
Hindi nagiging maganda ang takbo? May mga katanungan?
Makipag-ugnay sa iyong Substance Use Navigator upang manghingi ng tulong! Ito ay aming trabaho.

Tawagan o i-text ang iyong Substance Use Navigator upang manghingi ng tulong sa _______________

Kung nasimulan mo na ang Bup sa nakaraan:
• Kung naging maayos ito, mabuti iyan! Gawin mo lang ulit ito.
• Kung naging mahirap ito, kausapin ang iyong care team upang mapagusapan 

kung ano ang nangyari at makahanap ng paraan upang mapabuti ito.

Kung hindi pa nasimulan ang Bup sa nakaraan:
• Tawagin ang iyong support team at kung maaari ay kumuha ng isang “day off.”
• Kakailanganin mo ng lugar para magpahinga. Huwag magmaneho.
• Ang paggamit ng cocaine, meth, at alak o pills ay maaaring magpahirap sa 

pagsimula ng Bup, ngunit ikaw parin ang bahala. Maging ligtas.

Kung ikaw ay may magaan na pagkagawian: (Halimbawa, 5 “Norco 10’s” kada araw)
• Isaalang-alang ang mababang dosis: magsimula sa 4mg at huminto sa 8mg sa kabuuan.

• BABALA: Ang hindi sapat na Bup ay hindi makakagamot sa iyong mga withdrawal. 

Kung ikaw ay may mabigat na pagkagawian: (Halimbawa, pagturok ng 2g na heroin 
kada isang araw)
• Isaalang-alang ang mataas na dosis: magsimula sa unang dosis ng 16mg.
• Ang epekto ng Bup ay hindi dapat sumusobra sa 24-23mg.
• BABALA: Ang sobra na Bup ay maaaring magdulot ng pagkaantok at masamang karamdaman.

Ilagay ang dosis sa ilalim ng 
iyong dila (sublingual).

Mabilis na Pagsisimula ng Sarili
Patnubay para sa mga pasyente na nagsisimula sa paggamit 
ng buprenorphine sa labas ng mga ospital o kliniko

1  Planuhing kumuha ng day off at magkaroon ng lugar kung saan pwede 
magpahinga. 

2  Pigilang gumamit at antayin na magkaroon ng masamang karamdaman 
mula sa mga withdrawal (hindi bababa sa 12 oras ang pinakamahusay).

3 Magdosis ng 8mg na tableta sa ILALIM ng iyong dila.
4  Ulitin and dosis (isa pang 8mg) sa loob ng isang oras upang mas gumaan 

ang pakiramdam.
5 Magsimulang gumamit ng 16mg kada-araw sa susunod na mga araw.
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Para sa mga taong mataas ang toleransiya sa opioid, nakakaranas  
ng withdrawal, o may karanasan sa buprenorphine
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