
แผ่นพับบรรจุภัณฑ์: ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย กิจกรรมทีอ่าจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผูอ้ื่น 
พฤติกรรมเหล่านีเ้รียกว่าความผิดปกตขิองการควบคุม
แรงกระตุ้น และอาจรวมถึงการพนันที่ทําใหเ้สพติด การ
กินหรือใชจ้่ายมากเกินไป แรงขับทางเพศทีสู่งอย่างผิด
ปกติ หรือความคิดหรือความรู้สึกทางเพศที่เพิ่มขึ้นแพทย์
ของคุณอาจต้องทบทวนการรักษาของคุณ

เอนตาคาโปน 200 มก.
เม็ดเคลือบฟิล์ม

เอนทาคาโปน

อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้
ยานี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

• เก็บแผ่นพับนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
• หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้สอบถามแพทย์หรือ

เภสัชกรของคุณ
• ยานีไ้ดร้ับการสั่งจ่ายสําหรับคุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้

คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วย
ของพวกเขาจะเหมือนกับคุณก็ตาม

• หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น
ซึ่งไม่ไดร้ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

เนื่องจากยาเม็ด Entacapone จะต้องใชร้่วมกับยาอื่น ๆ 
ของ levodopa โปรดอ่านแผ่นพับบรรจุภัณฑ์ของยา
เหล่านี้อย่างละเอียด
อาจจําเป็นต้องปรับขนาดยาอื่นในการรักษาโรคพารก์ิน
สันเมื่อคุณเริ่มใช้ Entacapone ปฏิบัติตามคําแนะนําที่
แพทย์ใหไ้ว้

Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS) เป็น
ปฏิกิริยาทีร่้ายแรงแต่พบได้ยากต่อยาบางชนิด และอาจ
เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Entacapone และยาอื่น ๆ 
เพื่อรักษาโรคพารก์ินสันหยุดกะทันหันหรือลดขนาดยาลง
อย่างกะทันหัน สําหรับอาการของ NMS ดูส่วนที่ 4 (ผล
ข้างเคียงทีเ่ป็นไปได้) แพทย์ของคุณอาจแนะนําใหคุ้ณ
ค่อยๆ ยุติการรักษาด้วย Entacapone และยาอื่นๆ เพื่อ
รักษาโรคพารก์ินสัน

3.

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้
1. Entacapone คืออะไรและใช้ทําอะไร
2. สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนใช้ Entacapone

วิธีรับประทานเอนตาคาโปน
4. ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น
5. วิธเีก็บ Entacapone
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

Entacapone ที่รับประทานร่วมกับ levodopa อาจทําใหเ้กิด
อาการง่วงนอนและอาจทําให้คุณหลับไปในบางครั้ง หากเกิด
เหตุการณน์ี้ขึ้น คุณไม่ควรขับรถหรือใช้เครื่องมือหรือเครื่อง
จักรใดๆ (ดู “การขับรถและการใช้เครื่องจักร”)
เด็กและวัยรุ่น
ประสบการณ์กับ Entacapone ในผูป้่วยอายุตํ่ากว่า 18 ปมีี
จํากัด ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้ใช้ Entacapone ในเด็ก

1. Entacapone คืออะไรและใช้ทําอะไร
เม็ด Entacapone ประกอบด้วย entacapone และใชร้่วม
กับ levodopa เพื่อรักษาโรคพารก์ินสัน Entacapone ช่วย
เลโวโดปาในการบรรเทาอาการของโรคพารก์ินสัน 
Entacapone ไม่มผีลต่อการบรรเทาอาการของโรคพาร์กิน
สัน เว้นแต่จะรับประทานร่วมกับเลโวโดปา

ยาอื่นๆ และ Entacapone
แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน 
เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใช้ยาอื่น ๆ รวมทั้งยาทีไ่ด้
รับโดยไม่มใีบสั่งยาหรือยาสมุนไพร

2. สิ่งที่ต้องรู้ก่อนรับประทาน
• เอนทาคาโปน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรดแจ้งแพทย์หากคุณกําลังดําเนินการ

ใดๆ ต่อไปนี้:
• ริมิเทอโรล ไอโซพรีนาลีน อะดรีนาลีน นอราดรีนาลีน โดปา

มีน โดบูทามีน อัลฟา-เมทิลโดปา อะโพมอร์ฟีน

• ยากล่อมประสาท: ยาซึมเศร้า tricyclic (เช่น 
amitriptyline, desipramine), maprotiline, 
venlafaxine, paroxetine, สารยับยั้ง monoamine 
oxidase แบบย้อนกลับชนิด A (เช่น moclobemide)

• วาร์ฟาริน (ใช้ทําใหเ้ลือดบาง)
• อาหารเสริมธาตุเหล็ก Entacapone อาจทําใหคุ้ณย่อยธาตุ

เหล็กได้ยากขึ้น ดังนั้นอย่าใช้ Entacapone และอาหาร
เสริมธาตุเหล็กในเวลาเดียวกัน หลังจากรับประทานยาตัวใด
ตัวหนึ่งแล้ว ใหร้ออย่างน้อย 2 ถึง 3 ชั่วโมงก่อนที่จะรับ
ประทานอีกตัวหนึ่ง

อย่าใช้ Entacapone:
• หากคุณแพ้เอนตาคาโปนหรืออื่นๆ

ส่วนผสมของยานี้ (ระบุไว้ในส่วนที่ 6)• อาการของโรคภูมิแพ้ ได้แก่ หายใจถี่,
หายใจไม่ออกหรือหายใจลําบาก บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก 
ลิ้น หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ผื่น คัน หรือลมพิษบน
ผิวหนัง
หากคุณมี phaeochromocytoma ซึ่งเป็นเนื้องอกของ
ต่อมหมวกไต (ต่อมทีอ่ยู่ใกล้ไต) เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยง
ต่อความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรง

หากคุณกําลังใช้ยากล่อมประสาทบางชนิดที่เรียกว่า 
non-selective monoamine oxidase inhibitors 
(MAOIs) ตัวอย่าง ได้แก่ phenelzine และ 
tranylcypromine (ถามแพทย์หรือเภสัชกรว่า
สามารถใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าร่วมกับ Entacapone 
ได้หรือไม่)
หากคุณกําลังใช้สารยับยั้ง monoamine oxidase ชนิด
ย้อนกลับได้ (เช่น moclobemide) ร่วมกับสารยับยั้ง 
monoamine oxidase
B (ตัวอย่าง ได้แก่ เซลิกิลีน) หาก
คุณมีโรคตับ

• หากคุณเคยได้รับความทุกข์ทรมานจากปฏิกิริยาทีห่ายากต่อ
ยารักษาโรคจิตทีเ่รียกว่า neuroleptic malignant 
syndrome (NMS) ดูส่วนที่ 4 ของเอกสารนี้ (ผลข้างเคียง
ทีเ่ป็นไปได้) สําหรับอาการของ NMS หากคุณเคยได้รับ
ความทุกข์ทรมานจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อที่เรียกว่า 
rhabdomyolysis ซึ่งไม่ได้เกิดจาก

• บาดเจ็บ. Rhabdomyolysis ทําใหเ้กิดความเจ็บปวด 
ความอ่อนโยนและความอ่อนแอของกล้ามเนื้อ ความไว
ต่อแรงกด และอาจนําไปสู่ปัญหาไต

•

•
การตั้งครรภ์ ให้นมบุตร และภาวะเจริญพันธุ์
ห้ามใช้ Entacapone ระหว่างตั้งครรภห์รือหากคุณกําลัง
ให้นมบุตร
หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือกําลังใหน้มบุตร คิดว่าคุณกําลัง
ตั้งครรภ์หรือกําลังวางแผนที่จะมีลูก ขอคําแนะนําจากแพทย์
หรือเภสัชกรก่อนใชย้านี้

•

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร Entacapone ทีร่ับ
ประทานร่วมกับ levodopa อาจลดความดันโลหิตของคุณ 
ซึ่งอาจทําให้คุณรู้สึกเวียนหัวหรือเวียนหัว ระมัดระวังเป็น
พิเศษเมื่อคุณขับรถหรือเมื่อคุณใชเ้ครื่องมือหรือเครื่องจักร

นอกจากนี้ Entacapone ที่รับประทานร่วมกับ 
levodopa อาจทําให้คุณรู้สึกง่วงมากหรือทําใหคุ้ณ
หลับไปในบางครั้ง
อย่าขับรถหรือใชเ้ครื่องจักรหากคุณพบผลข้างเคียงเหล่านี้

•คําเตือนและข้อควรระวัง

•พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนรับประทาน 
Entacapone:

Entacapone มีซูโครส
หากคุณได้รับแจ้งจากแพทยว์่าคุณแพน้ํ้าตาลบางชนิด ให้
ติดต่อแพทย์ก่อนใช้ยานี้• หากคุณเคยมีอาการหัวใจวายหรืออื่นๆ

โรคหัวใจ• หากคุณกําลังใชย้าที่อาจก่อให้เกิด 3. วิธีรับประทานเอนตาคาโปนอาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืด (ความดันโลหิตตํ่า) เมื่อลุก
จากเก้าอีห้รือเตียง
หากคุณพบอาการปวดกล้ามเนื้อโดยไมท่ราบสาเหตุ เจ็บ
หรืออ่อนแรง หรือไวต่อแรงกด หากคุณมอีาการท้องร่วง
เป็นเวลานานโดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ปรึกษาแพทย์ 
เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณของการอักเสบของลําไส้ใหญ่ 
(ลําไส้ใหญ่หรือลําไส้)
หากคุณมอีาการท้องร่วง ขอแนะนําให้ติดตามนํ้าหนัก
ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียนํ้าหนักที่มากเกินไป

หากคุณมอีาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย อ่อนเพลีย และนํ้า
หนักลดมากขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น แพทยข์องคุณ
อาจพิจารณาทําการประเมินทางการแพทย์ทั่วไปรวมถึง
การทดสอบการทํางานของตับ

ใชย้านี้ตามทีแ่พทย์หรือเภสัชกรบอกเสมอ ตรวจสอบกับ
แพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ•

Entacapone ใช้ร่วมกับยาทีม่ี levodopa (การเตรียม 
levodopa / carbidopa หรือ levodopa / benserazide) 
คุณอาจใช้ยาอื่นเพื่อรักษาโรคพาร์กินสันได้ในเวลาเดียวกัน

ปริมาณทีแ่นะนําของ Entacapone คือหนึ่งเม็ด 200 มก. 
ต่อขนาดยาเลโวโดปา ปริมาณที่แนะนําสูงสุดคือ 10 เม็ดต่อวัน 
นั่นคือ Entacapone 2,000 มก. ยานี้สามารถรับประทานได้
ทั้งทีม่ีหรือไม่มอีาหาร

แจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณหรือครอบครัว/ผู้ดูแลของคุณสังเกต
เห็นว่าคุณกําลังพัฒนาความอยากหรือความปรารถนาทีจ่ะประพฤติ
ตัวผิดปกตสิําหรับคุณ หรือคุณไม่สามารถต้านทานแรงกระตุ้น แรง
กระตุ้น หรือสิ่งล่อใจที่จะดําเนินการบางอย่างได้

ผู้ป่วยโรคไต
หากคุณได้รับการฟอกไตเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับไต แพทย์
อาจแจ้งใหคุ้ณเพิ่มเวลาระหว่างการใหย้า
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หากคุณใช้ Entacapone มากกว่าที่ควร ใหป้รึกษาแพทย์
หรือโรงพยาบาลทีใ่กล้ที่สุดโดยทันที. อาการต่างๆ ได้แก่ 
ความสับสน กิจกรรมลดลง รู้สึกง่วง โทนสีของกล้ามเนื้อลด
ลง สีผิวเปลี่ยนไป และลมพิษ (ลมพิษ)

หายาก(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 1,000 คน):
• ผื่นที่มีลักษณะเป็นผื่นแดงหรือตุ่มนูนบนผิวหนัง
• ผลตรวจการทํางานของตับผิดปกติ
หายากมาก(อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10,000 คน):
• ความปั่นป่วน
• เบื่ออาหาร นํ้าหนักลด
• ลมพิษหากคุณลืมทานเอนตาคาโปน

หากคุณลืมรับประทานยาเม็ด Entacapone ร่วมกับขนาดยา
เลโวโดปา คุณควรทําการรักษาต่อไปโดยรับประทานยาเม็ด
ถัดไปด้วยยาเลโวโดปาครั้งถัดไป อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อ
ชดเชยยาเม็ดทีล่ืม

ไม่รู(้ไม่สามารถประมาณความถีไ่ด้จากข้อมูลที่มีอยู่):

• การเปลี่ยนสีผิว ผม เครา และเล็บ
เมื่อให้ Entacapone ในปริมาณทีสู่งขึ้น: ในปริมาณ 
1,400 ถึง 2,000 มก. ต่อวัน ผลข้างเคียงต่อไปนีเ้ป็นเรื่อง
ปกตมิากขึ้น:
• การเคลื่อนไหวทีค่วบคุมไม่ได้ด้วยความยากลําบากใน

การเคลื่อนไหวโดยสมัครใจ (ดายสกิน)
• รู้สึกไม่สบาย (คลื่นไส้)
• อาการปวดท้อง

หากคุณหยุดทานเอนตาคาโปน
อย่าหยุดรับประทาน Entacapone เว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้
คุณทราบ เมื่อหยุดใชย้า แพทย์อาจจําเป็นต้องปรับปริมาณยา
อื่นๆ ใหม่เพื่อรักษาโรคพารก์ินสัน การหยุดใชย้า 
Entacapone และยาอื่น ๆ เพื่อรักษาโรคพาร์กินสันอย่าง
กะทันหันอาจส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงทีไ่ม่พึงประสงค์ ดูส่วนที่ 
2 ของเอกสารนี้ (คําเตือนและข้อควรระวัง) การรายงานผลข้างเคียง

หากคุณได้รับผลข้างเคียง ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้
ในเอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงได้
โดยตรงผ่านเว็บไซตโ์ครงการใบเหลือง 
www.mhra.gov.uk/yellowcard โดยการรายงานผล
ข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของยานี้ได้

หากคุณมคีําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชย้านี้ โปรดติดต่อ
แพทยห์รือเภสัชกรของคุณ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานีส้ามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ 
แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม โดยปกตผิลข้างเคียงทีเ่กิด
จาก Entacapone จะไม่รุนแรงถึงปานกลาง 5. วิธีเก็บ Entacapone
ผลข้างเคียงบางอย่างมักเกิดจากผลที่เพิ่มขึ้นของการรักษา
ด้วยเลโวโดปา และพบได้บ่อยที่สุดในช่วงเริ่มต้นของการรักษา 
หากคุณพบผลกระทบดังกล่าวในช่วงเริ่มต้นของการรักษา
ด้วย Entacapone คุณควรติดต่อแพทย์ทีอ่าจตัดสินใจปรับ
ปรมิาณเลโวโดปาของคุณ

เก็บยานี้ใหพ้้นสายตาและมือเด็ก

ห้ามใช้ยานีห้ลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนฉลาก, กล่อง, 
ขวดหลัง EXP วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น

ยานีไ้มต่้องการเงื่อนไขการจัดเก็บพิเศษใด ๆบอกแพทย์หากคุณได้รับผลข้างเคียงใด ๆ ต่อไปนี้:

• Entacapone ที่รับประทานร่วมกับ levodopa อาจไม่ค่อย
ทําใหคุ้ณรู้สึกง่วงมากในระหว่างวัน และทําใหคุ้ณผล็อยหลับ
ไปอย่างกะทันหัน

• Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS) เป็น
ปฏิกิริยารุนแรงทีเ่กิดขึ้นได้ยากต่อยาทีใ่ช้รักษาความผิด
ปกตขิองระบบประสาท และสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเลิกยา
หรือหยุดยาอย่างกะทันหัน มีอาการตึง กล้ามเนื้อกระตุก ตัว
สั่น กระสับกระส่าย สับสน โคม่า อุณหภูมริ่างกายสูง อัตรา
การเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น และความดันโลหิตไม่คงที่

• ความผิดปกติของกล้ามเนื้อระดับรุนแรงที่พบได้ไม่บ่อย 
(rhabdomyolysis) ซึ่งทําให้เกิดความเจ็บปวด ความกดขี่
และความอ่อนแอของกล้ามเนื้อ ความไวต่อแรงกด และอาจ
นําไปสูป่ัญหาไต

• ไม่สามารถต้านทานแรงกระตุ้นในการดําเนินการที่อาจเป็น
อันตรายได้ ซึ่งอาจรวมถึง:
* แรงกระตุ้นอย่างแรงกล้าที่จะเล่นการพนันมากเกินไปแม้

จะมีผลกระทบส่วนตัวหรือครอบครัวที่ร้ายแรง
* ความสนใจและพฤติกรรมทางเพศที่เปลี่ยนแปลง

หรือเพิ่มขึ้นซึ่งมคีวามสําคัญต่อคุณหรือต่อผู้อื่น 
เช่น แรงขับทางเพศที่เพิ่มขึ้น

* การจับจ่ายใช้สอยหรือการใช้จ่ายมากเกินไปอย่างควบคุมไม่ได้
* การกินมากเกินไป (การกินอาหารปริมาณมากในช่วงเวลา

สั้น ๆ ) หรือการกินแบบบังคับ (การกินอาหารมากกว่า
ปกติและเกินความจําเป็นเพื่อสนองความหิวของคุณ)

บอกแพทย์หากคุณพบพฤติกรรมเหล่านี้ พวกเขาจะหารือ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการหรือลดอาการเหล่านี้

• หัวใจวาย (อาการต่างๆ ได้แก่ อาการเจ็บหน้าอก ซึ่งรู้สึก
เหมือนกําลังเดินทางไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เช่น 
แขนซ้าย ขากรรไกรและคอ หายใจลําบาก วิตกกังวล รู้สึก
อ่อนเพลีย และคลื่นไส้ (รู้สึกไม่สบาย) หรืออาเจียน (กําลัง
ป่วย) นี่เป็นผลข้างเคียงทีไ่ม่ธรรมดา (อาจส่งผลกระทบ
ถึง 1 ใน 100 คน)

• การอักเสบของลําไส้ใหญ่ (ลําไส้ใหญ่อักเสบ อาการต่างๆ 
ได้แก่ ท้องร่วงเป็นเวลานานหรือเรื้อรัง) หรือการอักเสบ
ของตับ (ตับอักเสบ) ที่มีสีเหลืองของผิวหนังและตาขาว ไม่
ทราบความถี่ของผลข้างเคียงเหล่านี้ (ไมส่ามารถประมาณ
ได้จากข้อมูลที่มอียู่)

สําหรับขวดแพ็คเท่านั้น:เมื่อเปิดใชภ้ายใน 100 วัน
อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถาม
เภสัชกรของคุณถึงวิธีทิ้งยาทีคุ่ณไม่ได้ใชอ้ีกต่อไป มาตรการ
เหล่านี้จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ
สิ่งที่ Entacapone ประกอบด้วย:
• สารออกฤทธิค์ือเอนตาคาโปน แต่ละเม็ดประกอบด้วย 

entacapone 200 มก.
• ส่วนผสมอื่นๆ ในแกนยาเม็ดได้แก่ เซลลูโลส ไมโครคริสตัล

ลีน แมนนิทอล ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส สารทดแทนตํ่า 
สเตียเรตแมกนีเซียม นํ้ามันพืชเติมไฮโดรเจน

• สารเคลือบฟิล์มประกอบด้วยไฮโปรเมลโลส, ไททาเนียมได
ออกไซด์ (E171), กลีเซอรีน, แมกนีเซียมสเตียเรต, เหล็ก
ออกไซด์สีเหลือง (E172), ซูโครส, โพลิซอร์เบต 80, ไอรอน
ออกไซด์สีแดง (E172)

Entacapone หน้าตาเป็นอย่างไรและสิ่งที่บรรจุอยูใ่น
ซอง
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Entacapone 200 มก. เป็นยาเม็ด
เคลือบฟิล์มสีส้มอ่อน รูปไข่ เหลี่ยมสองด้าน เคลือบด้วย 
"EE200" ทีด่้านหนึ่งของยาเม็ด และ "M" อีกด้านหนึ่ง 
บรรจุในแผลพุพอง ขวดและกล่องบรรจุหลายขวด

แพ็คตุ่มประกอบด้วยฟิล์มใส PVC/PE/ PVdC ใสด้านหนึ่งและ
ฟอยลอ์ลูมิเนียมแข็งทีเ่คลือบด้วยแล็กเกอรด์้านความร้อนอีก
ด้านบรรจุ 30, 60, 100, 200, 300 หรือ 400 เม็ด,

หรือชุดยาตุ่มพองที่มขีนาด 100x1 เม็ด

ชุดขวดประกอบด้วยขวดพลาสติกโพลเีอทิลีนความหนาแน่น
สูงสีขาว (HDPE) ทีม่ีฝาเกลียวโพลโีพรพลีีนทึบแสงสีขาว 
(PP) บรรจุ 30, 50, 60, 100, 250 หรือ 500 เม็ด

กล่องบรรจุ 200, 300 หรือ 400 เม็ดเป็น 4, 6 หรือ 8 ขวด 
50 เม็ด ขวดประกอบด้วยขวดโพลีเอทิลนีความหนาแน่นสูงสี
ขาว (HDPE) สีขาวทีม่ีฝาเกลียวโพลโีพรพลีีน (PP) ทึบแสงสี
ขาว
ขนาดของบรรจุภัณฑ์อาจไม่สามารถวาง

ตลาดได้ทั้งหมด ผู้ถืออนุญาตการตลาดผลข้างเคียงอื่นๆ:
ธรรมดามาก(อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน):
• การเคลื่อนไหวทีค่วบคุมไม่ได้ด้วยความยากลําบากใน

การเคลื่อนไหวโดยสมัครใจ (ดายสกิน)
• รู้สึกไมส่บาย (คลื่นไส้)
• ปัสสาวะเปลี่ยนสีเป็นสีนํ้าตาลแดงไมเ่ป็นอันตราย

Mylan, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, 
สหราชอาณาจักร

ผู้ผลิต
Gerard Laboratories, 35/36 นิคมอุตสาหกรรม Baldoyle, 
ถนน Grange, ดับลิน 13, ไอร์แลนด์
Mylan Hungary Kft., H-2900, 
Komárom, Mylan utca 1.ฮังการี

ทั่วไป(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10 คน):
• เคลื่อนไหวมากเกินไป (hyperkinesias), อาการของโรค

พารก์ินสันแย่ลง, ปวดกล้ามเนื้อเป็นเวลานาน (ดีสโทเนีย)

• กําลังป่วย (อาเจียน), ท้องร่วง, ปวดท้อง, ท้องผูก, ปาก
แห้ง
• เวียนศีรษะ เหนื่อยหอบ เหงื่อออกมากขึ้น ล้ม
• ภาพหลอน (เห็น/ได้ยิน/รู้สึก/ไดก้ลิ่นสิ่งที่ไม่มอียู่จริง) นอน

ไม่หลับ ฝันสดใส และสับสน

• เหตุการณโ์รคหัวใจหรือหลอดเลือด (เช่น อาการเจ็บหน้าอก โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ)

แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 12/2020
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10 pt NA 1 NA
เปลี่ยนข้อความ สีดํา

100%

เส้นตาย

NA
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