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ยานี้ต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้ระบุข้อมูลความปลอดภัยใหม่ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถ
ช่วยไดโ้ดยการรายงานผลข้างเคียงทีคุ่ณอาจได้รับ ดูส่วนท้ายของส่วนที่ 4 สําหรับวิธกีารรายงานผลข้างเคียง

อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะได้รับยานี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

• เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
• หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ
• หากคุณได้รับผลข้างเคียงใด ๆ ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ไดร้ะบุไวใ้น

เอกสารฉบับนี้ ดหูัวข้อที่ 4

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้

1. IMFINZI คืออะไรและใชท้ําอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่คุณจะไดร้ับ IMFINZI
3. คุณได้รับ IMFINZI อย่างไร
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีจัดเก็บ IMFINZI
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. IMFINZI คืออะไรและใชท้ําอะไร

IMFINZI ใช้รักษามะเร็งปอดชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามะเร็งปอดชนิดไม่ใชเ่ซลล์ขนาดเล็ก (NSCLC) ในผู้ใหญ่ ใช้เมื่อ 
NSCLC ของคุณ:
• ลามไปในปอดแล้วไม่สามารถผ่าตัดออกได้ และ
• มกีารตอบสนองหรือรักษาเสถียรภาพหลังการรักษาด้วยเคมบีําบัดและการฉายรังสีบําบัดเบื้องต้น

IMFINZI ใช้รักษามะเร็งปอดชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กระยะกว้าง (ES-SCLC) ในผู้ใหญ่ ใช้
เมื่อ SCLC ของคุณ:
• ไดแ้พร่กระจายไปในปอดของคุณ (หรือไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย) และ
• ก่อนหน้านีไ้มไ่ด้รับการรักษา

IMFINZI ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ durvalumab ซึ่งเป็นโมโนโคลนัลแอนติบอดี ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่
ออกแบบมาเพื่อจดจําสารเป้าหมายเฉพาะในร่างกาย IMFINZI ทํางานโดยช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณต่อสูก้ับ
โรคมะเร็ง

หากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีการทํางานของ IMFINZI หรือเหตุใดจึงมีการสั่งยานี้ให้กับคุณ ใหส้อบถาม
แพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

IMFINZI จะได้รับร่วมกับเคมีบําบัดสําหรับ SCLC เป็นสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องอ่านแผ่นพับบรรจุภัณฑ์สําหรับเคมี
บําบัดเฉพาะทีคุ่ณอาจได้รับ หากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับยาเหล่านี้ ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่คุณจะไดร้ับ IMFINZI

คุณไม่ควรไดร้ับ IMFINZI
• หากคุณแพ้ durvalumab หรือส่วนผสมอื่นใดของยานี้ (ระบุไว้ในหัวข้อ 6 "เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่นๆ") 

พูดคุยกับแพทย์ของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

คําเตือนและข้อควรระวัง

TITLE - DURVALUMAB / IMFINZI  MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-durvalumab-imfinzi-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.9495.pdf


พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนที่คุณจะได้รับ IMFINZI หาก:

• คุณมีโรคภูมิต้านตนเอง (โรคทีร่ะบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโจมตีเซลลข์องตัวเอง);

คุณมีการปลูกถ่ายอวัยวะ
คุณมีปัญหาเกี่ยวกับปอดหรือปัญหาการหายใจ คุณมี
ปัญหาเกี่ยวกับตับ

•
•
•

หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ (หรือคุณไม่แน่ใจ) ใหป้รึกษาแพทย์ก่อนที่คุณจะได้รับ IMFINZI

เมื่อคุณไดร้ับ IMFINZI คุณสามารถมผีลข้างเคียงทีร่้ายแรงได้

หากคุณมีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ โทรหรือไปพบแพทย์ทันที แพทย์ของคุณอาจให้ยาอื่นๆ แก่คุณทีป่้องกันภาวะ
แทรกซ้อนที่รุนแรงมากขึ้นและเพื่อช่วยลดอาการของคุณ แพทย์ของคุณอาจชะลอการให้ยา IMFINZI ครั้ง
ต่อไปหรือหยุดการรักษาด้วย IMFINZI ถ้าคุณมี:

• การอักเสบของปอด: อาการอาจรวมถึงอาการไอใหม่หรืออาการแย่ลง หายใจลําบาก หรือเจ็บหน้าอก

ตับอักเสบ: อาการอาจได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน รู้สึกหิวน้อยลง ปวดท้องด้านขวา ผิวหรือตาขาวเป็นสี
เหลือง ง่วงนอน ปัสสาวะสีเข้ม เลือดออก หรือชํ้าง่ายกว่าปกติ

ลําไส้อักเสบ: อาการอาจรวมถึงอาการท้องร่วงหรือการเคลื่อนไหวของลําไส้มากกว่าปกติ หรืออุจจาระเป็น
สีดํา ชักช้า หรือเหนียวเป็นเลือดหรือเสมหะ ปวดท้องรุนแรงหรืออ่อนโยน

การอักเสบของต่อม: (โดยเฉพาะต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต ต่อมใต้สมอง และตับอ่อน): อาการอาจรวม
ถึง หัวใจเต้นเร็ว เหนื่อยมาก นํ้าหนักเพิ่มหรือลด เวียนหัวหรือเป็นลม ผมร่วง รู้สึกหนาว ท้องผูก ปวดหัวไม่
หายหรือปวดหัวผิดปกติ ; เบาหวานชนิดที่ 1: อาการอาจได้แก่ นํ้าตาลในเลือดสูง รู้สึกหิวหรือกระหายนํ้า
มากกว่าปกติ ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ หายใจเร็วและลึก สับสน หรือมีกลิ่นปาก รสหวานหรือโลหะในปาก หรือ
กลิ่นอื่น กับปัสสาวะหรือเหงื่อของคุณ

การอักเสบของไต: อาการอาจรวมถึงปริมาณปัสสาวะที่ลดลง; การอักเสบของผิวหนัง: อาการต่างๆ อาจ
ได้แก่ ผื่น คัน ผิวหนังพุพอง แผลในปากหรือบนพื้นผิวที่ชื้นอื่นๆ

การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ: อาการอาจรวมถึง เจ็บหน้าอก หายใจลําบาก หรือหัวใจเต้นผิดปกติ

การอักเสบหรือปัญหาของกล้ามเนื้อ: อาการต่างๆ อาจรวมถึง ปวดกล้ามเนื้อ หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง 
หรืออ่อนล้าอย่างรวดเร็ว
ปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับการฉีด: อาการอาจรวมถึงหนาวสั่นหรือสั่น, คันหรือผื่น, แดง, หายใจถีห่รือหายใจดัง
เสียงฮืด ๆ เวียนหัวหรือมไีข;้
การอักเสบของสมอง(โรคไขส้มองอักเสบ)หรือการอักเสบของเยื่อหุ้มไขสันหลังและสมอง(เยื่อหุ้ม
สมองอักเสบ): อาการต่างๆ อาจรวมถึงอาการชัก คอแข็ง ปวดศีรษะ มีไข้ หนาวสั่น อาเจียน ตาไวต่อแสง 
สับสนและง่วงนอน
การอักเสบของเส้นประสาท:อาการต่างๆ อาจรวมถึงความเจ็บปวด อ่อนแรง และอัมพาตทีแ่ขนขา (
กลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร);
จํานวนเกล็ดเลือดตํ่า:อาการต่างๆ อาจรวมถึงการมีเลือดออก (เลือดออกทางจมูกหรือเหงือก) และ/หรือมีรอย
ชํ้า

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

หากคุณมีอาการใด ๆ ข้างต้น โทรหรือพบแพทย์ของคุณทันที

เด็กและวัยรุ่น
ไม่ควรใช้ IMFINZI ในเด็กและวัยรุ่นทีม่ีอายุตํ่ากว่า 18 ปี

ยาอื่นๆ และ IMFINZI



แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใชย้าอื่น
อยู่ ซึ่งรวมถึงยาสมุนไพรและยาที่ได้รับโดยไม่มีใบสั่งยา

การตั้งครรภ์
• แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ คิดว่าคุณกําลังตั้งครรภ์หรือกําลังวางแผนที่จะมีลูก
• หากคุณเป็นผู้หญิงทีส่ามารถตั้งครรภไ์ด้ คุณต้องใช้การคุมกําเนิดทีม่ีประสิทธิผลในขณะทีคุ่ณกําลังรับการ

รักษาด้วยยาอิมฟินซี และอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากที่คุณให้ยาครั้งสุดท้าย

ให้นมบุตร
• แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร
• ถามแพทย์ว่าคุณสามารถให้นมแมร่ะหว่างหรือหลังการรักษาด้วยยาอิมฟินซีได้หรือไม่
• ไม่ทราบว่า IMFINZI ผ่านเข้าสู่นํ้านมแม่หรือไม่

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร
IMFINZI ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขับขีแ่ละใช้เครื่องจักร

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีผลข้างเคียงที่ส่งผลต่อความสามารถในการมีสมาธแิละปฏิกิริยาตอบสนอง คุณควร
ระมัดระวังในการขับรถหรือใช้งานเครื่องจักร

3. คุณได้รับ IMFINZI อย่างไร

IMFINZI จะมอบให้คุณในโรงพยาบาลหรือคลินิกภายใตก้ารดูแลของแพทย์ผู้มีประสบการณ์
• ปริมาณที่แนะนําของ IMFINZI คือ 10 มก. ต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุกๆ 2 สัปดาห์หรือ 1500 มก. 

ทุกๆ 3 หรือ 4 สัปดาห์
แพทยข์องคุณจะให้ IMFINZI แกคุ่ณผ่านการแช่ (หยด) ลงในเส้นเลือดของคุณประมาณ 1 ชั่วโมง 
แพทยข์องคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณต้องการการรักษากี่ครั้ง

•
•

หากคุณพลาดนัดรับ IMFINZI
• โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทเีพื่อเปลี่ยนตารางนัดหมายของคุณ
• เป็นสิ่งสําคัญมากทีคุ่ณไม่ควรพลาดยานี้ หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการรักษา โปรดปรึกษาแพทย์

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานีส้ามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม

เมื่อคุณได้รับ IMFINZI คุณอาจมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรง (ดูหัวข้อที่ 2)

พูดคุยกับแพทย์ของคุณทันทหีากคุณได้รับผลข้างเคียงใด ๆ ต่อไปนี้ซึ่งได้รับการรายงานในการทดลองทาง
คลินิกกับผู้ป่วยที่ได้รับ IMFINZI เพียงอย่างเดียวและรวมถึงผลข้างเคียงที่ร้ายแรงที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 2:

พบบ่อยมาก (อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน)
• การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
• ต่อมไทรอยด์ทํางานน้อยจนทําให้เหนื่อยหรือนํ้าหนักขึ้นได้
• ไอ
• ท้องเสีย
• อาการปวดท้อง
• ผื่นผิวหนังหรืออาการคัน
• ไข้

สามัญ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10 คน)
• การติดเชื้อที่ปอดอย่างรุนแรง (ปอดบวม)



• การติดเชื้อราในปาก
• การติดเชื้อในเนื้อเยื่ออ่อนของฟันและปาก
• โรคคล้ายไขห้วัดใหญ่

• ต่อมไทรอยด์ทีโ่อ้อวดซึ่งอาจทําใหห้ัวใจเต้นเร็วหรือลดนํ้าหนักได้
• การอักเสบของปอด (pneumonitis)
• เสียงแหบ (dysphonia)
• การทดสอบตับผิดปกติ ( aspartate aminotransferase เพิ่มขึ้น alanine aminotransferase เพิ่มขึ้น)
• เหงื่อออกตอนกลางคืน

• ปวดกล้ามเนื้อ (ปวดกล้ามเนื้อ)
• การทดสอบการทํางานของไตผิดปกติ (ค่า creatinine ในเลือดเพิ่มขึ้น)
• เจ็บปวดเมื่อปัสสาวะ
• อาการบวมทีข่า (บวมนํ้าส่วนปลาย)
• ปฏิกิริยาต่อการฉีดยาทีอ่าจทําให้เกิดไข้หรือหน้าแดง

ผิดปกติ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 100 คน)
• การอักเสบของต่อมไทรอยด์
• ลดการหลั่งของฮอร์โมนที่ผลิตโดยต่อมหมวกไตทีอ่าจทําให้เหนื่อยล้าได้
• รอยแผลเป็นของเนื้อเยื่อปอด
• ตับอักเสบจนเกิดอาการคลื่นไส้หรือรู้สึกหิวน้อยลง
• ตุ่มพองของผิวหนัง
• การอักเสบของลําไสห้รือลําไส้ (ลําไส้ใหญ่)
• การอักเสบของกล้ามเนื้อ
• การอักเสบของไต (ไตอักเสบ) ที่สามารถลดปริมาณปัสสาวะของคุณ

หายาก (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 1,000 คน)
• ภาวะที่นําไปสู่ระดับนํ้าตาลในเลือดสูง (เบาหวานชนิดที่ 1)
• การทํางานของต่อมใต้สมอง (hypopituitarism รวมทั้งโรคเบาจืด) ที่ตํ่ากว่าปกต)ิ ที่อาจทําใหรู้้สึก

เหนื่อยล้าเพิ่มปริมาณปัสสาวะของคุณ
• การอักเสบของหัวใจ
• ภาวะที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงและกล้ามเนื้อล้าอย่างรวดเร็ว (myasthenia gravis)

• การอักเสบของเยื่อหุ้มไขสันหลังและสมอง (เยื่อหุ้มสมองอักเสบ)
• จํานวนเกล็ดเลือดตํ่าทีเ่กิดจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน (immune thrombocytopenia)
• การอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ อาการและอาการแสดงอาจรวมถึงการปัสสาวะบ่อยและ/หรือเจ็บ

ปวด การกระตุ้นให้ปัสสาวะ มเีลือดในปัสสาวะ ปวดหรือกดทับในช่องท้องส่วนล่าง

มีรายงานผลข้างเคียงต่อไปนี้ในการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยทีใ่ช้ IMFINZI ร่วมกับเคมบีําบัด:

พบบ่อยมาก (อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน)
• จํานวนเม็ดเลือดขาวตํ่า
• จํานวนเม็ดเลือดแดงตํ่า
• เกล็ดเลือดตํ่า
• คลื่นไส้ อาเจียน; ท้องผูก
• ผมร่วง
• รู้สึกหิวน้อยลง
• รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนแอ
• ไอ

สามัญ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10 คน)
• ท้องเสีย
• ไข้
• จํานวนเม็ดเลือดขาวตํ่าที่มีอาการไข้
• ผื่นผิวหนังหรืออาการคัน
• ต่อมไทรอยด์ทํางานน้อย; ต่อมไทรอยดท์ี่โอ้อวด; การอักเสบของต่อมไทรอยด์



• การติดเชื้อทีป่อดอย่างรุนแรง (ปอดบวม)
• การติดเชื้อในเนื้อเยื่ออ่อนของฟันและปาก
• การทดสอบตับผิดปกติ ( aspartate aminotransferase เพิ่มขึ้น alanine aminotransferase เพิ่มขึ้น)
• อาการบวมที่ขา (อุปกรณต์่อพ่วงบวมนํ้า)
• อาการปวดท้อง
• การอักเสบของปากหรือริมฝีปาก
• ปวดกล้ามเนื้อ (ปวดกล้ามเนื้อ)
• การอักเสบของปอด (pneumonitis)
• การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
• จํานวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดตํ่า (Pancytopenia)
• ลดการหลั่งของฮอร์โมนที่ผลิตโดยต่อมหมวกไตทีอ่าจทําให้เหนื่อยล้าได้
• ตับอักเสบจนเกิดอาการคลื่นไส้หรือรู้สึกหิวน้อยลง
• การทดสอบการทํางานของไตผิดปกติ (ค่า creatinine ในเลือดเพิ่มขึ้น)
• เจ็บปวดเมื่อปัสสาวะ
• ปฏิกิริยาต่อการฉีดยาทีอ่าจทําให้เกิดไข้หรือหน้าแดง

ผิดปกติ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 100 คน)
• การติดเชื้อราในปาก
• โรคคล้ายไข้หวัดใหญ่

• เบาหวานชนิดที่ 1
• เสียงแหบ (dysphonia)
• รอยแผลเป็นของเนื้อเยื่อปอด
• การอักเสบของลําไส้หรือลําไส้ (ลําไส้ใหญ่)
• เหงื่อออกตอนกลางคืน

พูดคุยกับแพทย์ของคุณทันทีหากคุณได้รับผลข้างเคียงใด ๆ ที่ระบไุว้ข้างต้น

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณไดร้ับผลข้างเคียงใด ๆ ให้ปรึกษาแพทยข์องคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบไุว้ใน
เอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่านเว็บไซตโ์ครงการใบเหลือง: 
www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple App 
Store โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานีไ้ด้

5. วิธีจัดเก็บ IMFINZI

IMFINZI จะมอบให้คุณในโรงพยาบาลหรือคลินิก และบุคลากรทางการแพทย์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ ราย
ละเอียดการจัดเก็บมีดังนี้:
เก็บยานีใ้ห้พ้นสายตาและมือเด็ก
ห้ามใชย้านี้หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนกล่องและฉลากขวดหลังจาก EXP วันหมดอายหุมายถึงวันสุดท้าย
ของเดือนนั้น

เก็บในตู้เย็น (2°C ถึง 8°C) อย่าแช่แข็ง

เก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมเพื่อป้องกันแสง
ห้ามใช้หากยานีม้ีครึ้ม เปลี่ยนสี หรือมีอนุภาคทีม่องเห็นได้

อย่าเก็บส่วนที่ไมไ่ด้ใชข้องสารละลายแช่เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ ควรทิ้งยาหรือของเสียทีไ่ม่ได้ใช้ตามข้อกําหนด
ของท้องถิ่น

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

IMFINZI ประกอบด้วยอะไรบ้าง
สารออกฤทธิค์ือ durvalumab



สารละลายเข้มข้นสําหรับสารละลายแต่ละมิลลิลิตรประกอบด้วย durvalumab 50 มก.

ขวดแต่ละขวดประกอบด้วย durvalumab 500 มก. ในความเข้มข้น 10 มล. หรือ 120 มก. ของ durvalumab ใน
ความเข้มข้น 2.4 มล.

ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ฮิสติดีน ฮสิทิดีน ไฮโดรคลอไรด์ โมโนไฮเดรต ทรฮีาโลส ไดไฮเดรต โพลีซอร์เบต 
80 นํ้าสําหรับฉีด

IMFINZI หน้าตาเป็นอย่างไรและเนื้อหาของแพ็ค
IMFINZI เข้มข้นสําหรับสารละลายสําหรับการแช่เป็นสารละลายปลอดเชื้อ ปราศจากสารกันเสีย ใสจนเหลือ
แสง ไม่มีสีถึงเหลืองเล็กน้อย ปราศจากอนุภาคที่มองเห็นได้

มีให้ในแพ็คทีป่ระกอบด้วยขวดแก้ว 1 อันทีม่คีวามเข้มข้น 2.4 มล. หรือขวดแก้ว 1 อันที่มีความเข้มข้น 10 มล.

ผูถ้ืออนุญาตการตลาด 
AstraZeneca UK Limited
ความสามารถ 600 สีเขียว
Luton
LU1 3LU
สหราชอาณาจักร

ผูผ้ลิต
AstraZeneca AB
Gärtunavägen
SE-151 85 เซอเดอร์ทาลเย
สวีเดน

แผ่นพับนีไ้ด้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

© แอสตร้าเซเนก้า 2021

IMFINZI เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของกลุ่มบริษัท AstraZeneca

ONC 21 0073

แหล่งข้อมูลอื่นๆ



หากต้องการฟังหรือขอสําเนาแผ่นพับนีเ้ป็นอักษรเบรลล์ ตัวพิมพ์ใหญ่หรือไฟล์เสียง 
โปรดโทรติดต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย:

0800 198 5000

โปรดเตรียมข้อมูลดังนี้
ชื่อผลิตภัณฑ์
สารละลาย Imfinzi 50 มก. / มล. สําหรับการแช่

หมายเลขอ้างอิง
17901/0327


