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ฟินโกลิโมด
ออกเสียงว่า (fin gol 'i mod)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Fingolimod ใช้เพื่อป้องกันอาการต่างๆ และชะลอความทุพพลภาพในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 10 ปขีึ้นไปทีม่ีอาการกําเริบ (หลักสูตร
ของโรคที่มีอาการลุกเป็นไฟเป็นครั้งคราว) ของเส้นโลหิตตีบหลายเส้น (MS; โรค ซึ่งเส้นประสาททํางานไม่ถูกต้อง และผู้คนอาจมี
อาการอ่อนแรง ชา สูญเสียการประสานงานของกล้ามเนื้อ และปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น การพูด และการควบคุมกระเพาะปัสสาวะ
) Fingolimod อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า sphingosine lphosphate receptor modulators มันทํางานโดยลดการทํางานของ
เซลล์ภูมิคุ้มกันทีอ่าจทําให้เส้นประสาทเสียหาย

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Fingolimod มาเป็นแคปซูลทางปาก มักรับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร รับประทานฟิงโกลิโมดในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ 
fingolimod ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

Fingolimod อาจทําให้หัวใจเต้นช้าลงในผู้ใหญแ่ละเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 6 ชั่วโมงแรกหลังจากทีคุ่ณรับประทานยาครั้งแรก 
และหลังจากรับประทานครั้งแรกเมื่อเพิ่มขนาดยาในเด็ก คุณจะได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG; การทดสอบที่บันทึกกิจกรรม
ทางไฟฟ้าของหัวใจ) ก่อนทีคุ่ณจะใชย้าครั้งแรกและอีกครั้ง 6 ชั่วโมงหลังจากทีคุ่ณรับประทานยา คุณจะใชย้าฟินโกลโิมดครั้งแรกใน
สํานักงานแพทย์หรือสถานพยาบาลอื่น คุณจะต้องอยู่ที่สถานพยาบาลเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงหลังจากทีคุ่ณใชย้าเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้ คุณอาจต้องอยู่ในสถานพยาบาลนานกว่า 6 ชั่วโมงหรือข้ามคืน หากคุณมีเงื่อนไขบางประการหรือใช้ยาบางชนิดทีเ่พิ่ม
ความเสี่ยงที่หัวใจจะเต้นช้าลง หรือถ้าหัวใจเต้นช้ากว่าที่คาดไว้ หรือยังคงช้าต่อไปหลังจาก 6 ครั้งแรก ชั่วโมง. คุณอาจต้องอยู่ที่
สถานพยาบาลเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงหลังจากทานยาครั้งทีส่อง หากหัวใจเต้นช้าเกินไปเมื่อคุณทานยาครั้งแรก แจ้งให้แพทย์
ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีอาการวิงเวียนศีรษะ เหนื่อยล้า อาการเจ็บหน้าอก หรือหัวใจเต้นช้าหรือผิดปกตใินช่วงเวลาใดก็ได้
ระหว่างการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังรับประทานยาครั้งแรก

Fingolimod อาจช่วยควบคุมหลายเส้นโลหิตตีบ แต่ไม่สามารถรักษาได้ อย่าหยุดทานฟิงโกลิโมดโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณ
ไม่ใช้ยาฟินโกลิโมดเป็นเวลา 1 วันหรือนานกว่านั้นในช่วง 2 สัปดาหแ์รกของการรักษา เป็นเวลา 1 สัปดาหห์รือนานกว่านั้นใน
สัปดาห์ที่สามและสีข่องการรักษา หรือเป็นเวลา 2 สัปดาห์หรือนานกว่านั้นหลังจากเดือนแรกของการรักษา ใหป้รึกษาแพทย์ของ
คุณก่อน คุณเริ่มใช้มันอีกครั้ง คุณอาจสัมผัสได้
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หัวใจเต้นช้าลงเมื่อคุณเริ่มใช้ fingolimod อีกครั้ง ดังนั้น คุณจะต้องเริ่มใช้ยาในสํานักงานของแพทย์อีกครั้ง

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) แก่คุณเมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยฟิงโกลโิมดและทุก
ครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนี้คุณยัง
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือ
การใช้ยา

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานฟิงโกลโิมด
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยา fingolimod หากคุณมีอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อ fingolimod หรือส่วนผสมใด 
ๆ ในแคปซูล fingolimod (ผื่น ลมพิษ บวมที่ใบหน้า ตา ปาก คอ ลิ้น ริมฝีปาก มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง) แพทย์ของคุณ
อาจบอกว่าอย่าใชย้าฟินโกลโิมด นอกจากนี้ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณแพ้ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูล 
fingolimod สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใชย้า

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณกําลังใชย้าสําหรับการเต้นของหัวใจผิดปกติ เช่น amiodarone (Nexterone, 
Pacerone), disopyramide (Norpace), dofetilide (Tikosyn), dronedarone (Multaq), ibutilide (Corvert), 
procainamide, quinidine (ใน Nuedexta) และ sotalol (Betapace, Sorine, Sotylize). แพทย์ของคุณอาจบอกคุณ
ว่าอย่ากินฟิงโกลโิมดหากคุณกําลังใช้ยาเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีส่ั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่คุณกําลังรับประทานหรือ
วางแผนที่จะใช้ระหว่างการรักษาด้วยฟิงโกลิโมด อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ตัวบล็อคเบต้าเช่น atenolol (Tenormin ใน Tenoretic), carteolol, labetalol 
(Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol-XL, ใน Dutoprol, ใน Lopressor HCT), nadolol (Corgard, ใน Corzide), nebivolol (Bystolic 
ใน Byvalson), propranolol (Inderal LA, Innopran XL) และ timolol; diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, อื่น ๆ ); คลอโปรมาซีน; 
citalopram (Celexa); ดิจอกซิน (ลานอกซิน); erythromycin (EES, Ery-Tab, PCE, อื่นๆ); ฮาโลเพอริดอล (Haldol); คีโตโคนาโซล; ยาสําหรับปัญหา
หัวใจ เมธาโดน (โดโลฟีน, เมธาโดส); และ verapamil (Calan, Verelan ใน Tarka) แจ้งแพทยข์องคุณด้วยว่าคุณกําลังใช้ยาใด ๆ ต่อไปนี้หรือหากคุณเคยใช้
ยาเหล่านี้มาก่อน: corticosteroids เช่น dexamethasone, methylprednisolone และ prednisone; ยารักษาโรคมะเร็ง และยาเพื่อลดหรือควบคุม
ระบบภูมิคุ้มกัน เช่น mitoxantrone, natalizumab (Tysabri) และ teriflunomide (Aubagio) แพทยข์องคุณอาจจําเป็นต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจ
สอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับฟิงโกลโิมดด้วย ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณ
กําลังใช้ แม้แตย่าที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ natalizumab (Tysabri) และ teriflunomide (Aubagio) แพทย์ของคุณอาจจําเป็นต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือ
ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับฟิงโกลโิมดด้วย ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่
คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้ natalizumab (Tysabri) และ teriflunomide (Aubagio) แพทยข์องคุณอาจจําเป็นต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือ
ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับฟิงโกลโิมดด้วย ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่
คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยมีอาการเหล่านี้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา: หัวใจวาย โรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ (เจ็บหน้าอก) โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรือหัวใจล้มเหลว แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหาก
คุณมีอาการ QT เป็นเวลานาน (ภาวะทีเ่พิ่มความเสี่ยงของการเต้นของหัวใจผิดปกติซึ่งอาจทําให้เป็นลมหรือเสียชีวิตอย่าง
กะทันหัน) หรือจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่ากินฟิงโกลโิมด

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นลม มีอาการหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคหลอดเลือดสมองตีบ 
หรือหากคุณมีไข้หรือมอีาการติดเชื้ออื่นๆ อยู่ หากคุณมีการติดเชื้อที่เป็นๆ หายๆ หรือไม่หายไป และ ถ้าคุณมีหรือเคยเป็นโรค
เบาหวาน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (ภาวะทีคุ่ณหยุดหายใจชั่วขณะ)
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หายใจหลายครั้งในตอนกลางคืน) หรือปัญหาการหายใจอื่นๆ ความดันโลหิตสูง; uveitis (การอักเสบของดวงตา) หรือ
ปัญหาสายตาอื่น ๆ หัวใจเต้นช้า โพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมในเลือดตํ่า มะเร็งผิวหนังหรือโรคหัวใจหรือตับ แจ้งแพทย์
ของคุณด้วยหากคุณเพิ่งได้รับวัคซีน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณควรใชก้ารคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้ง
ครรภ์ระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 2 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชฟ้ิงโกลโิมดหรือภายใน 2 เดือน
หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

ห้ามฉีดวัคซีนใดๆ ระหว่างการรักษาด้วย fingolimod หรือเป็นเวลา 2 เดือนหลังจากใหย้าครั้งสุดท้ายโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ 
พูดคุยกับแพทยข์องบุตรของท่านเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่บุตรของท่านอาจต้องได้รับก่อนเริ่มการรักษาด้วยฟินโกลโิมด

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณไมเ่คยเป็นโรคอีสุกอีใสและยังไม่ได้รับวัคซีนอีสุกอีใส แพทย์ของคุณอาจสั่งการ
ตรวจเลือดเพื่อดูว่าคุณเป็นโรคอีสุกอีใสหรือไม่ คุณอาจต้องรับวัคซีนอีสุกอีใสและรอหนึ่งเดือนก่อนเริ่มการรักษาด้วยฟินโกลิ
โมด

วางแผนที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดและแสงยูวีโดยไม่จําเป็นหรือเป็นเวลานาน (เช่น บูธฟอกหนัง) และสวมชุด
ป้องกัน แว่นกันแดด และครีมกันแดด Fingolimod อาจทําให้ผิวของคุณไวต่อผลข้างเคียงทีเ่ป็นอันตรายของแสงแดดมาก
ขึ้น และอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งผิวหนัง

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาทีต่้องใหย้าครั้งต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและโทรหาแพทย์ก่อน
รับประทานยาครั้งต่อไป คุณอาจจําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเมื่อคุณเริ่มยาใหม่ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Fingolimod อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ความอ่อนแอ

ปวดหลัง

ปวดมือหรือเท้า

ท้องเสีย

อาการปวดท้อง

คลื่นไส้

ปวดหัวหรือไมเกรน

ผมร่วง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:
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หัวใจเต้นช้า

ผื่น, ลมพิษ, คัน; บวมทีใ่บหน้า, ตา, ปาก, คอหอย, ลิ้นหรือริมฝีปาก; หรือกลืนหรือหายใจลําบาก

เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย มไีข้ หนาวสั่น ไอ และอาการติดเชื้ออื่นๆ และระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 2 เดือนหลังการรักษา

ปวดศีรษะ คอแข็ง มีไข้ ไวต่อแสง คลื่นไส้ หรือสับสนระหว่างการรักษาและ 2 เดือนหลังการรักษา

รู้สึกเจ็บปวด แสบร้อน ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าบนผิวหนัง ไวต่อการสัมผัส มีผื่นหรือคันระหว่างการรักษา และเป็นเวลา 2 เดือนหลัง
การรักษา

ปวดศีรษะรุนแรงกะทันหัน สับสน การมองเห็นเปลี่ยนแปลง หรืออาการชัก

ความพร่ามัว เงา หรือจุดบอดทีอ่ยู่ตรงกลางการมองเห็นของคุณ ความไวต่อแสง สีผิดปกตกิับการมองเห็นของคุณหรือ
ปัญหาการมองเห็นอื่น ๆ

การเปลี่ยนแปลงไฝที่มีอยู่ ผิวคลํ้าขึ้นใหม;่ แผลทีไ่มห่าย; ขึ้นบนผิวของคุณ เช่น ตุ่มทีอ่าจเป็นมันเงา สีขาวมุก สีผิว หรือ
สีชมพู หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ของผิว

ความอ่อนแอที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายหรือความซุ่มซ่ามของแขนหรือขาทีแ่ย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป การเปลี่ยนแปลงในความ
คิด ความจํา หรือความสมดุลของคุณ ความสับสนหรือการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ หรือหมดเรี่ยวแรง

หายใจถี่ใหม่หรือแย่ลง

คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดท้อง ผิวหรือตาเหลือง หรือปัสสาวะสีเข้ม

Fingolimod อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งผิวหนังและมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง (มะเร็งที่เริ่มต้นในเซลลท์ี่ต่อสูก้ับการติดเชื้อ
) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้านี้

อาการ MS ที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันและความทุพพลภาพแย่ลงอาจเกิดขึ้นภายใน 3 ถึง 6 เดือนหลังจากทีคุ่ณหยุดใช้ fingolimod 
แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการ MS ของคุณแยล่งหลังจากหยุดยา fingolimod

Fingolimod อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

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?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]
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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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
หัวใจเต้นช้าหรือผิดปกติ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิาร การตรวจผิวหนังและ
ตา และจะตรวจสอบความดันโลหิตของคุณก่อนและระหว่างการรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยสําหรับคุณที่จะเริ่มใช้หรือทานฟิโกลิ
โมดต่อไป

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการใดๆ ให้แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณกําลังใช้ยาฟินโกลิโมด

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

กิเลนยา®

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2019

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
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สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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