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การฉีดพาโลโนเซตรอน
ออกเสียงว่า (pal" oh noe' se tron)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีดพาโลโนเซตรอนใชเ้พื่อป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียนที่อาจเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับเคมบีําบัดหรือการ
ผ่าตัดมะเร็ง นอกจากนีย้ังใชเ้พื่อป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียนที่ล่าช้าซึ่งอาจเกิดขึ้นหลายวันหลังจากได้รับยาเคมีบําบัดบางชนิด 
การฉีดพาโลโนเซตรอนอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า 5-HT3ตัวรับคู่อริ มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของเซโรโทนินซึ่งเป็นสาร
ธรรมชาติที่อาจทําใหเ้กิดอาการคลื่นไส้และอาเจียน

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีดพาโลโนเซตรอนมาเป็นสารละลาย (ของเหลว) ทีจ่ะฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) โดยผู้ให้บริการทางการแพทย์ในโรง
พยาบาลหรือคลินิก เมื่อใช้พาโลโนเซตรอนเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียนที่เกิดจากเคมีบําบัด มักใหค้รั้งเดียวประมาณ 30 
นาทีก่อนเริ่มเคมีบําบัด หากคุณได้รับเคมบีําบัดมากกว่าหนึ่งหลักสูตร คุณอาจได้รับยาพาโลโนเซตรอนก่อนแต่ละรอบการรักษา 
เมื่อใช้พาโลโนเซตรอนเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียนทีเ่กิดจากการผ่าตัด มักจะใหย้าครั้งเดียวก่อนการผ่าตัด

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดพาโลโนเซตรอน
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ palonosetron, alosetron (Lotronex), dolasetron (Anzemet), 
granisetron (Kytril, Sancuso), ondansetron (Zofran) หรือยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดพาโลโนเซตรอน 
สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิตเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ fentanyl (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, 
Onsolis, Subsys), ลเิธียม (Lithobid); ยารักษาไมเกรนเช่น almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan 
(Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex) และ zolmitriptan (Zomig);
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เมทิลีนบลู; เมียร์ตาซาปีน (Remeron); สารยับยั้ง monoamine oxidase (MAO) ได้แก่ isocarboxazid (Marplan), 
linezolid (Zyvox), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar) และ tranylcypromine 
(Parnate); เลือก serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) เช่น citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), 
fluoxetine (Prozac, Sarafem, ใน Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Brisdelle, Paxil, Pexeva) และ 
sertraline (Zoloft); และ tramadol (Conzip, Ultram, ใน Ultracet) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจ
สอบผลข้างเคียงของคุณอย่างระมัดระวังมากขึ้น

แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณมีหรือเคยมีอาการป่วยใด ๆ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีดพาโลโนเซต
รอน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีดพาโลโนเซตรอนอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรง
หรือไมห่ายไป:

ปวดหัว

ท้องผูก

ปวด แดง หรือบวมบริเวณที่ฉีด

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการเจ็บหน้าอก

หน้าบวม

การเปลี่ยนแปลงของการเต้นของหัวใจหรือจังหวะการเต้นของหัวใจ

อาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืด

เป็นลม

หัวใจเต้นเร็ว ช้า หรือเต้นผิดปกติ

ความปั่นป่วน

ความสับสน

คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย

สูญเสียการประสานงาน

กล้ามเนื้อแข็งหรือกระตุก
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อาการชัก

อาการโคม่า (หมดสติ)

การฉีดพาโลโนเซตรอนอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีร่ับยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
อาการชัก

เป็นลม

หายใจลําบาก

ผิวสซีีดหรือนํ้าเงิน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับยาของคุณ

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

ชื่อแรนด์

Aloxi®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2015

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ
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สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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