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hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีดเฟอรร์ิกคาร์บอกซีมอลโตสใช้รักษาโรคโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็ก (จํานวนเซลล์เม็ดเลือดแดงตํ่ากว่าปกตเินื่องจากมี
ธาตเุหล็กน้อยเกินไป) ในผู้ใหญท่ี่ไม่สามารถทนต่อหรือไม่สามารถรักษาด้วยอาหารเสริมธาตเุหล็กทีร่ับประทานทางปากได้สําเร็จ 
ยานี้ยังใชร้ักษาโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในผู้ใหญ่ทีเ่ป็นโรคไตเรื้อรัง (ไตเสียหายซึ่งอาจแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไปและอาจ
ทําใหไ้ตหยุดทํางาน) ทีไ่ม่ไดฟ้อกไต การฉีดเฟอร์ริกคาร์บอกซีมอลโตสอยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าผลิตภัณฑท์ดแทนธาตเุหล็ก มัน
ทํางานโดยการเติมธาตุเหล็กเพื่อให้ร่างกายสามารถสร้างเซลลเ์ม็ดเลือดแดงได้มากขึ้น

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีดเฟอรร์ิกคาร์บอกซีมอลโตสเป็นวิธีการแกป้ัญหา (ของเหลว) เพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) โดยแพทย์หรือ
พยาบาลในสํานักงานแพทย์หรือคลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล โดยปกตแิล้วจะใหท้ั้งหมด 2 โด๊ส โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 7 
วัน หากระดับธาตเุหล็กของคุณลดลงหลังจากเสร็จสิ้นการรักษา แพทย์อาจสั่งยานีอ้ีกครั้ง

การฉีดเฟอรร์ิกคาร์บอกซีมอลโตสอาจทําให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตในระหว่างและไม่นานหลังจากที่คุณได้รับ
ยา แพทย์ของคุณจะดูแลคุณอย่างระมัดระวังในขณะทีคุ่ณได้รับการฉีดเฟอริกคาร์บอกซมีอลโตสในแต่ละครั้งและอย่างน้อย 30 
นาทีหลังจากนั้น แพทย์ของคุณจะตรวจความดันโลหิตของคุณบ่อยๆในช่วงเวลานี้ แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณ
พบอาการใดๆ ต่อไปนี้ระหว่างหรือหลังการฉีด: หายใจถี่; หายใจดังเสียงฮืด ๆ; กลืนลําบากหรือหายใจลําบาก เสียงแหบ; อาการ
บวมทีใ่บหน้า, คอ, ลิ้น, ริมฝีปากหรือตา; ลมพิษ; ผื่น; อาการคัน; เป็นลม; มึนหัว; อาการวิงเวียนศีรษะ หน้าแดง; คลื่นไส้ ผิวเย็น
และชื้น ชีพจรเต้นเร็วและอ่อนแอ อาการเจ็บหน้าอก; หรือหมดสติ หากคุณพบปฏิกิริยารุนแรง

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?
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ก่อนได้รับการฉีดเฟอรร์ิก คาร์บอกซีมอลโตส
บอกแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพก้ารฉีดเฟอร์ริกคาร์บอกซมีอลโตส, ferumoxytol (Feraheme), เหล็กเดกซ์
ทราน (Dexferrum, Infed), เหล็กซูโครส (Venofer) หรือโซเดียมเฟอริกกลโูคเนต (Ferrlecit); ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสม
ใด ๆ ในการฉีดเฟอรร์ิกคาร์บอกซีมอลโตส สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ifosfamide (Ifex), tenofovir (Viread) และ 
valproic acid แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณกําลังเสริมธาตเุหล็กทีร่ับประทานทางปาก แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาด
ยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมรีะดับฟอสเฟตในเลือดตํ่าหรือไม่สามารถรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพได้ แจ้ง
แพทย์ของคุณด้วยหากคุณมหีรือเคยเป็นโรคทางเดินอาหารซึ่งคุณไม่สามารถดูดซึมวิตามินบางชนิด การขาดวิตามินดี ความดัน
โลหิตสูง หรือโรคพาราไทรอยด์หรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีดเฟอริกคาร์
บอกซีมอลโตส ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ ตรวจสอบทารกที่กินนมแม่เพื่อหาอาการท้องผูกหรือท้องร่วงในขณะที่คุณได้รับการฉีด
เฟอริกคาร์บอกซีมอลโตส โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหากทารกทีก่ินนมแม่มีอาการเหล่านี้

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณไม่ไดร้ับการนัดรับการฉีดเฟอรร์ิก คาร์บอกซีมอลโตส ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณโดยเร็วที่สุด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีดเฟอร์ริกคาร์บอกซีมอลโตสอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

รสชาติเปลี่ยนไป

ปวดหัว

ปวดหรือชํ้าบริเวณทีฉ่ีดยา

การเปลี่ยนสีผิวเป็นสีนํ้าตาลในบริเวณที่ฉีดยาซึ่งอาจอยู่ได้นาน

การฉีดเฟอรร์ิกคาร์บอกซีมอลโตสอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่
รับยานี้

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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
ปัญหาข้อต่อ

เดินลําบาก

กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ปวดกระดูก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดเฟอริกคาร์บอกซีมอลโตส

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทยแ์ละเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณได้รับการฉีดเฟอริกคาร์บอกซีมอลโตส

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

ชื่อแรนด์

หัวฉีด®

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2020
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