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การฉีด Exenatide
ออกเสียงว่า (อดีต en 'กระแสนํ้า)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

การฉีด Exenatide Extended-release (Bydureon BCISE) อาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะพัฒนาเนื้องอกของต่อม
ไทรอยด์ รวมถึงมะเร็งต่อมไทรอยด์เกี่ยวกับไขกระดูก (MTC; มะเร็งต่อมไทรอยดช์นิดหนึ่ง) สัตว์ทดลองที่ได้รับการฉีด 
exenatide Extended-release พัฒนาเนื้องอก แต่ไม่ทราบว่ายานี้เพิ่มความเสี่ยงของเนื้องอกในมนุษย์หรือไม่ แจ้งให้
แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณมีหรือเคยมี MTC หรือ Multiple Endocrine 
Neoplasia syndrome type 2 (MEN 2; ภาวะที่ทําให้เกิดเนื้องอกในต่อมมากกว่าหนึ่งในร่างกาย) ถ้าเป็นเช่นนั้น 
แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใชก้ารฉีด exenatide Extended-release หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทร
เรียกแพทย์ของคุณทันท:ี มีก้อนหรือบวมที่คอ; เสียงแหบ; กลืนลําบาก หรือหายใจถี่

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการ
ตอบสนองของร่างกายคุณต่อ exenatide

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผูป้่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยการฉีด 
exenatide และทุกครั้งทีคุ่ณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณ
มีคําถามใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/
DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้ยา

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชก้ารฉีด exenatide

hy เป็นยานี้กําหนด?

Exenatide ใช้ร่วมกับอาหารและการออกกําลังกายเพื่อรักษาโรคเบาหวานประเภท 2 (ภาวะที่ร่างกายไม่ได้ใช้อินซูลินตามปกติ 
ดังนั้นจึงไม่สามารถควบคุมปริมาณนํ้าตาลในเลือดได้) ในผู้ใหญ่ (Byetta) และในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 10 ปี และแก่กว่า 
(Bydureon BCISE) Exenatide อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า incretin mimetics มันทํางานโดยกระตุ้นตับอ่อนให้หลั่งอินซูลิน
เมื่อระดับนํ้าตาลในเลือดสูง อินซูลินช่วยย้ายนํ้าตาลจากเลือดไปยังเนื้อเยื่อของร่างกายอื่น ๆ ที่เป็นอยู่
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ใช้เป็นพลังงาน Exenatide ยังช่วยชะลอการถ่ายเทของกระเพาะอาหารและทําให้ความอยากอาหารลดลง Exenatide ไม่ได้ใช้
ในการรักษาโรคเบาหวานประเภท 1 (เงื่อนไขทีร่่างกายไม่ได้ผลิตอินซูลิน ดังนั้นจึงไม่สามารถควบคุมปริมาณนํ้าตาลในเลือดได้) 
Exenatide ไม่ไดใ้ช้แทนอินซูลินในการรักษาผูป้่วยโรคเบาหวานที่ต้องการอินซูลิน

เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ที่เป็นเบาหวานและนํ้าตาลในเลือดสูงสามารถพัฒนาโรคแทรกซ้อนทีร่้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่ง
รวมถึงโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ปัญหาเกี่ยวกับไต ความเสียหายของเส้นประสาท และปัญหาสายตา การใช้ยา การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต (เช่น การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การเลิกบุหรี)่ และการตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดเป็น
ประจําอาจช่วยจัดการโรคเบาหวานและปรับปรุงสุขภาพของคุณได้ การบําบัดนี้ยังอาจลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคหัวใจวาย โรค
หลอดเลือดสมอง หรือโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน เช่น ไตวาย เส้นประสาทถูกทําลาย (ชา ขาหรือเท้าเย็น 
ความสามารถทางเพศลดลงในผู้ชายและผู้หญิง) ปัญหาสายตา รวมถึงการเปลี่ยนแปลง หรือสูญเสียการมองเห็นหรือโรค
เหงือก แพทย์และผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ จะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการโรคเบาหวานของคุณ

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

Exenatide ปล่อยทันที (Byetta®) มาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) ในปากกาจ่ายยาที่เติมไว้ล่วงหน้าเพื่อฉีดเข้าใต้
ผิวหนัง (เพียงใต้ผิวหนัง) Exenatide Extended-release (ออกฤทธิน์าน) (Bydureon®BCISE) มาในรูปแบบการระงับ (
ของเหลว) ในเครื่องฉีดอัตโนมัติแบบเติมล่วงหน้าเพื่อฉีดเข้าใต้ผิวหนัง สารละลาย Exenatide ที่ออกฤทธิ์ทันทมีักจะฉีดวันละ
สองครั้งภายใน 60 นาทีก่อนอาหารเช้าและอาหารเย็น (หรืออาหารหลักสองมื้อของวัน ห่างกันประมาณ 6 ชั่วโมง) ห้ามฉีดหลัง
อาหาร แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณฉีด exenatide ในขนาดตํ่าและอาจเปลี่ยนให้คุณใช้ยาที่ใช้ยาในปริมาณที่สูงขึ้นหากการ
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณไม่ดีขึ้นหลังจากที่คุณใช้ exenatide เป็นเวลา 1 เดือน การฉีดสารแขวนลอยแบบขยาย
เวลาของ Exenatide จะถูกฉีดสัปดาหล์ะครั้งในเวลาใดก็ได้โดยไม่คํานึงถึงมื้ออาหาร ใช้ exenatide Extended-release ใน
วันเดียวกันทุกสัปดาห์ทุกช่วงเวลาของวัน คุณสามารถเปลี่ยนวันในสัปดาห์ที่คุณใช้การระงับ exenatide Extended 
release ได้หากคุณใช้ยาครั้งสุดท้ายเป็นเวลา 3 วันขึ้นไป ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้
แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ผลิตภัณฑ์ฉีด exenatide ตามคําแนะนํา อย่าใช้มากหรือน้อยหรือ
ใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

หากคุณกําลังเปลี่ยนจากสารละลาย exenatide ที่ปลดปล่อยทันทีเป็นสารแขวนลอยที่มีการปลดปล่อย exenatide 
ระดับนํ้าตาล (นํ้าตาล) ของคุณอาจเพิ่มขึ้นชั่วคราวเป็นเวลา 2 ถึง 4 สัปดาห์หลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้

Exenatide ควบคุมโรคเบาหวาน แตไ่ม่สามารถรักษาได้ ใช้ exenatide ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดใช้ exenatide โดย
ไมไ่ดป้รึกษาแพทย์

อย่าลืมอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําของผู้ผลิตในการฉีดผลิตภัณฑ์ฉีด exenatide ขอให้แพทย์หรือเภสัชกรแสดงวิธีใช้
ปากกาหรือเครื่องฉีดอัตโนมัติ ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้อย่างระมัดระวัง

หากคุณกําลังใช้ exenatide ปล่อยทันที (Byetta®) ปากกาจ่ายยาแบบเติมล่วงหน้า คุณจะต้องซื้อเข็มแยกต่างหาก ถาม
แพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่าคุณต้องฉีดยาชนิดใด ห้ามใช้เข็มซํ้าและห้ามใช้เข็มหรือปากการ่วมกัน ถอดเข็มออกทุกครั้ง
หลังจากที่คุณฉีดยา ทิ้งเข็มลงในภาชนะที่ทนต่อการเจาะ ถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณถึงวิธีทิ้งภาชนะที่ทนต่อการเจาะ

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605034.html 2/7



14/4/22, 16:17 น. การฉีด Exenatide สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ดูสารละลายที่ออกฤทธิ์ทันทขีอง exenatide ทุกครั้งก่อนฉีด ควรมีความชัดเจน ไม่มีสี และปราศจากอนุภาค อย่าใช้การ
ฉีด exenatide แบบปล่อยทันทหีากมีสี มีเมฆมาก มีอนุภาคที่เป็นของแข็ง หรือถ้าเลยวันหมดอายุไปแล้ว

ลบ exenatide Extended-release (Bydureon BCISE .)®) เครื่องฉีดอัตโนมัติแบบเติมล่วงหน้าจากตู้เย็นและปล่อยให้
มันอุ่นที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 นาทีก่อนที่คุณจะฉีดยา ผสมเครื่องฉีดอัตโนมัตทิี่เติมไว้ล่วงหน้าโดยเขย่าแรงๆ อย่างน้อย 
15 วินาทีก่อนใช้งาน

ดูระบบกันสะเทือนแบบขยายเวลาของ exenatide ทุกครั้งก่อนทําการฉีด หลังจากเขย่าเป็นเวลา 15 วินาที สีขาวควรเป็นสี
ขาวนวลและมีเมฆมาก ห้ามใชห้ากมีการเปลี่ยนสี มีอนุภาคทีเ่ป็นของแข็ง หรือหากพ้นวันหมดอายุไปแล้ว

อย่าผสมอินซูลินกับผลิตภัณฑ์ exenatide เพื่อรวมกันเป็นการฉีดครั้งเดียว

ผลิตภัณฑ์ฉีด Exenatide สามารถฉีดได้ที่ต้นขา (ขาบน) หน้าท้อง (ท้อง) หรือต้นแขน ห้ามฉีด exenatide เข้าไปในเส้นเลือด
หรือกล้ามเนื้อ เปลี่ยน (หมุน) บริเวณที่ฉีดภายในพื้นที่ที่เลือกด้วยยาระงับการปลดปล่อย exenatide แต่ละขนาด

คุณสามารถฉีด exenatide และอินซูลินทีป่ลดปล่อยออกมาในบริเวณเดียวกันของร่างกายได้ แต่ไม่ควรฉีดยาให้ติดกัน

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีด exenatide
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ exenatide ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีด exenatide สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้
ทางปาก เนื่องจาก exenatide อาจเปลี่ยนวิธีที่ร่างกายดูดซึมยาเหล่านี้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: acetaminophen 
(Tylenol); สารยับยั้งเอนไซม์ที่ทําใหเ้กิด angiotensin-converting (ACE) เช่น benazepril (Lotensin, ใน Lotrel), 
captopril, enalapril (Epaned, Vasotec, ใน Vaseretic), fosinopril, lisinopril (Prinivil, Qbrelis, Zestril, ใน 
Zestoretic), moexipril, perindopril (ใน Prestalia ), quinapril (Accupril, ใน Accuretic, ใน Quinaretic), 
ramipril (Altace) และ trandolapril; ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า'); แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
อื่น ๆ (NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve, Naprosyn); โลวาสแตติน (Altoprev); 
ยาสําหรับความดันโลหิตสูง อินซูลินหรือยารักษาโรคเบาหวานอื่น ๆ เช่น sulfonylureas เช่น glimepiride (Amaryl ใน 
Duetact), glipizide (Glucotrol), glyburide (DiaBeta, Glynase) และ tolbutamide; และวาร์ฟาริน (Jantoven) 
แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

หากคุณกําลังใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด) หรือยาปฏิชีวนะ ให้รับประทานอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนทีคุ่ณจะใช้การฉีด
สารละลาย exenatide แบบออกฤทธิ์ทันที หากคุณได้รับคําสั่งให้ใช้ยาเหล่านี้พร้อมกับอาหาร ให้ทานพร้อมกับอาหารหรือ
ของว่างในเวลาที่คุณไม่ได้ใช้การฉีดสารละลาย exenatide ที่ออกฤทธิ์ทันที
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แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีเลือดออกรุนแรงเนื่องจากภาวะเกล็ดเลือดตํ่า (เกล็ดเลือดจํานวน
น้อย [ชนิดของเซลลเ์ม็ดเลือดที่จําเป็นสําหรับการแข็งตัวของเลือด]) หลังจากได้รับผลิตภัณฑ์ exenatide แพทย์
ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ exenatide

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณได้รับการปลูกถ่ายไต หรือหากคุณเคยหรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะ
อาหารอย่างรุนแรง ซึ่งรวมถึงโรคกระเพาะ (การเคลื่อนตัวของอาหารจากกระเพาะอาหารไปยังลําไส้เล็กอย่างช้าๆ) หรือ
ปัญหาอื่นๆ ในการย่อยอาหาร ตับอ่อนอักเสบ (ตับอ่อนบวม) หรือปัญหาตับอ่อนอื่น ๆ โรคนิ่ว (การสะสมของของแข็งในถุง
นํ้าดี) หรือปัญหาถุงนํ้าดีอื่น ๆ ระดับไตรกลีเซอไรด์ (ไขมัน) ในเลือดสูง หรือโรคตับหรือไต แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณ
เพิ่งมีอาการท้องร่วง คลื่นไส้ หรืออาเจียน หรือหากคุณไม่สามารถดื่มของเหลวทางปากได้ ซึ่งอาจทําให้ร่างกายขาดนํ้า (สูญ
เสียของเหลวในร่างกายจํานวนมาก)

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้ exenatide ให้
โทรเรียกแพทยข์องคุณ

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่าลืมปฏิบัติตามคําแนะนําด้านการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารของแพทย์หรือนักโภชนาการ การรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณพลาดการฉีดยา exenatide แบบปล่อยทันที (Byetta®) ข้ามขนาดที่ไม่ได้รับและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายตามปกติของคุณ อย่าฉีดยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้รับ

หากคุณพลาดการฉีดยา exenatide Extended-release (Bydureon BCISE .)®) ให้ใช้ยาที่ลืมไปทันททีี่นึกได้ จากนั้นจึง
ดําเนินการตามตารางประจําสัปดาห์ตามปกติ อย่างไรก็ตาม หากเหลือเวลาน้อยกว่า 3 วัน (72 ชั่วโมง) จนกว่าจะถึงกําหนดมื้อ
ถัดไป ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

ยานี้อาจทําใหน้ํ้าตาลในเลือดของคุณเปลี่ยนแปลง คุณควรรู้อาการนํ้าตาลในเลือดตํ่าและนํ้าตาลในเลือด
สูง และจะทําอย่างไรถ้าคุณมีอาการเหล่านี้

การฉีด Exenatide อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ท้องผูก

ความอยากอาหารลดลง

ความรู้สึกกระวนกระวายใจ

อาการวิงเวียนศีรษะ

อิจฉาริษยา

ปวดหัว
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ความอ่อนแอ

เหงื่อออก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญ 
ให้หยุดใช้ exenatide และโทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน: :

อาการปวดอย่างต่อเนื่องซึ่งเริ่มขึ้นทีด่้านซ้ายบนหรือตรงกลางของกระเพาะอาหาร แต่อาจลามไปถึงด้านหลังโดยมีอาการ
อาเจียนหรือไม่ก็ได้

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

หน้า คอ ลิ้น ปาก บวม บวม

อาการวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลม

หัวใจเต้นเร็ว

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

ปวดบริเวณที่ฉีด บวม พุพอง คัน หรือเป็นก้อน

ปวดท้องด้านขวาหรือตรงกลางท้องส่วนบน คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ หรือผิวหรือตาเหลือง

การเปลี่ยนแปลงของสีหรือปริมาณของปัสสาวะ

ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ

อาการบวมทีแ่ขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

Exenatide อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บปากกาแบบปล่อยทันที exenatide ที่ไม่ได้ใชใ้นกล่องเดิมในตู้เย็น โดยป้องกันไม่ให้ถูกแสง อย่าแช่แข็ง เมื่อใช้งาน
แล้ว ปากกาที่ปล่อยทันที exenatide สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง (สูงถึง 77°F [25°C]) ได้นานถึง 30 วัน อย่าเก็บ
ปากกา exenatide โดยที่เข็มติดอยู่ เมื่อเดินทาง อย่าลืมเก็บปากกาที่ปล่อยทันทขีอง exenatide ให้แห้ง

จัดเก็บเครื่องฉีดอัตโนมัตแิบบขยายเวลาของ exenatide ไว้ในตู้เย็นในกล่องเดิมและป้องกันไม่ให้ถูกแสง หาก
จําเป็น สามารถเก็บหัวฉีดอัตโนมัติ exenatide Extended-release ไว้ที่อุณหภูมิห้อง (สูงถึง 80°F [30°C]) เป็น
เวลาทั้งหมด 4 สัปดาห์
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เก็บปากกา exenatide และเครื่องฉีดอัตโนมัติให้พ้นมือเด็ก

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานทีป่ลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึง
http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
คลื่นไส้

อาเจียน

อาการของภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

ควรตรวจสอบระดับนํ้าตาลในเลือดและ glycosylated hemoglobin (HbA1c) เป็นประจําเพื่อตรวจสอบการตอบสนองต่อ 
exenatide แพทย์ของคุณจะบอกวิธีตรวจสอบการตอบสนองต่อยานีด้้วยการวัดระดับนํ้าตาลในเลือดหรือปัสสาวะที่บ้าน 
ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้อย่างระมัดระวัง

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ซื้อเองจากร้านขายยา) 
ทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วิตามิน เกลือแร่ หรืออาหารเสริมอื่นๆ คุณควรนํารายการนีต้ิดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบ
แพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณฉีุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Bydureon®¶
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Bydureon BCISE®

เบียทต้า®

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 15/11/2564

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
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