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Epirubicin
ออกเสียงว่า (ep i roo 'bi sin)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ควรให้ Epirubicin เข้าทางหลอดเลือดดําเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อาจรั่วไหลเข้าสูเ่นื้อเยื่อรอบข้างทําให้เกิดการระคายเคืองหรือ
ความเสียหายอย่างรุนแรง แพทยห์รือพยาบาลของคุณจะตรวจสอบไซตก์ารบริหารของคุณเพื่อหาปฏิกิริยานี้ หากคุณพบอา
การใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: ปวด, คัน, แดง, บวม, แผลพุพองหรือแผลพุพองในบริเวณทีฉ่ีดยา

Epirubicin อาจทําให้เกิดปัญหาหัวใจทีร่้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ตลอดเวลาระหว่างการรักษาหรือหลายเดือนถึง
หลายปีหลังจากการรักษาสิ้นสุดลง แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบก่อนและระหว่างการรักษาของคุณ เพื่อดูว่าหัวใจของคุณ
ทํางานได้ดีเพียงพอสําหรับคุณที่จะได้รับอิพิรบูิซินอย่างปลอดภัยหรือไม่ การทดสอบเหล่านี้อาจรวมถึงการตรวจคลื่นไฟฟ้า
หัวใจ (ECG; การทดสอบที่บันทึกกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจ) และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (การทดสอบทีใ่ช้คลื่นเสียงเพื่อวัด
ความสามารถของหัวใจในการสูบฉีดเลือด) แพทยข์องคุณอาจบอกคุณว่าคุณไม่ควรได้รับยานี้หากการทดสอบแสดงความ
สามารถของหัวใจในการสูบฉีดเลือดลดลง แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจหรือการ
ฉายรังสี (x-ray) ชนิดใดก็ตามทีบ่ริเวณหน้าอก แจ้งใหแ้พทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณเคยใช้หรือเคยได้รับยาเคมบีําบัด
สําหรับมะเร็งบางชนิด เช่น ดอโนรูบิซิน (Cerubidine), ด็อกโซรูบิซิน (Doxil), อิดารูบิซิน (ไอดามัยซิน), ไมโตแซนโทรน (โน
แวนโทรน), ไซโคลฟอสฟาไมด์ (ไซทอกซาน) หรือทราสตซููแมบ (เฮิรเ์ซปตนิ) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์
ของคุณทันที: หายใจถี่; หายใจลําบาก; อาการบวมที่มือ เท้า ข้อเท้าหรือขาท่อนล่าง หรือหัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

Epirubicin อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใหใ้นปริมาณที่
สูงหรือร่วมกับยาเคมบีําบัดบางชนิด

Epirubicin อาจทําให้จํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดในไขกระดูกลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทําใหเ้กิดอาการบางอย่างและอาจเพิ่มความ
เสี่ยงที่คุณจะเกิดการติดเชื้อรุนแรงหรือมีเลือดออก หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: มีไข้ เจ็บ
คอ ไอและคัดจมูกอย่างต่อเนื่อง หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ มีเลือดออกผิดปกติหรือชํ้า

ควรให้ Epirubicin ภายใตก้ารดูแลของแพทย์ทีม่ีประสบการณ์ในการใช้ยาเคมบีําบัดเท่านั้น

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงในการได้รับอีพิรูบิซิน
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hy เป็นยานี้กําหนด?

Epirubicin ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งเต้านมในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการผ่าตัดเอาเนื้องอกออก Epirubicin อยู่ในกลุ่มยาที่เรียก
ว่า anthracyclines มันทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Epirubicin เป็นวิธีการแกป้ัญหา (ของเหลว) ที่จะฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) โดยแพทย์หรือพยาบาลในสถานพยาบาล
พร้อมกับยาเคมบีําบัดอื่น ๆ อาจมีการฉีดทุกๆ 21 วันสําหรับการรักษา 6 รอบ หรืออาจฉีด 2 ครั้ง (ในวันที่ 1 และ 8) ทุกๆ 28 วัน
เป็นเวลา 6 รอบของการรักษา

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดอีพิรบูซิิน
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้อิพิรบูิซิน, ดอโนรูบิซิน (Cerubidine, DaunoXome), doxorubicin 
(Doxil), idarubicin (Idamycin) ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดอีพิรบูิซิน สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดู
รายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญและสิ่งต่อไปนี:้ ตัวบล็อกช่อง
แคลเซียมเช่นแอมโลดพิีน (Norvasc), ดิลไทเซม (Cardizem, Dilacor, Tiazac, อื่น ๆ ), เฟโลดพิีน (Plendil), isradipine 
(DynaCirc), nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat, Procardia), nimodipine (Nimotop), nisoldipine 
(Sular) และ verapamil (Calan, Isoptin, Verelan); ยาเคมบีําบัดบางชนิด เช่น docetaxel (Taxotere) หรือ paclitaxel 
(Abraxane, Onxol); หรือซิเมทิดีน (Tagamet) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง
สําหรับผลข้างเคียง ยาอื่น ๆ อาจโต้ตอบกับอีพิรบูิซิน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับการรักษาด้วยรังสีหรือเคยเป็นโรคตับหรือไตมาก่อนหรือไม่

คุณควรรู้ว่า epirubicin อาจรบกวนรอบเดือนปกติ (ระยะเวลา) ในผู้หญิง และอาจหยุดการผลิตอสุจิในผู้ชาย อย่างไรก็ตาม 
คุณไม่ควรทึกทักเอาเองว่าคุณไม่สามารถตั้งครรภไ์ด้หรือไม่สามารถทําใหค้นอื่นตั้งครรภไ์ด้ สตรีที่ตั้งครรภ์หรือกําลังให้นมบุตร
ควรแจ้งให้แพทยท์ราบก่อนเริ่มรับยานี้ คุณไมค่วรตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรในขณะทีคุ่ณได้รับการฉีดอีพิรบูิซิน หากคุณตั้งครรภ์
ขณะรับอิพิรบูซิิน ใหต้ิดต่อแพทยข์องคุณ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดเพื่อใชใ้นระหว่างการรักษาของคุณ 
Epirubicin อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

ไม่ต้องฉีดวัคซีนใดๆ โดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่
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ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Epirubicin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

แผลในปากและลําคอ

อาการปวดท้อง

ท้องเสีย

เบื่ออาหารหรือนํ้าหนัก

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

ผมร่วง

ร้อนวูบวาบ

ปัสสาวะเปลี่ยนสีเป็นสีแดง (เป็นเวลา 1 ถึง 2 วันหลังจากให้ยา)

เจ็บหรือตาแดง

ปวดตา

ผิวหรือเล็บคลํ้าขึ้น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผิวสซีีด

เป็นลม

อาการวิงเวียนศีรษะ

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

Epirubicin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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

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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
แผลในปากและลําคอ

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อุจจาระสีดําและชักช้า

อุจจาระเป็นเลือดแดง

อาเจียนเป็นเลือด

อาเจียนออกมาคล้ายกากกาแฟ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนอง
ของร่างกายคุณต่อ epirubicin

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

เอลเลนซ์®

แก้ไขล่าสุด - 03/15/2012

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผูป้่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West 
Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP
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หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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