
Tawagan o i-text ang iyong Substance Use Navigator upang humingi ng tulong sa ________________
Ang iyong susunod na appointment ay ____________________________________________________

• Gamitin ang kabuuang halaga na kinailangan noong unang araw bilang nag-iisang dosis sa umaga—
halimbawa, kung gumamit ka ng kabuuang 16mg, gumamit ka ng 2 tableta/films nang sabay.

• Mamaya sa araw na iyon, kung palagay mo na may withdrawal o pagnanais ka pa, gumamit ka pa ng 
4mg (kalahating tableta o kalahating film).

• Kapag masyado kang inaantok, gumamit ng mas kaunti sa 4mg sa susunod na araw.

• Planuhing kumuha ng day off at magkaroon ng lugar kung saan pwede magpahinga. 
• Pigilang gumamit at antayin na magkaroon ng masamang karamdaman mula sa mga  

withdrawal (hindi bababa sa 12 oras ang pinamabuti).
• Mag-dosis ng kalahati (1/2) ng 8mg na tableta o strip (4 mg) sa ilalim ng  

iyong dila at hayaan itong matunaw.
• Kapag biglang sumama ang iyong pakiramdam pagkatapos ng unang dosis,  

tawagan ang Substance Use Navigator o pumunta sa ER.
• Ulitin and dosis (isa pang 4mg) sa loob ng isang oras para bumuti ang pakiramdam.
• Kapag masama parin ang iyong karamdaman, gumamit muli ng 4mg kada 6 oras, hanggang sa 24 mg.

UNANG ARAW

Hatiin ang 8mg 
film o tableta  

sa kalahati.

Para sa mga taong mababa ang toleransiya sa opioid, may mga malalang  
isyung medikal, o may kakaunting karanasan sa withdrawal

Marahan na Sariling Pagsisimula 
Patnubay para sa mga pasyente na nagsisimula sa paggamit 
ng buprenorphine sa labas ng mga ospital o kliniko

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

makahanap ng paraan para mas mapabuti ito.

Kung unang beses mo ito sa Bup:
• Tipunin ang iyong support team at kung maaari ay kumuha ng isang “day off.” 
• Huwag magmaneho.
• Ang paggamit ng cocaine, meth, at alak o pills ay maaaring magpahirap sa pagsimula ng Bup.  

Maging ligtas.
• Ang paggamit ng kakaunting Bup ay maaaring magdulot ng pagkaranas ng withdrawal.

• Ang paggamit ng sobrang Bup ay maaaring magdulot ng pagkaantok o masamang karamdaman.

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

Maghintay, Magwithdraw, Mag-Dosis
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