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คําเตือนทีส่ําคัญ:

การใชเ้อเวอรโ์รลิมัสอาจลดความสามารถในการต่อสู้กับการติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา และเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะ
ติดเชื้อร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต หากคุณเคยเป็นโรคตับอักเสบบี (โรคตับชนิดหนึ่ง) มาก่อน การติดเชื้อของคุณอาจ
เริ่มทํางาน และคุณอาจมอีาการระหว่างการรักษาด้วยเอเวอร์โรลมิัส แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็น
หรือเคยเป็นโรคตับอักเสบบี หรือหากคุณมีหรือคิดว่าอาจติดเชื้อชนิดใดก็ตามในตอนนี้ แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหาก
คุณกําลังใช้ยาอื่นๆ ทีก่ดภูมิคุ้มกัน เช่น อะซาไธโอพรีน (อิมูรัน), ไซโคลสปอริน (เจนกราฟ, นีโอรัล, แซนดิมมูน), เดกซาเมทา
โซน (เดคาดรอน, เด็กซ์แพค), เมโธเทรกเซต (รูมาเทรกซ์, เทรกซอล), เพรดนโิซโลน (ออราเพรด, Pediapred, Prelone), 
prednisone (Sterapred), sirolimus (Rapamune) และ tacrolimus (Prograf) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้
โทรเรียกแพทย์ทันท:ี เหนื่อยล้ามากเกินไป; สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา สูญเสียความกระหาย; คลื่นไส้ ปวดข้อ; ปัสสาวะสี
เข้ม อุจจาระสีซีด ปวดท้องด้านขวาบน; ผื่น; ปัสสาวะลําบากเจ็บปวดหรือบ่อย ปวดหูหรือการระบายนํ้า ปวดไซนัสและความดัน 
หรือเจ็บคอ ไอ มีไข้ หนาวสั่น รู้สึกไมส่บาย หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อเอเวอร์โรลมิัส

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา [Zortress] หรือเอกสารข้อมูลผู้ป่วย 
[Afinitor, Afinitor Disperz]) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วย Everolimus และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่าง
ละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนีคุ้ณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใชย้า

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้เอเวอร์โรลิมัส

สําหรับผู้ป่วยทีใ่ช้เอเวอร์โรลมิัสเพื่อป้องกันการปฏิเสธการปลูกถ่าย:

คุณต้องใช้เอเวอรโ์รลิมัสภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายและให้ยาที่กดภูมิคุ้มกัน
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ความเสี่ยงที่คุณจะเป็นมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง (มะเร็งของส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกัน) หรือมะเร็ง
ผิวหนังจะเพิ่มขึ้นระหว่างการรักษาด้วยเอเวอรโ์รลิมัส แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณหรือคนในครอบครัวของ
คุณเคยเป็นหรือเคยเป็นมะเร็งผิวหนัง หรือคุณมผีิวขาวหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งผิวหนัง ให้วางแผนหลีกเลี่ยง
การสัมผัสกับแสงแดดหรือแสงอัลตราไวโอเลตโดยไม่จําเป็นหรือเป็นเวลานาน (เตียงสําหรับทําผิวแทนและแสงแดด) และสวม
ชุดป้องกัน แว่นกันแดด และครีมกันแดดระหว่างการรักษา หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: 
บริเวณที่เป็นสแีดง ยกขึ้น หรือเป็นขี้ผึ้งบนผิวหนัง แผลใหม่ กระแทกหรือเปลี่ยนสีบนผิวหนัง แผลที่ไม่หาย; ก้อนหรือมวลที่
ใดก็ไดใ้นร่างกายของคุณ การเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง เหงื่อออกตอนกลางคืน; ต่อมบวมทีค่อ รักแร้ หรือขาหนีบ; หายใจ
ลําบาก อาการเจ็บหน้าอก;

การใชเ้อเวอรโ์รลิมัสอาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเกิดการติดเชื้อทีห่ายากและร้ายแรงบางอย่าง รวมถึงการติดเชื้อไวรัส BK 
ไวรัสร้ายแรงที่อาจทําลายไตและทําให้ไตทีป่ลูกถ่ายล้มเหลว) และโรคลิวโคเอนเซฟาโลพาที multifocal แบบก้าวหน้า (PML; 
หายาก การติดเชื้อในสมองที่ไมส่ามารถรักษา ป้องกัน หรือรักษาใหห้ายขาดได้ และมักทําให้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพขั้น
รุนแรง) โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนีข้อง PML: ความอ่อนแอทีด่้านใดด้านหนึ่งของ
ร่างกายที่แย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป ความซุ่มซ่ามของแขนหรือขา การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การเดิน ความสมดุล คําพูด 
สายตา หรือความแข็งแกร่งของคุณที่คงอยู่นานหลายวัน ปวดหัว; อาการชัก; ความสับสน หรือการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ

Everolimus อาจทําใหเ้กิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดของไตที่ปลูกถ่ายของคุณ สิ่งนีม้ักจะเกิดขึ้นภายใน 30 วันแรกหลังการ
ปลูกถ่ายไตของคุณ และอาจทําใหก้ารปลูกถ่ายไม่สําเร็จ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี ปวด
ขาหนีบ หลังส่วนล่าง ข้างหรือท้อง; ปัสสาวะน้อยลงหรือปัสสาวะไม่ออก เลือดในปัสสาวะของคุณ ปัสสาวะสีเข้ม ไข้; คลื่นไส้ 
หรืออาเจียน

การใชเ้อเวอรโ์รลิมัสร่วมกับไซโคลสปอรินอาจทําให้ไตเสียหายได้ เพื่อลดความเสี่ยงนี้ แพทย์จะปรับขนาดยาไซโคลสปอรินและ
ติดตามระดับของยาและวิธีการทํางานของไต หากคุณพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี 
ปัสสาวะลดลงหรือบวมที่แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ในการศึกษาทางคลินิก ผู้ทีร่ับประทานเอเวอโรลมิัสเสียชีวิตในช่วงสองสามเดือนแรกหลังจากได้รับการปลูกถ่ายหัวใจมากกว่า
คนที่ไม่รับประทานเอเวอโรลิมัส หากคุณได้รับการปลูกถ่ายหัวใจ ใหป้รึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้าเอเวอรโ์รลิ
มัส

hy เป็นยานี้กําหนด?

Everolimus (Afinitor) ใช้รักษามะเร็งเซลลไ์ตขั้นสูง (RCC; มะเร็งทีเ่ริ่มต้นในไต) ที่รักษาไม่ประสบผลสําเร็จด้วยยาอื่นๆ 
Everolimus (Afinitor) ยังใชร้ักษามะเร็งเต้านมขั้นสูงบางประเภทที่ได้รับการรักษาด้วยยาอื่นอย่างน้อยหนึ่งชนิดแล้ว นอกจากนี้ 
Everolimus (Afinitor) ยังใชร้ักษามะเร็งตับอ่อน กระเพาะอาหาร ลําไส้ หรือปอดบางชนิดทีลุ่กลามหรือลุกลามและไม่สามารถ
รักษาด้วยการผ่าตัดได้ Everolimus (Afinitor) ยังใชร้ักษาเนื้องอกในไตในผู้ทีม่ี tuberous sclerosis complex (TSC ซึ่งเป็น
ภาวะทางพันธุกรรมทีท่ําให้เนื้องอกเติบโตในหลายอวัยวะ) Everolimus (Afinitor และ Afinitor
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Disperz) ยังใช้รักษา astrocytoma เซลล์ยักษ์ subependymal (SEGA; เนื้องอกในสมองชนิดหนึ่ง) ในผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 1 ปี
ขึ้นไปที่มี TSC Everolimus (Afinitor Disperz) ยังใชร้่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาอาการชักบางประเภทในผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 2 ปี
ขึ้นไปที่มี TSC Everolimus (Zortress) ใชร้่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อป้องกันการปฏิเสธการปลูกถ่าย (การโจมตีของอวัยวะที่ปลูกถ่าย
โดยระบบภูมิคุ้มกันของผู้ที่ไดร้ับอวัยวะ) ในผู้ใหญบ่างคนที่ได้รับการปลูกถ่ายไต Everolimus อยูใ่นกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไค
เนส Everolimus รักษามะเร็งโดยการหยุดเซลลม์ะเร็งจากการสืบพันธุ์และโดยการลดปริมาณเลือดไปยังเซลล์มะเร็ง Everolimus 
ป้องกันการปฏิเสธการปลูกถ่ายโดยลดการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Everolimus มาเป็นยาเม็ดสําหรับรับประทานและเป็นยาสําหรับแขวนในนํ้าและรับประทานทางปาก เมื่อนําเอเวอร์โรลมิัสไปรักษา
เนื้องอกในไต เซก้า หรืออาการชักในผู้ทีม่ี TSC อาร์ซีซี; หรือมะเร็งเต้านม ตับอ่อน กระเพาะอาหาร ลําไส้ หรือมะเร็งปอด มักรับ
ประทานวันละครั้ง เมื่อใชเ้อเวอรโ์รลิมัสเพื่อป้องกันการปฏิเสธการปลูกถ่าย มักใชว้ันละสองครั้ง (ทุก 12 ชั่วโมง) ในเวลาเดียวกันกับ
ไซโคลสปอริน Everolimus ควรรับประทานพร้อมอาหารหรือไม่มีอาหารเสมอ รับประทานเอเวอโรลิมัสในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติ
ตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้เอเวอร์โรลมิัสตรง
ตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

เม็ดยา Everolimus มาในแพ็คพุพองทีส่ามารถเปิดได้ด้วยกรรไกร อย่าเปิดตุ่มตุ่มจนกว่าคุณจะพร้อมทีจ่ะกลืนยาเม็ดทีบ่รรจุ
อยู่

คุณควรทานยาเม็ดเอเวอรโ์รลิมัสหรือยาเม็ดเอเวอร์โรลมิัสเพื่อระงับช่องปาก อย่าใชผ้ลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้รวมกัน

กลืนเม็ดทั้งหมดด้วยนํ้าเต็มแก้ว อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้ อย่ากินยาเม็ดทีบ่ดหรือหัก บอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่
สามารถกลืนเม็ดทั้งเม็ดได้

หากคุณกําลังใช้ยาเม็ดสําหรับระงับช่องปาก (Afinitor Disperz) คุณต้องผสมกับนํ้าก่อนใช้ อย่ากลืนยาเม็ดเหล่านี้ทั้งหมด และอย่า
ผสมกับนํ้าผลไมห้รือของเหลวอื่นใดนอกจากนํ้า อย่าเตรียมส่วนผสมนานกว่า 60 นาทีก่อนทีคุ่ณจะวางแผนทีจ่ะใช้ และทิ้งส่วนผสม
ถ้าไม่ได้ใชห้ลังจาก 60 นาที อย่าเตรียมยาบนพื้นผิวที่คุณใช้เพื่อเตรียมหรือรับประทานอาหาร หากคุณกําลังจะเตรียมยาสําหรับคนอื่น 
คุณควรสวมถุงมือเพื่อป้องกันการสัมผัสกับยา หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ คุณควรหลีกเลี่ยงการเตรียมยา
สําหรับคนอื่น เพราะการสัมผัสกับเอเวอร์โรลมิัสอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภข์องคุณได้

คุณสามารถผสมยาเม็ดสําหรับระงับช่องปากในหลอดฉีดยาในช่องปากหรือในแก้วขนาดเล็ก ในการเตรียมส่วนผสมในกระบอกฉีดยา
ในช่องปาก ให้ถอดลูกสูบออกจากกระบอกฉีดยาขนาด 10 มล. แล้วใสเ่ม็ดยาตามจํานวนทีก่ําหนดลงในกระบอกฉีดยาโดยไมท่ําให้ยา
เม็ดแตกหรือบดขยี้ คุณสามารถเตรียมเอเวอร์โรลมิัสได้มากถึง 10 มก. ในหลอดฉีดยาในคราวเดียว ดังนั้นหากขนาดยาของคุณ
มากกว่า 10 มก. คุณจะต้องเตรียมในหลอดฉีดยาอันที่สอง ใส่ลูกสูบลงในกระบอกฉีดยาแล้วดึงนํ้าประมาณ 5 มล. และอากาศ 4 มล. 
ลงในกระบอกฉีดยา และวางกระบอกฉีดยาลงในภาชนะโดยให้ปลายชี้ขึ้น รอ 3 นาทีเพื่อให้เม็ดยาถูกระงับ จากนั้นหยิบกระบอกฉีดยา
ขึ้นแล้วหมุนเบา ๆ ห้าครั้ง วางกระบอกฉีดยาเข้าไปในปากของผู้ป่วยแล้วดันลูกสูบเพื่อฉีดยา หลังจากทีผู่้ป่วย
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กลืนยาเข้าไป เติมกระบอกฉีดยาเดิมด้วยนํ้า 5 มล. และอากาศ 4 มล. แล้วหมุนกระบอกฉีดยาเพื่อล้างอนุภาคที่ยังคงอยู่ใน
กระบอกฉีดยา ใหส้่วนผสมนีแ้กผู่้ป่วยเพื่อให้แน่ใจว่าไดร้ับยาทั้งหมด

ในการเตรียมส่วนผสมในแก้ว ให้ใส่เม็ดยาตามจํานวนที่กําหนดลงในแก้วนํ้าดื่มขนาดเล็กที่บรรจุได้ไม่เกิน 100 มล. (ประมาณ 3 
ออนซ)์ โดยไม่บดหรือทําให้เม็ดแตก คุณสามารถเตรียมเอเวอรโ์รลิมัสได้มากถึง 10 มก. ในแก้วในคราวเดียว ดังนั้นหากขนาดยา
ของคุณมากกว่า 10 มก. คุณจะต้องเตรียมในแก้วที่สอง เติมนํ้า 25 มล. (ประมาณ 1 ออนซ)์ ลงในแก้ว รอ 3 นาที แล้วค่อยๆ คน
ส่วนผสมด้วยช้อน ให้ผู้ป่วยดื่มส่วนผสมทั้งหมดทันที เติมนํ้าอีก 25 มล. ลงในแก้วแล้วคนด้วยช้อนเดียวกันเพื่อล้างอนุภาคที่ยัง
คงอยู่ในแก้วออก ให้ผู้ป่วยดื่มส่วนผสมนีเ้พื่อให้แน่ใจว่าได้รับยาทั้งหมด

แพทย์ของคุณอาจปรับขนาดยาเอเวอโรลิมัสในระหว่างการรักษา ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับผลการตรวจเลือด การตอบสนองต่อยา ผลข้าง
เคียงที่คุณพบ และการเปลี่ยนแปลงของยาอื่นๆ ทีคุ่ณใชร้่วมกับเอเวอรโ์รลิมัส หากคุณกําลังใชเ้อเวอรโ์รลิมัสเพื่อรักษา SEGA 
หรืออาการชัก แพทย์ของคุณจะปรับขนาดยาของคุณไม่บ่อยกว่าหนึ่งครั้งทุกๆ 1 ถึง 2 สัปดาห์ และหากคุณกําลังใช้เอเวอร์โรลมิัส
เพื่อป้องกันการปฏิเสธการปลูกถ่าย แพทย์ของคุณจะปรับขนาดยาของคุณไม่บ่อยกว่าหนึ่งครั้ง ทุก 4 ถึง 5 วัน แพทย์ของคุณ
อาจหยุดการรักษาชั่วคราวหากคุณพบผลข้างเคียงทีรุ่นแรง พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการ
รักษาด้วยเอเวอรโ์รลิมัส

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเอเวอโรลิมัส
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้เอเวอร์โรลมิัส, ซโิรลิมัส (ราปามุน), เทมซิโรลมิัส (ทอริเซล), ยาอื่นๆ หรือส่วนผสม
ใดๆ ในยาเม็ดเอเวอรโ์รลิมัส สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใชย้าตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไมต่้องสั่งโดยแพทย์ อย่าลืมพูดถึงยาที่อยู่ในส่วน คําเตือนทีส่ําคัญ และสิ่งต่อไปนี:้ สารยับยั้ง angiotensin-converting enzyme (ACE) เช่น benazepril 

(Lotensin), captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), fosinopril (Monopril), lisinopril ( Prinivil, Zestril), moexipril (Univasc) perindopril (Aceon), quinapril (Accupril), ramipril (Altace) หรือ trandolapril (Mavik); amprenavir 

(Agenerase), atazanavir (Reyataz), aprepitant (Emend), carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol), clarithromycin (Biaxin, ใน Prevpac), ดิจอกซิน (Digitek, Lanoxicaps, Lanoxin), diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac), 

efavirenz (ใน Atripla, Sustiva), erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin), fluconazole (Diflucan), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), itraconazole (Sporanox), ketoconazole (Nizoral), nelfinavir (Viracept), 

nefazodone, nevirapine (Viramune), nicardipine (Cardene), phenobarbital (Ditotinal) , Phenytek), rifabutin (Mycobutin), rifampin (Rifadin, ใน Rifamate, ใน Rifater), rifapentine (Priftin), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra), 

saquinavir (Invirase), telithromycin (Ketek), verapamil (Calan, Covera, Isoptin , Verelan). และ voriconazole (Vfend). แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมี

ปฏิกิริยากับเอเวอร์โรลิมัสด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไมป่รากฏในรายการนี้ ketoconazole (Nizoral), nelfinavir (Viracept), nefazodone, nevirapine (Viramune), nicardipine (Cardene), 

phenobarbital (Luminal), phenytoin (Dilantin, Phenytek), rifabutin (Mycobutin), rifampin (Rifadin, in Riter) rifapentine (Priftin), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra), saquinavir (Invirase), telithromycin (Ketek), verapamil (Calan, 

Covera, Isoptin, Verelan) และ voriconazole (Vfend) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับเอเวอร์โรลมิัสด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้แพทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่

คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ ketoconazole (Nizoral), nelfinavir (Viracept), nefazodone, nevirapine (Viramune), nicardipine (Cardene), phenobarbital (Luminal), phenytoin (Dilantin, Phenytek), rifabutin 

(Mycobutin), rifampin (Rifadin, in Riter) rifapentine (Priftin), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra), saquinavir (Invirase), telithromycin (Ketek), verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan) และ voriconazole (Vfend) แพทย์ของคุณอาจ

ต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมปีฏิกิริยากับเอเวอร์โรลิมัสด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้แพทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ ไรแฟมพิน (Rifadin, ใน Rifamate, 

ใน Rifater), rifapentine (Priftin), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra), saquinavir (Invirase), telithromycin (Ketek), verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan) และ voriconazole (Vfend) . แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบ

คุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมปีฏิกิริยากับเอเวอร์โรลิมัสด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้ ไรแฟมพิน (Rifadin, ใน Rifamate, ใน Rifater), rifapentine 

(Priftin), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra), saquinavir (Invirase), telithromycin (Ketek), verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan) และ voriconazole (Vfend) . แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับ

ผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับเอเวอรโ์รลิมัสด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรชนิดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น
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แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวานหรือนํ้าตาลในเลือดสูง ระดับคอเลสเตอรอลหรือ
ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง โรคไตหรือตับ หรือสภาวะใดๆ ทีข่ัดขวางไม่ให้คุณย่อยอาหารทีม่ีนํ้าตาล แป้ง หรือผลิตภัณฑจ์ากนม
ตามปกติ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หากคุณเป็นผู้หญิงที่สามารถตั้งครรภ์ได้ คุณต้องใชก้ารคุม
กําเนิดที่มีประสิทธิผลในระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 8 สัปดาห์หลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชายกับคู่ครองหญิง
ที่สามารถตั้งครรภไ์ด้ คุณต้องใช้การคุมกําเนิดทีม่ีประสิทธิผลในระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 4 สัปดาหห์ลังจากให้ยาครั้ง
สุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานเอ
เวอโรลิมัส ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ Everolimus อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณให้นมลูก 
อย่าให้นมลูกระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังรับประทานเอเวอโรลมิัส

ไม่ต้องฉีดวัคซีนใดๆ โดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์ ในระหว่างการรักษาด้วยเอเวอรโ์รลิมัส คุณควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้
อื่นที่เพิ่งไดร้ับการฉีดวัคซีน

พูดคุยกับแพทยข์องบุตรของท่านเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่บุตรของท่านอาจต้องได้รับก่อนเริ่มการรักษาด้วยเอเวอโรลิมัส

คุณควรรู้ว่าคุณอาจเกิดแผลหรือบวมในปากระหว่างการรักษาด้วยเอเวอร์โรลมิัส โดยเฉพาะในช่วง 8 สัปดาหแ์รกของการรักษา 
เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยเอเวอรโ์รลิมัส แพทยข์องคุณอาจสั่งนํ้ายาบ้วนปากบางอย่างเพื่อลดโอกาสทีคุ่ณจะเป็นแผลในปากหรือ
แผลในปาก และลดความรุนแรงลง ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์เกี่ยวกับวิธกีารใช้นํ้ายาบ้วนปากนี้ บอกแพทย์หากคุณมีแผล
หรือรู้สึกเจ็บในปาก คุณไม่ควรใชน้ํ้ายาบ้วนปากใดๆ โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะนํ้ายาบ้วนปากบางชนิดที่มี
แอลกอฮอล์ เปอรอ์อกไซด์ ไอโอดีน หรือโหระพาอาจทําใหแ้ผลและบวมแย่ลงได้

คุณควรรู้ว่าบาดแผลหรือบาดแผล รวมถึงบาดแผลในผิวหนังที่เกิดขึ้นระหว่างการปลูกถ่ายไตอาจหายช้ากว่าปกตหิรืออาจไม่
หายเป็นปกตริะหว่างการรักษาด้วยเอเวอรโ์รลิมัส โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากบาดแผลทีผ่ิวหนังจากการปลูกถ่ายไต
หรือบาดแผลอื่น ๆ อบอุ่น แดง เจ็บปวดหรือบวม เต็มไปด้วยเลือด ของเหลว หรือหนอง; หรือเริ่มเปิด

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณจําขนาดยาที่ลืมได้ภายใน 6 ชั่วโมงของเวลาที่คุณกําหนดใหก้ิน ให้ทานยาทีล่ืมไปทันที อย่างไรก็ตาม หากผ่านไปนานกว่า 6 
ชั่วโมงนับจากเวลาที่กําหนด ให้ข้ามขนาดยาที่ไมไ่ด้รับและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชย
การพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Everolimus อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ท้องเสีย

ท้องผูก

เปลี่ยนความสามารถในการลิ้มรสอาหาร
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ลดนํ้าหนัก

ปากแห้ง

ความอ่อนแอ

ปวดหัว

นอนหลับยากหรือหลับยาก

เลือดกําเดาไหล

ผิวแห้ง

สิว

ปัญหาเกี่ยวกับเล็บ

ผมร่วง

ปวดแขน ขา หลัง หรือข้อต่อ

ปวดกล้ามเนื้อ

ประจําเดือนขาดหรือมาไม่ปกติ

ประจําเดือนมามาก

ความยากลําบากในการรับหรือรักษาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

ความวิตกกังวล

ความก้าวร้าวหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอื่นๆ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ลมพิษ

อาการคัน

อาการบวมทีม่ือ เท้า แขน ขา ตา ใบหน้า ปาก ริมฝีปาก ลิ้น หรือลําคอ

เสียงแหบ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

หายใจดังเสียงฮืด ๆ

ล้าง

อาการเจ็บหน้าอก

กระหายหรือหิวมาก

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

ผิวสซีีด

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ

อาการวิงเวียนศีรษะ

อาการชัก
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Everolimus อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชายและผู้หญิง พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชเ้อเวอรโ์ร
ลิมัส

Everolimus อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่คุณกําลังใช้ยานี้

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?

เก็บยานี้ไวใ้นกล่องตุ่มที่บรรจุ ปิดให้แน่น และให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากแสงและความร้อนและความชื้นส่วน
เกิน (ไม่ใชใ่นห้องนํ้า) เก็บตุ่มและเม็ดยาให้แห้ง

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

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?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Afinitor®

Afinitor Disperz®

Zortress®
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