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การฉีด Peginterferon Alfa-2a
ออกเสียงว่า (peg in ter feer' on)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Peginterferon alfa-2a อาจทําให้เกิดหรือทําใหเ้งื่อนไขต่อไปนีแ้ย่ลงซึ่งอาจร้ายแรงหรือทําใหเ้สียชีวิต: การติดเชื้อ; ความ
เจ็บป่วยทางจิตรวมถึงภาวะซึมเศร้า ปัญหาอารมณแ์ละพฤติกรรม หรือความคิดทีจ่ะทําร้ายหรือฆ่าตัวตาย การเริ่มใชย้าข้าง
ถนนอีกครั้งหากเคยใช้ ภาวะขาดเลือดขาดเลือด (ภาวะทีม่ีเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่ดี) เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ
ตีบ (เจ็บหน้าอก) หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง หรือลําไส้ใหญ่อักเสบ (การอักเสบของลําไส้) และโรคภูมิต้านตนเอง (ภาวะที่
ระบบภูมิคุ้มกันโจมตีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายขึ้นไป) ทีอ่าจส่งผลต่อเลือด ข้อต่อ ไต ตับ ปอด กล้ามเนื้อ ผิวหนัง หรือต่อม
ไทรอยด์ บอกแพทย์หากคุณติดเชื้อ หรือถ้าคุณมีหรือเคยเป็นโรคภูมิต้านตนเอง หลอดเลือด (หลอดเลือดตีบจากไขมันสะสม); 
โรคมะเร็ง; อาการเจ็บหน้าอก; อาการลําไส้ใหญ่บวม; โรคเบาหวาน; หัวใจวาย; ความดันโลหิตสูง; คอเลสเตอรอลสูง เอชไอวี (
ไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย)์ หรือโรคเอดส์ (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้มา); การเต้นของหัวใจผิดปกติ ความเจ็บ
ป่วยทางจิตรวมถึงภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล การคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย โรคตับอื่นที่ไม่ใชไ่วรัสตับอักเสบบีหรือซี; หรือ
โรคหัวใจ ไต ปอด หรือไทรอยด์ แจ้งแพทย์ด้วยหากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก หรือเคยใชห้รือเคยใช้ยาข้าง
ถนนหรือเคยใชย้าตามใบสั่งแพทย์มากเกินไป หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี ท้องเสียเป็น
เลือดหรือการเคลื่อนไหวของลําไส้; ปวดท้อง, อ่อนโยนหรือบวม; อาการเจ็บหน้าอก; การเต้นของหัวใจผิดปกติ ความอ่อนแอ; 
สูญเสียการประสานงาน; ชา; การเปลี่ยนแปลงอารมณ์หรือพฤติกรรมของคุณ ภาวะซึมเศร้า; หงุดหงิด; ความวิตกกังวล; 
ความคิดที่จะฆ่าหรือทําร้ายตัวเอง ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงทีไ่ม่มีอยู่); อารมณ์หงุดหงิดหรือตื่นเต้นผิดปกติ 
ขาดการติดต่อกับความเป็นจริง พฤติกรรมก้าวร้าว หายใจลําบาก; มีไข้ หนาวสั่น ไอ เจ็บคอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ ไอมีเสมหะสี
เหลืองหรือสีชมพู แสบร้อนหรือปวดเมื่อปัสสาวะหรือปัสสาวะบ่อยขึ้น มีเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ ปัสสาวะสีเข้ม การเคลื่อนไหว
ของลําไส้สีอ่อน เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา ปวดกล้ามเนื้อหรือข้ออย่างรุนแรง หรือโรคภูมิต้าน
ตนเองแย่ลง หรือปัสสาวะบ่อยขึ้น มีเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ ปัสสาวะสีเข้ม การเคลื่อนไหวของลําไสส้ีอ่อน เหน็ดเหนื่อยเมื่อย
ล้ามาก สเีหลืองของผิวหนังหรือดวงตา ปวดกล้ามเนื้อหรือข้ออย่างรุนแรง หรือโรคภูมติ้านตนเองแย่ลง หรือปัสสาวะบ่อยขึ้น 
มีเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ ปัสสาวะสีเข้ม การเคลื่อนไหวของลําไส้สอี่อน เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก สเีหลืองของผิวหนังหรือ
ดวงตา ปวดกล้ามเนื้อหรือข้ออย่างรุนแรง หรือโรคภูมิต้านตนเองแย่ลง

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อ peginterferon alfa-2a

แพทย์และเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วย 
peginterferon alfa-2a และทุกครั้งทีคุ่ณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
หากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
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(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใชย้า

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ peginterferon alfa-2a

hy เป็นยานี้กําหนด?

Peginterferon alfa-2a ใชเ้พียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซเีรื้อรัง (ระยะยาว) (ตับบวมที่
เกิดจากไวรัส) ในผู้ทีแ่สดงสัญญาณของความเสียหายของตับ Peginterferon alfa-2a ยังใช้ในการรักษาโรคตับอักเสบบเีรื้อรัง (
ตับบวมที่เกิดจากไวรัส) ในผู้ที่แสดงสัญญาณของความเสียหายของตับ Peginterferon alfa-2a อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า 
interferons Peginterferon เป็นส่วนผสมของอินเตอร์เฟอรอนและโพลเิอทิลีนไกลคอล ซึ่งช่วยใหอ้ินเตอร์เฟอรอนคงความ
กระฉับกระเฉงในร่างกายของคุณเป็นระยะเวลานานขึ้น Peginterferon ทํางานโดยการลดปริมาณไวรัสตับอักเสบซี (HCV) หรือ
ไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ในร่างกาย Peginterferon alfa-2a ไม่อาจรักษาโรคตับอักเสบซีหรือไวรัสตับอักเสบบี หรือป้องกันคุณ
จากการพัฒนาภาวะแทรกซ้อนของโรคตับอักเสบซีหรือตับอักเสบบี เช่น โรคตับแข็ง (แผลเป็น) ของตับ ตับวาย หรือมะเร็งตับ 
Peginterferon alfa-2a ไมอ่าจป้องกันการแพร่กระจายของโรคตับอักเสบซีหรือไวรัสตับอักเสบบไีปยังผู้อื่นได้

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Peginterferon alfa-2a มาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) ในขวด เข็มฉีดยาที่เตรียมไว้ล่วงหน้า และหัวฉีดอัตโนมัติแบบใชแ้ล้ว
ทิ้งเพื่อฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ในชั้นไขมันใตผ้ิวหนัง) โดยปกตแิล้วจะฉีดสัปดาห์ละครั้ง ในวันเดียวกันของสัปดาห์ และในเวลาเดียวกัน
ของวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ 
peginterferon alfa-2a ตรงตามที่กํากับไว้ อย่าใชย้านี้มากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินยาเพ็กอินเตอร์เฟอรอน อัลฟา-2a โดยเฉลี่ย แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาลงหากคุณพบผลข้าง
เคียงที่ร้ายแรงของยา อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษา และถามแพทย์หรือเภสัชกรหากคุณมีคําถามเกี่ยวกับ
ปริมาณยาที่คุณควรกิน

ใช้ peginterferon alfa-2a ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดใช้ peginterferon alfa-2a โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้เฉพาะยี่ห้อและประเภทของอินเตอร์เฟอรอนที่แพทยส์ั่งเท่านั้น อย่าใชอ้ินเตอร์เฟอรอนยี่ห้ออื่นหรือสลับระหว่าง 
peginterferon alfa-2a ในขวด กระบอกฉีดยาแบบเติม และหัวฉีดอัตโนมัตแิบบใช้แล้วทิ้งโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณ
เปลี่ยนไปใช้อินเตอร์เฟอรอนยี่ห้อหรือประเภทอื่น คุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา

คุณสามารถฉีด peginterferon alfa-2a ด้วยตัวคุณเองหรือให้เพื่อนหรือญาติฉีดยาให้คุณ ก่อนทีคุ่ณจะใช้ peginterferon 
alfa-2a เป็นครั้งแรก คุณและบุคคลที่จะทําการฉีดยาควรอ่านข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วยที่มาพร้อมกับยานี้ ขอให้แพทย์หรือ
เภสัชกรแสดงให้คุณเห็นหรือบุคคลทีจ่ะฉีดยาเกี่ยวกับวิธีการฉีดยา ถ้าอีก
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คนจะฉีดยาให้คุณ ต้องแน่ใจว่าเขาหรือเธอรู้วิธหีลีกเลี่ยงการใช้เข็มฉีดยาโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค
ตับอักเสบ

คุณสามารถฉีด peginterferon alfa-2a ได้ทุกทีบ่นท้องหรือต้นขา ยกเว้นสะดือ (สะดือ) และรอบเอว ใช้จุดทีแ่ตกต่างกัน
สําหรับการฉีดแต่ละครั้ง อย่าใชจุ้ดฉีดเดิมสองครั้งติดต่อกัน ห้ามฉีด peginterferon alfa-2a เข้าไปในบริเวณทีผ่ิวหนังมี
อาการเจ็บ แดง ชํ้า เกิดแผลเป็น ติดเชื้อ หรือผิดปกตแิต่อย่างใด

หากคุณไม่ไดร้ับยาครบตามที่กําหนดเนื่องจากมปีัญหา (เช่น มีนํ้ารั่วบริเวณที่ฉีด) ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

ห้ามใชเ้ข็มฉีดยา เข็ม หรือขวดยาของ peginterferon alfa-2a ซํ้า ทิ้งเข็มและหลอดฉีดยาที่ใชแ้ล้วในภาชนะทีท่นต่อการเจาะ พูด
คุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับวิธกีารทิ้งภาชนะทีท่นต่อการเจาะ

ก่อนที่คุณจะใช้ peginterferon alfa-2a ให้ดูทีส่ารละลายในขวด เข็มฉีดยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้า หรือหัวฉีดอัตโนมัตอิย่างใกล้ชิด 
ห้ามเขย่าขวด เข็มฉีดยา หรือหัวฉีดอัตโนมัติทีม่ี peginterferon alfa-2a ยาควรมีความชัดเจนและปราศจากอนุภาคลอยตัว 
ตรวจสอบขวดหรือหลอดฉีดยาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มกีารรั่วไหลและตรวจสอบวันหมดอายุ อย่าใชส้ารละลายหากหมดอายุ เปลี่ยนสี มี
เมฆมาก มีอนุภาค หรืออยู่ในขวดหรือหลอดฉีดยาที่รั่ว ใชส้ารละลายใหมแ่ละแสดงผลิตภัณฑ์ทีเ่สียหายหรือหมดอายุต่อแพทย์
หรือเภสัชกรของคุณ

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้ peginterferon alfa-2a
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้เพ็กอินเตอร์เฟอรอน alfa-2a อัลฟาอินเตอร์เฟอรอนอื่นๆ ยาอื่นๆ เบนซิล
แอลกอฮอล์ หรือโพลเีอทิลีนไกลคอล (PEG) ปรึกษาแพทย์หากคุณไม่แน่ใจว่ายาที่คุณแพ้คือยาอัลฟาอินเตอร์เฟอรอนหรือไม่

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับการฉีด interferon alfa เพื่อรักษาโรคตับอักเสบซี

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาบางชนิดสําหรับเอชไอวีหรือเอดส์ เช่น abacavir 
(Ziagen, ใน Epzicom, ใน Trizivir), didanosine (ddI หรือ Videx), emtricitabine (Emtriva, ใน Truvada), 
lamivudine (Epivir, ใน Combivir, ใน Epzicom ใน Trizivir), stavudine (Zerit), tenofovir (Viread ใน Truvada), 
zalcitabine (HIVID) และ zidovudine (Retrovir ใน Combivir ใน Trizivir); เมธาโดน (โดโลฟีน, เมธาโดส); เม็กซิไทน์ (
เม็กซิทิล); นาพรอกเซน (Aleve, Anaprox, Naprosyn, อื่น ๆ ); ริลูโซล (Rilutek); แทครีน (Cognex); เทลบิวูดีน 
(Tyzeka); และ theophylline (TheoDur, อื่นๆ) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง
สําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ หากคุณเคยปลูกถ่ายอวัยวะ (การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะในร่างกาย) แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหาก
คุณมีหรือเคยมีอาการใด ๆ ที่กล่าวถึงใน
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คําเตือนที่สําคัญหรือข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี:้ โรคโลหิตจาง (เซลลเ์ม็ดเลือดแดงไม่ใหอ้อกซิเจนเพียงพอไปยังส่วนอื่น ๆ ของ
ร่างกาย) หรือปัญหาเกี่ยวกับดวงตาหรือตับอ่อนของคุณ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร Peginterferon alfa-2a อาจเป็นอันตรายต่อ
ทารกในครรภ์หรือทําให้คุณแท้งบุตร (สูญเสียลูกน้อยของคุณ) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใช้การคุมกําเนิดในขณะที่
คุณใช้ยานี้ คุณไม่ควรให้นมลูกในขณะทีท่านยานี้

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาเพ็กอินเตอร์เฟ
อรอน อัลฟ่า-2a

คุณควรรู้ว่า peginterferon alfa-2a อาจทําใหคุ้ณเวียนหัว สับสน หรือง่วงนอน อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้
ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

อย่าดื่มแอลกอฮอล์ในขณะทีคุ่ณทานเพ็กอินเตอร์เฟอรอน alfa-2a แอลกอฮอลส์ามารถทําให้โรคตับของคุณแย่ลงได้

คุณควรรู้ว่าคุณอาจมอีาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น ปวดศีรษะ มีไข้ หนาวสั่น เหนื่อยล้า ปวดกล้ามเนื้อ และปวดข้อระหว่าง
การรักษาด้วยยาเพกอินเทอร์เฟอรอน alfa-2a หากอาการเหล่านีส้ร้างความรําคาญใจ ให้ปรึกษาแพทย์หากคุณควรใช้ยาแก้
ปวดที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอรแ์ละยาลดไข้ก่อนที่จะฉีด peginterferon alfa-2a แต่ละครั้ง คุณอาจต้องการฉีด 
peginterferon alfa-2a ก่อนนอนเพื่อให้คุณสามารถนอนหลับผ่านอาการต่างๆ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ดื่มนํ้ามาก ๆ ในขณะที่คุณกําลังใช้ยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณจําขนาดยาที่ไมไ่ด้รับได้ไมเ่กิน 2 วันหลังจากกําหนดให้คุณฉีดยา ให้ฉีดยาที่ไม่ได้รับทันททีี่คุณจําได้ จากนั้นฉีดยาครั้งต่อ
ไปในวันทีก่ําหนดตามปกตใินสัปดาห์ถัดไป หากผ่านไปมากกว่า 2 วันนับจากวันทีก่ําหนดให้คุณฉีดยา ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ว่าควรทําอย่างไร อย่าใช้ยาสองครั้งหรือใช้ยามากกว่าหนึ่งขนานใน 1 สัปดาห์เพื่อชดเชยสําหรับขนาดทีไ่ม่ได้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Peginterferon alfa-2a อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

ชํ้า ปวด แดง บวม หรือระคายเคืองบริเวณที่ฉีด peginterferon alfa-2a

ท้องเสีย

อาเจียน

อิจฉาริษยา

ปากแห้ง

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

ท้องเสีย

ผิวแห้งหรือคัน
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ผมร่วง

นอนหลับยากหรือหลับยาก

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ความอ่อนแอ

มีปัญหาในการจดจ่อหรือจดจํา

เหงื่อออก

อาการวิงเวียนศีรษะ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง อาการต่อไปนีเ้ป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าคุณพบอาการเหล่านี้ หรืออาการที่
ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่สําคัญหรือส่วนข้อควรระวังพิเศษ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ตาพร่ามัว การมองเห็นเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียการมองเห็น

ปวดหลังส่วนล่าง

ผื่น

ลมพิษ

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

กลืนลําบาก

เสียงแหบ

Peginterferon alfa-2a อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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 เก็บไว้ในตู้เย็น แต่อย่าแช่แข็ง ห้ามทิ้ง peginterferon alfa-2a ไว้นอกตู้
เย็นนานกว่า 24 ชั่วโมง (1 วัน) เก็บ peginterferon alfa-2a ใหห้่างจากแสง

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

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอด
ตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ดื้อต่อเด็กและ
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เด็กเล็กสามารถเปิดได้อย่างง่ายดาย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ใหล้็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัย
ทันที - อันที่อยู่สูงและใหพ้้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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

หากผูป้่วยไม่ล้มลง ให้โทรเรียกแพทย์ทีส่ั่งจ่ายยานี้ แพทย์อาจต้องการสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น ไอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

เพกาซิส®

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2016
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