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Eletriptan
ออกเสียงว่า (el ih trip 'tan)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Eletriptan ใช้เพื่อรักษาอาการปวดหัวไมเกรน (อาการปวดศีรษะสั่นอย่างรุนแรงซึ่งบางครั้งอาจมาพร้อมกับอาการคลื่นไส้และ
ความไวต่อเสียงและแสง) Eletriptan อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า selective serotonin receptor agonists มันทํางานโดย
การตีบของหลอดเลือดในสมอง หยุดสัญญาณความเจ็บปวดจากการถูกส่งไปยังสมอง และปิดกั้นการปล่อยสารธรรมชาติ
บางชนิดที่ทําให้เกิดอาการปวด คลื่นไส้ และอาการอื่นๆ ของไมเกรน Eletriptan ไม่ได้ป้องกันการโจมตไีมเกรนหรือลดจํานวน
อาการปวดหัวที่คุณมี

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Eletriptan มาเป็นแท็บเล็ตทีท่านทางปาก มักใชเ้มื่อมอีาการปวดหัวไมเกรน หากอาการของคุณดีขึ้นหลังจากทานอเิลทริปแทนแต่
กลับมาหลังจาก 2 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น คุณอาจใชย้าเม็ดทีส่อง อย่างไรก็ตาม หากอาการของคุณไม่ดีขึ้นหลังจากทีคุ่ณใช้ 
eletriptan อย่าใชย้าเม็ดทีส่องก่อนโทรหาแพทย์ แพทยข์องคุณจะแจ้งจํานวนเม็ดยาสูงสุดที่คุณอาจใช้ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ 
eletriptan ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

คุณอาจรับประทานอเิลทริปแทนครั้งแรกในสํานักงานแพทย์หรือสถานพยาบาลอื่นๆ ที่คุณสามารถตรวจสอบปฏิกิริยาที่ร้ายแรง
ได้

โทรหาแพทย์หากอาการปวดหัวของคุณไมด่ีขึ้นหรือเกิดขึ้นบ่อยขึ้นหลังจากรับประทานอเิลทริปแทน

หากคุณรับประทานอิเลทริปแทนบ่อยกว่าหรือนานกว่าระยะเวลาที่แนะนํา อาการปวดหัวของคุณอาจแย่ลงหรืออาจเกิดขึ้นบ่อยขึ้น 
คุณไม่ควรรับประทานอเิลทริปแทนหรือยารักษาอาการปวดศีรษะอื่นๆ เกิน 10 วันต่อเดือน โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณต้องการ
ใช้ eletriptan เพื่อรักษาอาการปวดหัวมากกว่าสามครั้งในระยะเวลา 1 เดือน

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานอิเลทริปแทน

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ eletriptan ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ต eletriptan สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

อย่าใช้ eletriptan หากคุณใชย้าต่อไปนีใ้นช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา: ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวรับ serotonin แบบเลือกอื่น ๆ เช่น 
almotriptan (Axert), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan 
(Imitrex, ใน Treximet) หรือ zolmitriptan (Zomig); หรือยาประเภท ergot เช่น bromocriptine (Parlodel), 
cabergoline, dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), ergoloid mesylates (Hydergine), ergonovine 
(Ergotrate), ergotamine (Cafergot, Ergomar), methylergonovine (Methergine), methysergide และเปอร์
โกไลด์ (Permax) ห้ามรับประทานอีเลทริปแทนภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากรับประทาน clarithromycin (Biaxin), 
itraconazole (Sporanox), ketoconazole (Nizoral), nefazodone (Serzone), nelfinavir (Viracept), ritonavir 
(Norvir) และ troleandomycin (TAO)

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้าตามใบสั่งแพทย์และยาทีไ่มต่้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ อย่างไร อย่า
ลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: acetaminophen (Tylenol); ยากล่อมประสาท เช่น amitriptyline (Elavil), amoxapine (Asendin), clomipramine 
(Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Adapin, Sinequan), imipramine (Tofranil), nortriptyline (Aventyl, Pamelor), 
protriptyline (Vivactil) และ trimipramine ( เซอร์มอนทิล); แอสไพรินและยาต้านการอักเสบทีไ่มใ่ช่สเตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDS) เช่น ibuprofen 
(Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve, Naprosyn); erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin); ฟลูโคนาโซล (ไดฟลแูคน); เลือก serotonin 
reuptake inhibitors (SSRIs) เช่น citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem), fluvoxamine (Luvox), 
paroxetine (Paxil) และ sertraline (Zoloft); เลือก serotonin/norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) เช่น desvenlafaxine (Pristiq), 
duloxetine (Cymbalta), sibutramine (Meridia) และ venlafaxine (Effexor); และ verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan) แจ้งแพทย์
หรือเภสัชกรของคุณด้วยว่าคุณกําลังใช้ยาต่อไปนี้หรือหยุดใชย้าเหล่านีภ้ายในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา: ไอโซคาร์บอกซาซิด (มาร์แพลน), ฟีเนลซิีน (นาร์ดิล), เซลีกิ
ลีน (เอลเดพริล) และทรานิลไซโปรมีน (พาร์เนท) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง แจ้งแพทย์หรือ
เภสัชกรของคุณด้วยว่าคุณกําลังใชย้าต่อไปนีห้รือหยุดใช้ยาเหล่านี้ภายในสองสัปดาห์ทีผ่่านมา: ไอโซคาร์บอกซาซิด (มาร์แพลน), ฟีเนลิซีน (นาร์ดิล), เซลีกลิีน (
เอลเดพริล) และทรานิลไซโปรมีน (พาร์เนท) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง แจ้งแพทย์หรือ
เภสัชกรของคุณด้วยว่าคุณกําลังใชย้าต่อไปนีห้รือหยุดใช้ยาเหล่านี้ภายในสองสัปดาห์ทีผ่่านมา: ไอโซคาร์บอกซาซิด (มาร์แพลน), ฟีเนลิซีน (นาร์ดิล), เซลีกลิีน (
เอลเดพริล) และทรานิลไซโปรมีน (พาร์เนท) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจ หัวใจวาย; โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (เจ็บหน้าอก); 
หัวใจเต้นผิดปกติ จังหวะหรือ 'mini-stroke'; หรือปัญหาการไหลเวียน เช่น เส้นเลือดขอด ลิ่มเลือดที่ขา โรค Raynaud (ปัญหา
เกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดไปยังนิ้วมือ นิ้วเท้า หู และจมูก) หรือโรคลําไสข้าดเลือด (ท้องเสียเป็นเลือดและปวดท้องทีเ่กิดจาก
การไหลเวียนของเลือดลดลงไปยัง ลําไส้). แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่ากินอิเลทริปแทน

แจ้งแพทย์หากคุณสูบบุหรี่หรือมนีํ้าหนักเกิน หากคุณมีหรือเคยเป็นความดันโลหิตสูง เบาหวาน โคเลสเตอรอลสูง โรคไตหรือตับ 
หากคุณผ่านวัยหมดประจําเดือน (เปลี่ยนชีวิต); หรือถ้าสมาชิกในครอบครัวคนใดเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือด
สมอง

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณวางแผนทีจ่ะมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่
ทานยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพ หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานอเิลทริปแทน ใหโ้ทร
เรียกแพทย์ของคุณ

คุณควรรู้ว่า eletriptan อาจทําใหคุ้ณง่วง อย่าขับรถหรือใชเ้ครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับอาการปวดหัวของคุณ ไม่ควรใช้ Eletriptan รักษาอาการปวดหัวไมเกรนบางประเภท (ไมเกรน
อัมพาตครึ่งซีกหรือ basilar) หรือปวดศีรษะประเภทอื่นๆ (เช่น ปวดหัวคลัสเตอร)์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Eletriptan อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ความอ่อนแอ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ท้องเสีย

อิจฉาริษยา

อาการวิงเวียนศีรษะ

อาการง่วงนอน

ปวดหัว

ปากแห้ง

คลื่นไส้

รู้สึกอุ่นหรือเย็น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

แน่น ปวด กดดัน หรือหนักในหน้าอก คอ คอ หรือกราม

พูดช้าหรือพูดยาก

ความอ่อนแรงหรือชาที่แขนหรือขา

อาเจียน

ปวดท้องกะทันหันหรือรุนแรง

ท้องเสียเป็นเลือด

ท้องผูก

หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง หรือเต้นผิดปกติ

หายใจถี่

เหงื่อออกเย็นๆ

มึนหัว

เหงื่อเย็น

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน
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ความซีดหรือสีฟ้าของนิ้วและนิ้วเท้า

ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

Eletriptan อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ ควรตรวจความดันโลหิตของคุณอย่างสมํ่าเสมอ

คุณควรจดบันทึกการปวดหัวโดยการเขียนเมื่อคุณมอีาการปวดหัวและเมื่อคุณทานอิเลทริปแทน

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรืออาหารอื่นๆ
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15/4/22, 12:20 น. Eletriptan สมุนไพรยาและอาหารเสริม

อาหารเสริม คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่
พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Relpax®

แก้ไขล่าสุด - 03/15/2016
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