (F2) saling-angkan.

14 PAGSUSURING PANGPAGGAMUTAN
 14.1 Pagsusuring Pangpaggamutan para Tasahin ang Pagbawas ng Panganib ng Preterm Birth
  Sa isang pagsusuring pampaggamutan na sa maraming lugar, randomize, walang nakakaalam ng panggamot 

[double-blind], vehicle (placebo)-controlled, pinag-aaralan ang kaligtasan at bisa ng Makena sa pagbawas ng 
panganib ng spontaneous preterm birth sa mga babaeng may singleton pregnancy (16 hanggang 43ng taon 
gulang) na may nakasulat na kasaysayan ng singleton spontaneous preterm birth (na pinapaliwanag bilang 
panganganak nang mas maaga sa 37ng linggo ng pagbubuntis pagkatapos ng panganganak na spontaneous 
preterm o premature rupture of membranes). Noong panahon ng pag-randomize (sa pagitan ng 16 na linggo, 
0ng araw at 20ng linggo, 6 na araw ng pagbubuntis), pinatunayan ng isang pagsuring ultrasound ang gulang 
pampagbubuntis at walang nalaman na pambihira sa similya. Ibinukod ang mga babaeng may nakaraang 
paggagamot ng progesterone o paggagamot ng heparin habang nagaganap ang kasalukuyang pagbubuntis, o 
may kasaysayan ng mga sakit na thromboembolic, o kaguluhan pang-ina o pampag-aanak (gaya ng kasalukuyan 
o pinaplanong pagtatali ng cervix [cerclage], alta-presyon na ginagamot, o isang karamdaman ng sumpong.)

  Na-randomize ang 463ng babaeng buntis na tumanggap ng alinman sa Makena (N=310) o vehicle (N=153), ng 
dosis na 250 mg na iniinikson nang linguhan sa pamamagitan ng iniksyon sa kalamnan nagsimula sa pagitan ng 
16 na linggo, 0ng araw at 20ng linggo, 6 na araw ng pagbubuntis, at patuloy hanggang 37ng linggo ng pagbubuntis 
o pagpanganganak. Magkatulad ang pag-uuri ng katipunang tao [demographics] ng mga babeng ginamot ng 
Makena at iyon mga nasa pinangasiwaang grupo, at kasama ang: 59.0% Itim, 25.5% Puti, 13.9% Hispanic at 0.6% 
Asyano. 26.9kg/m ang gitnang talatuntunan ng katumbasan ng timbang sa tankad [mean body mass index]2.

  Ipinapakita sa Table 5 ang kasukat ng mga babae sa bawat sangay ng paggagamot na nagpanganak sa 37ng 
(ang pangunahing katapusan ng pag-aaral), < 35, at <32ng linggo ng pagbubuntis.

  Hambing sa mga pinangasiwaan, binawasan ng paggamot ng Makena ang kasukat ng mga babae na napanganak 
sa < 37ng linggo. Mas mababa rin ang kasukat ng mga babaeng naggamot ng Makena na nagpanganak sa < 35 
at < 32ng linggo. Halos zero ang pinakamalaking hangganan ng agwat ng pagtitiwala [confidence interval] ng 
pagkaiiba ng paggagamot sa < 35 at <32ng linggo. Ipinapakita ng pagsama ng zero sa confidence interval na 
walang malaking makalkulang pagkaiba sa paggagamot. Natakdaan ang bilang ng mga preterm birth sa <32ng 
linggo kahambing sa mga iba pang tinasang gulang ng pagbubuntis.

  

  Pagkatapos isinaayos para sa panahon na nasa pag-aaral, nagpanganak bago sa 25ng linggo ang 7.5% ang mga 
pasyenteng naggamot ng Makena kahambing sa 4.7% na mga pinangasiwaang pasyente; tignan ang Figure 1.

 

  Itinatanghal sa Table 6 ang antas ng mga napahamak na similya at mga namatay na neonatal sa bawat sangay 
ng paggamot. Dahil sa mas mataas ng antas ng pagkalaglag at kapanganakan ng patay sa sangay ng Makena, 
walang ipinakitang kaibahang pangkalahatan sa pagkaligtas sa pagsusuring pampaggamutan na ito. 

  Tinasa ng binuong talatuntunan ng neonatal morbidity/mortality ang mga masamang kinalabasan sa mga 
napanganak na buhay. Batay ito sa bilang ng mga namatay na neonatal o nakaranas ng mga sintomas ng 
kagipitan pangpaghinga [respiratory distress syndrome], di-pangkaraniwang pagunlad ng daluyan panghinga 
[bronchopulmonary dysplasia], 3 o 4 na pagdugo sa babang bahagi ng puso [intraventricular hemorrhage], 
napatunayan na kahawaan [sepsis], o pabulok ng laman sa bituka [necrotizing enterocolitis]. Kahit na mas mababa 
sa sangay ng Makena ang kasukatan ng mga neonatal na nakaranas 1 o higit pang pangyayari (11.9% vs. 17.2%), 
natakdaan ang bilang ng mga masamang kinalabasan sa pagitan ng dalawang sangay at hindi makalkulang 
pagkaiba.

 14.2 Pag-aaral Pampagsunod sa Kaligtasan ng Sanggol
  Nararapat para sa pag-aaral pampagsunod sa kaligtasan ang mga sanggol na napanganak sa mga babaeng 

naka-enroll sa pag-aaral na ito, at nabuhay na napalabas mula sa nursery. Sa 348ng nararapat na anak, nag-enroll 
ang 79.9%: 194 na anak ng mga babaeng naggamot ng Makena at 84 na anak ng pinangasiwaang pasyente. Ang 
pangunahing katapusan ay marka [score] sa Ages & Stages Questionnaire (ASQ), na nagtasa ng pakiuugnay, 
paggalaw ng malalaking bahagi ng katawan [gross motor], paggalaw ng maliliit na bahagi ng katawan [fine motor], 
pagtutuus ng mga problema, at mga salik pansarili/pansalipunan. Magkatulad sa kapwa grupong pampaggamot 
ang kasukat ng mga anak kung kaninong score ay nasapat ang bungad ng pagpili [screening threshold] para sa 
pagkaatraso sa pag-uunlad sa bawat sakop pampag-uunlad. 

16 PAPAANO TINUSTUSAN/INIIMBAK AT TRATUHIN
 Makena auto-injector (para sa iniksyon na subcutaneous)

  Pinagkakaloob ang Makena auto-injector (NDC 64011-301-03) bilang 1.1 mL na timplang malinaw, dilaw, sterile, 
preservative-free sa isang auto-injector na naglalaman ng naunang napunong hiringliya. Naglalaman ang bawat 
1.1 mL na auto-injector ng hydroxyprogesterone caproate USP, 250 mg/mL (25% w/v), in castor oil USP (30.6% v/v) 
at benzyl benzoate USP (46% v/v).

  Carton na isang kagamitan: Naglalaman ng isang 1.1 mL pang-isang-pasyenteng auto-injector ng Makena na 
naglalaman ng 275 mg of hydroxyprogesterone caproate.

 Iimbak nang 20° to 25°C (68° to 77°F). Huwag i-refrigerate o i-freeze.

 Mag-ingat: Isanggalang ang auto-injector mula sa ilaw. Iimbak ang auto-injector sa kahong nito.

 Vial ng Makena pang-isahan- o maramihang-dosis (para iniksyon sa kalaman)

  Pinagkakaloob ang Makena (NDC 64011-247-02) bilang 1 mL na timplang malinaw, dilaw, sterile, preservative-free 
sa isang isahang-dosis na boteng vial.

  Naglalaman ang bawat 1 mL na vial ng hydroxyprogesterone caproate USP, 250 mg/mL (25% w/v), sa castor oil 
USP (30.6% v/v) at benzyl benzoate USP (46% v/v).

  Carton na isang kagamitan: Naglalaman ang bawat 1 mL na vial ng Makena na isahang-dosis ng 250 mg na 
hydroxyprogesterone caproate.

  Pinagkakaloob ang Makena (NDC 64011-243-01) bilang 5 mL na timplang malinaw, dilaw, sterile, preservative-free 
sa isang maramihang-dosis na boteng vial.

  Naglalaman ang bawat 5 mL vial hydroxyprogesterone caproate USP, 250 mg/mL (25% w/v), sa castor oil USP 
(28.6%) at benzyl benzoate USP (46% v/v) na may preservative benzyl alcohol NF (2% v/v).

  Carton na isang kagamitan: Naglalaman ng 5 mL na vial na maramihang-dosis ng Makena (250 mg/mL) na 
naglalaman ng 1250 mg na hydroxyprogesterone caproate.

 Iimbak nang 20° to 25°C (68° to 77°F). Huwag i-refrigerate o i-freeze.

 Gamitin ang mga vial na maramihang-dosis sa loob ng 5ng linggo pagkatapos ng unang paggamit.

 Mag-ingat: Isanggalang ang vial mula sa ilaw. Iimbak ang vial sa kahong nito. Iimbak nang nakatayo.

17 KAALAMAN SA PAGPAYO NG PASYENTE
  Payuhan ang pasyente na basahing ang etiketang pampasyenteng pinahintulutan ng FDA (Kaalaman 

Pampasyente) 

  Payuhan ang pasyente na maaring sanhi ang mga iniksyong Makena ng masakit, makirot, pamamaga, pagkakati 
o pagpasa. Sabihan ang pasyenter na makitungo sa kanyang doctor kung mapansin nya ng lumala ang kawalang 
ginhawa sa paglipas ng panahon, dumudugo o nagtutubig, o namamagang resulta sa lugar ng iniksyon [tignan ang 
Mga Masamang Resulta (6.1)].

 Pinamamahagi ng: AMAG Pharmaceuticals, Inc. 
  Waltham, MA 02451

 02/2018
 ver 1.2

as current or planned cerclage, hypertension requiring medication, or a seizure 
disorder). 

A total of 463 pregnant women were randomized to receive either Makena 
(N=310) or vehicle (N=153) at a dose of 250 mg administered weekly by 
intramuscular injection starting between 16 weeks, 0 days and 20 weeks, 6 days 
of gestation, and continuing until 37 weeks of gestation or delivery. 
Demographics of the Makena-treated women were similar to those in the 
control group, and included: 59.0% Black, 25.5% Caucasian, 13.9% Hispanic 
and 0.6% Asian. The mean body mass index was 26.9 kg/m2. 

The proportions of women in each treatment arm who delivered at < 37 (the 
primary study endpoint), < 35, and < 32 weeks of gestation are displayed in 
Table 5. 

Table 5  Kasukat ng mga Pasyente na Nagpanganak sa < 37, < 35 at < 32ng 
 Linggo Gulang Pampagkabuntis (Santauhan sa ITT) 

 

Kinalabasan 
Pampanganganak

Makena1  
(n = 310) 

%

Pinangasiwaan 
(n = 153)  

%  

Pakakaiba ng paggamot at 
95% na Agwat ng Pagtitiwala 

[confidence interval]2

 
 

 
<37 ng linggo 37.1 54.9  -17.8 %  [-28.0 %, -7.4 %] 
<35 ng linggo 21.3 30.7  -9.4 % [-19.0 %, -0.4 %] 
<32 ng linggo 11.9 19.6  -7.7 % [-16.1 %, -0.3 %] 

1 Hindi nasundan ang apat na pasyenteng ginamot ng Makena. Binilang sila bilang 
pagpanganganak sa kanilang gulang ng pagbubuntis sa panahon ng huling pag-ugnay 
(184, 220, 343 at 364 na linggo)

2 Isinaayos para sa pagsuri habang nagaganap [interim analysis] 
 
Compared to controls, treatment with Makena reduced the proportion of 
women who delivered preterm at < 37 weeks. The proportions of women 
delivering at < 35 and < 32 weeks also were lower among women treated with 
Makena. The upper bounds of the confidence intervals for the treatment 
difference at < 35 and < 32 weeks were close to zero. Inclusion of zero in a 
confidence interval would indicate the treatment difference is not statistically 
significant. Compared to the other gestational ages evaluated, the number of 
preterm births at < 32 weeks was limited. 
 
After adjusting for time in the study, 7.5% of Makena-treated subjects delivered 
prior to 25 weeks compared to 4.7% of control subjects; see Figure 1. 

 

Figure 1  Proportion of Women Remaining Pregnant as a Function of 
Gestational Age  
 

 
 

The rates of fetal losses and neonatal deaths in each treatment arm are 
displayed in Table 6. Due to the higher rate of miscarriages and stillbirths in the 
Makena arm, there was no overall survival difference demonstrated in this 
clinical trial.  

Table 6  Mga Nawalang Semilya at Pagkamatay na Neonatal
 

 
Kaguluhan

Makena 
n = 306 A 
n (%) B 

Pinangasiwaan
n = 153 
n (%) B 

Pagkalaglag <20ng linggo nang pagbubuntisc 5  (2.4) 0 
 )3.1(  2 )0.2(  6 Stillbirth

Stillbirth bago mapanganak [anterpartum] 5  (1.6) 1  (0.6) 
Stillbirth sa panganganak [intrapartum] 1  (0.3) 1  (0.6) 

 )9.5(  9 )6.2(  8  Mga pagkamatay na neonatal
 )2.7(  11 )2.6(  91  Buong Bilang ng Pagkamatay

A Hindi nasundan ang apat na pasyenten sa 310ng na ginamot ng Makena at hindi 
matiyak ang kalagayan ng stillbirth o pagkamatay na neonatal.  

B Batay ang mga kasukat sa bilang ng mga pasyenteng naka-enroll at hindi isinaayos 
 para sa panahon na gumamit ng gamot

C Isinaayos ang porsyento para sa bilang ng mga pasyenteng nasa panganib 
 (n=209 para sa Makena, n=107 para sa pinangasiwaan) na naka-enroll nang 
 <20ng linggo ng pagbubuntis.
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Makena is a clear, yellow, sterile, non-pyrogenic solution for intramuscular (vials) or 
subcutaneous (auto-injector) injection.  Each 1.1 mL Makena auto-injector for subcutaneous use 
and each 1 mL single-dose vial for intramuscular use contains hydroxyprogesterone caproate 
USP, 250 mg/mL (25% w/v), in a preservative-free solution containing castor oil USP (30.6% 
v/v) and benzyl benzoate USP (46% v/v). Each 5 mL multi-dose vial contains 
hydroxyprogesterone caproate USP, 250 mg/mL (25% w/v), in castor oil USP (28.6%) and 
benzyl benzoate USP (46% v/v) with the preservative benzyl alcohol NF (2% v/v).   

12 CLINICAL PHARMACOLOGY 

12.1 Mechanism of Action 
Hydroxyprogesterone caproate is a synthetic progestin.  The mechanism by which 
hydroxyprogesterone caproate reduces the risk of recurrent preterm birth is not known. 

12.2 Pharmacodynamics 
No specific pharmacodynamic studies were conducted with Makena. 

12.3 Pharmacokinetics 
Absorption: Female patients with a singleton pregnancy received intramuscular doses of 250 mg 
hydroxyprogesterone caproate for the reduction of preterm birth starting between 16 weeks 0 
days and 20 weeks 6 days. All patients had blood drawn daily for 7 days to evaluate 
pharmacokinetics. 

Table 4 Buod ng Mean (Standard Deviation) Mga Salik Pam-Pharmacokinetic para 
sa Hydroxyprogesterone Caproate

Grupo (N) Cpinakamarami [max] (ng/mL) Tmax  (araw)a AUC(0-t)
b (ng·hr/mL) 

Grupo 1 (N = 6) 5.0 (1.5) 5.5 (2.0-7.0)  571.4 (195.2) 
Grupo 2 (N = 8) 12.5 (3.9) 1.0 (0.9-1.9) 1269.6 (285.0) 
Grupo 3 (N = 11) 12.3 (4.9) 2.0 (1.0-3.0) 1268.0 (511.6) 

Kinunan ng dugo araw-araw nang 7ng araw (1) simula nang 24 na oras pagkatapos ng unang dosis sa pagitan 
ng Linggo 16-20 (Group 1), (2) pagkatapos ng dosis sa pagitan ng Linggo 24-28 (Group 2), o (3) pagkatapos 
ng dosis sa pagitan ng Linggo 32-36 (Group 3)
a Inulat bilang panggitna (sa hanay) 
b t = 7ng araw 

For all three groups, peak concentration (Cmax) and area under the curve (AUC(1-7 days)) of the 
mono-hydroxylated metabolites were approximately 3-8-fold lower than the respective 

Figure 1 Kasukat na Bahagi [proportion] na mga Babaeng Namamalaging 
Buntis bilang Kaugnay sa Gulang Pampagkabuntis
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KAALAMANG PAMPASYENTE
MAKENA (mah-KEE-na)
(hydroxyprogesterone caproate injection) 
auto-injector na gamitin na subcutaneous
MAKENA (mah-KEE-na)
(hydroxyprogesterone caproate injection) 
vial na gamitin sa kalamnan
Basahing ang polyetong ito na Kaalaman Pampasyente bago mo matanggap ang 
MAKENA. Maaaring may bagong kaalaman. Hindi pinapalitan ng kaalaman na ito ang 
pakikipag-usap sa iyong healthcare provider tungkol sa iyong kalagayan at paggamot 
pampagamutan.
Ano ang MAKENA?
Ang MAKENA ay isang rinirisetang panggamot na hormone (progestin) na ginagamit 
sa mga babaeng buntis at nagpanganak nang maaga ng isang sanggol (preterm) 
sa nakaraan. Tinutulungan ng MAKENA ang mga babaeng iyon na bawasan 
ang panganib na magkaroon muli ng preterm na sanggol. Hindi nalalaman kung 
binabawasan ng MAKENA ang bilang ng mga sanggol na napapanganak na may 
kalagayang malalang karamdaman o namamatay sa madaling panahon pagkatapos 
mapanganak. Ang MAKENA ay para sa mga babaeng:
•	Buntis nang isang sanggol.
•	Nagpanganganak ng isang preterm na sanggol sa nakaraan.
Hindi binabalak ang MAKENA na magpigil ng umiiral na preterm na panganganak.
Hindi nalalaman kung ligtas at may-bisa ang MAKENA para sa mga babaeng mayroon
mga iba pang salik na mapanganib sa panganganak na preterm. 
Hindi binabalak ang Makena para sa mga babaeng mas bata sa 16 na taon gulang.
Sino ang hindi dapat tumanggap ng MAKENA?
Hindi dapat gamitin ang MAKENA kung mayroon kayong:
•		pamumuo ng dugo o iba pang problema ng pamumuo ng dugo ngayon o sa

nakaraan
•	cancer ng suso o iba pang cancer na hormone-sensitive ngayon o sa nakaraan
•		pambihirang pagdugo sa vagina not walang kinalaman sa iyong kasalukuyang

pagbubuntis
•	paninilaw ng balat dahil sa problema sa atay habang sa inyong pagbubuntis
•	mga problema sa atay, kasama ang mga tumor sa atay
•	hindi mapangasiwaan ng alta presyon
Ano ang dapat kung sabihin sa aking healthcare provider bago tumanggap ng 
MAKENA?
Bago kayo tumanggap ng MAKENA, sabihin nyo sa iyong healthcare provider 
tungkol sa lahat ng iyong mga kalagayang pampagmutan, kasama kung 
mayroon kayong:
•		kasaysayan ng allergic reaction sa hydroxyprogesterone caproate, castor oil, o 

alinmang iba pang sangkap ng MAKENA. Tignan ang dulo ng leaflet ng Kaalaman 
Pampasyente na ito para sa kumpletong tala ng mga sangkap ng MAKENA.

•	diabetes o pre-diabetes.
•	epilepsy (mga seizure).
•	sakit ng ulo ukol sa migraine.
•	asthma.
•	mga problema sa puso.
•	mga problema sa bato.
•	depression.
•	alta presyon.
Sabihin sa iyong healthcare provider tungkol sa lahat ng mga panggamot na 
iyong ginagamit, kasama ang mga panggamot na niriseta at over-the-counter, mga 
vitamin, at mga herbal supplement.
Maaaring may epekto ang MAKENA sa pagsasagawa ng iba pang panggamot, at 
maaaring may epekto ang mga iba pang panggamot sa pagsasagawa ng Makena. 
Alamin ng mga panggamot na iyong ginagamit. Magtago ng tala ng mga iyon para 
ipakita sa iyong healthcare provider at parmasiyotiko kapag kumuha kayo ng bagong 
panggamot.
Papaano ko tatanggapin ang MAKENA?
•		Huwag gamitin nang sarili nyo ang mga iniksyong MAKENA. Gagawin ng isang

healthcare provider ang iniksyon ng MAKENA minsan nang lingguhan {bawat 7ng
araw) alinman sa:

o  sa likod ng iyong braso bilang iniksyon sa ilalim ng balat 
(subcutaneous), o 

o  sa itaas ng tagiliran ng puwet bilang iniksyon sa kalamnan (intramuscular).
•		Magsisimula kayong tumanggap ng mga iniksyong MAKENA kailan man sa 16 na

linggo at 
0ng araw ng inyong pagbubuntis, hanggang 20ng linggo at 6 na araw ng iyong 
pagbubuntis. 

•		Patuloy na tatanggap ka ng mga iniksyonng MAKENA minsan nang lingguhan 
hanggang 37ng linggo (hanggang 36 na linggo at 6 na araw) ng iyong pagbubuntis o
kung kailang mapanganak ang iyong sanggol, alinman ang mauna.

Ano ang mga posibleng di-nilalayon na bisa [side effect] ng MAKENA?
Maaaring sanhi ang MAKENA mga malubhang side effect, kasama ang:
•	Mga pamumuo ng dugo. Maaaring kasama sa mga sintomas ng pamumuo ng
dugo ang:

o pamamaga ng biyas
o namumula sa iyong biyas
o isang lugar sa iyong biyas na mainit-init kapag hipuin
o kirot sa biyas na lumalala kapag baluktutin ang iyong paa

Tawagan kaagad ang iyong healthcare provider kung magkaroon kayo ng anumang 
sintomas sa nauuna habang ginagamot ng MAKENA.
•	Mga allergic reaction. Maaaring kasama sa mga sintomas ng allergic reaction ang:

o pamamantal [hives]
o kinakati
o namamaga ang mukha

Tawagan kaagad ang iyong healthcare provider kung magkaroon kayo ng anumang 
sintomas sa nauuna habang ginagamot ng MAKENA.
•		Pagbaba ng pagtiis sa glucose (blood sugar). Kailangang subaybayan ng iyong

healthcare provider ang inyong blood sugar habang tumatanggap kayo ng MAKENA 
kung mayroon kayong diabetes o pre-diabetis.

•	Maaaring magmamanas kayo (fluid retention).
•	Depression.
•	Maninilaw ang inyong balat at ang puti ng mga iyong mata.
•	Alta presyon.
Kabilang sa mga pangkaraniwang side effects ng MAKENA ang:
•	masakit, namamaga, makati o matigas na bukol sa lugar ng iniksyon
•	mga pantal
•	pagkakati
•	pagduduwal
•	pagtatae
Tawagan kaagad ang iyong healthcare provider kung magkaroon kayo ng sumusunod 
sa lugar na iniksyon
•	lumalalang masakit sa paglipas ng panahon
•	tumatagas ng dugo o tubig
•	namamaga
Kasama sa mga iba pang side effect na maaaring mangyari na mas malamang sa 
mga babeng tumatanggap ng MAKENA ang:
•	Pagkalaglag (pagkawala ng pagbubuntis bago sa 20ng linggo ng pagbubuntis)
•		Stillbirth (pagkamatay ng similya na nangyayari sa o pagkatapos sa 20ng inggo ng

pagbubuntis)
•	Natanggap sa hospital para sa preterm na panganganak
•	Preeclampsia (alta presyon at labis na protein isa iyong ihi)
•	Gestational hypertension (alta presyon dahil sa pagbubuntis)
•	Gestational diabetes
•	Oligohydramnios (mga mababang antas ng amniotic fluid )
Sabihin sa iyong healthcare provider kung mayroon kayong alinmang side effect na 
nakaaabala sa inyo o hindi nawawala.
Hindi lang ang mga iyon ang mga posibleng side effect ng MAKENA? Para sa higit 
pang kaalaman, tanungin ang iyong healthcare provider o parmasyotiko.
Tawagan ang iyong doctor para sa payong pampagamutan tungkol sa mga side effect. 
Maaari kayong mag-ulat ng mga side effects sa FDA sa 1-800-FDA-1088.
Papaano ko dapat iimbak ang MAKENA?
•	Ang MAKENA auto-injector para gamit na subcutaneous:

o  Iimbak ang auto-injector sa init ng kwarto sa pagitan ng 68°F hanggang
77°F (20°C hanggang 25°C). 

o Huwag i-refrigerate o i-freeze. 
o Isanggalang ang auto-injector mula sa ilaw.
o Iimbak ang auto-injector sa kahong nito.

•	Vial ng MAKENA para gamit sa kalamnan:
o  Iimbak ang vial sa init ng kwarto sa pagitan ng 68°F hanggang 77°F

(20°C to 25°C).
o Huwag i-refrigerate o i-freeze.
o Isanggalang ang vial mula sa ilaw. 
o Iimbak nang nakatayo.

Iimbak ang MAKENA at lahat ng panggamot na hindi maabot ng mga bata. 
Pangkalahatang Kaalaman tungkol sa ligtas at mabisang gamit ng MAKENA. 
Minsan iniririseta ang mga panggamot para sa mga pakay maliban sa nakatala sa 
leaflet na Pankalahatang Kaalaman. Huwag gamitin ang MAKENA sa kalagayan para 
saan hindi ipinapayo ito. Huwag ibigay ang MAKENA sa iba pang tao kahit na mayroon 
silang mga sintomas na katulad nang mayroon ka. Maaari silang masaktan.
Binubuod ng leaflet na ito ang mga pinakamahalagang kaalaman tungkol sa MAKENA. 
Kung gusto mo nang higit pang kaalaman, makiusap sa iyong healthcare provider. 
Maaari mong tanungin ang iyong healthcare provider o parmasyotiko ng kaalaman 
tungkol sa MAKENA na isinulat para sa mga professional. 
Ano ang mga sangkap ng MAKENA?
May-bisang sangkap: hydroxyprogesterone caproate 
Walang bisang sangkap: castor oil at benzyl benzoate. Nalalaman rin ang 5 mL mga 
vial na maramihang-dosis ng benzyl alcohol (isang preservative).
Pinamamahagi ng: AMAG Pharmaceuticals, Inc. 
Naka-register ang Makena na tatak pangkalakal [trademark] ing AMAG 
Pharmaceuticals, Inc. 
Para sa higit pang kaalaman, pumunta sa www.MAKENA.com o tawagan ang 
AMAG Pharmaceuticals Customer Service sa number na walang-bayad 
1-877-411-2510.

Napahintulutan ang kaalaman pampasyente na ito ng U.S. Food and 
Drug Administration Binago: 02/2018
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