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ออกเสียงว่า (ตา da rue 'bi sin)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Idarubicin ควรฉีดเข้าเส้นเลือดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อาจรั่วไหลเข้าสู่เนื้อเยื่อรอบข้างทําให้เกิดการระคายเคืองหรือความเสีย
หายอย่างรุนแรง แพทย์หรือพยาบาลของคุณจะตรวจสอบไซต์การบริหารของคุณเพื่อหาปฏิกิริยานี้ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อ
ไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: ปวด, คัน, แดง, บวม, แผลพุพองหรือแผลพุพองในบริเวณทีฉ่ีดยา

Idarubicin อาจทําให้เกิดปัญหาหัวใจทีร่้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ตลอดเวลาระหว่างการรักษาของคุณหรือหลาย
เดือนถึงหลายปีหลังจากการรักษาของคุณสิ้นสุดลง แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบก่อนและระหว่างการรักษาของคุณ เพื่อดู
ว่าหัวใจของคุณทํางานได้ดีเพียงพอสําหรับคุณทีจ่ะได้รับไอดารูบซิินอย่างปลอดภัยหรือไม่ การทดสอบเหล่านี้อาจรวมถึงการ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG; การทดสอบที่บันทึกกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจ) และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (การทดสอบทีใ่ช้
คลื่นเสียงเพื่อวัดความสามารถของหัวใจในการสูบฉีดเลือด) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าคุณไม่ควรได้รับยานี้หากการ
ทดสอบแสดงความสามารถของหัวใจในการสูบฉีดเลือดลดลง แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคย
เป็นโรคหัวใจหรือการฉายรังสี (x-ray) ชนิดใดก็ตามทีบ่ริเวณหน้าอก แจ้งใหแ้พทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณเคยใช้หรือเคยได้
รับยาเคมีบําบัดมะเร็งบางชนิด เช่น ดอโนรูบิซิน (เซรูบิดีน), ด็อกโซรูบิซิน (Doxil), อิพิรบูิซิน (เอลเลนซ)์, ไมโตแซนโทรน (โน
แวนโทรน), ไซโคลฟอสฟาไมด์ (ไซทอกซาน) หรือทราสตซููแมบ (เฮอร์เซ็ปตนิ) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ใหโ้ทรเรียกแพทย์
ของคุณทันที: หายใจถี่; หายใจลําบาก; อาการบวมที่มือ เท้า ข้อเท้าหรือขาท่อนล่าง หรือหัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

Idarubicin อาจทําให้จํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดในไขกระดูกลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทําใหเ้กิดอาการบางอย่างและอาจเพิ่มความ
เสี่ยงที่คุณจะติดเชื้อรุนแรงหรือมเีลือดออก หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี มีไข้ เจ็บคอ ไอ
และคัดจมูกอย่างต่อเนื่อง หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ มเีลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ อุจจาระเป็นเลือดหรือสดีํา อาเจียนเป็นเลือด 
หรืออาเจียนเป็นเลือดหรือวัตถุสีนํ้าตาลที่มีลักษณะคล้ายกากกาแฟ

แจ้งแพทย์หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตหรือตับ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าคุณไม่ควรรับยานีห้รืออาจเปลี่ยนขนาด
ยาหากคุณเป็นโรคไตหรือตับ

ควรให้ Idarubicin ภายใตก้ารดูแลของแพทย์ทีม่ีประสบการณ์ในการใช้ยาเคมบีําบัดเท่านั้น
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hy เป็นยานี้กําหนด?

Idarubicin ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (AML; มะเร็งชนิดหนึ่งของเซลลเ์ม็ดเลือดขาว) ร่วมกับยาอื่น ๆ 
Idarubicin อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า anthracyclines มันทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็งในร่างกายของ
คุณ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Idarubicin เป็นวิธีการแกป้ัญหา (ของเหลว) ที่จะฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) มากกว่า 10 ถึง 15 นาทีโดยแพทย์หรือ
พยาบาลในสถานพยาบาลพร้อมกับยาเคมีบําบัดอื่น ๆ โดยปกตจิะได้รับวันละครั้งเป็นเวลา 3 วัน แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการ
รักษาหรือปรับขนาดยาหากคุณพบผลข้างเคียง คุณควรบอกแพทย์ว่ารู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยไอดารูบิซิน

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับไอดารบูซิิน
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ยาไอดารูบซิิน ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดไอดารูบิซิน สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่สําคัญ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา
หรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับการรักษาด้วยรังสีหรือเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจ หรือหากคุณมี
การติดเชื้อ ปัญหาการแข็งตัวของเลือด หรือภาวะโลหิตจาง (ปริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดงในเลือดลดลง)

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณไม่ควรตั้งครรภห์รือใหน้มบุตรในขณะที่คุณ
ได้รับการฉีดไอดารูบิซิน หากคุณตั้งครรภข์ณะรับไอดารูบิซิน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ Idarubicin อาจเป็นอันตรายต่อทารก
ในครรภ์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ไอดารูบซิินอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย
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แผลในปากและลําคอ

อาการปวดท้อง

ปวดหัว

ปวดข้อ

ผมร่วง

ผื่น

ผื่นแดงและพุพองบนฝ่ามือและฝ่าเท้า

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

อาการชัก

ลมพิษ

อาการวิงเวียนศีรษะ

เป็นลม

ผิวสซีีด

ปัสสาวะลําบาก

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

Idarubicin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ 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)

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:
คลื่นไส้

อาเจียน

ปวดท้องรุนแรง

แผลในปากและลําคอ

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ
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เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อุจจาระสีดําและชักช้า

อุจจาระเป็นเลือดแดง

อาเจียนเป็นเลือด

อาเจียนออกมาคล้ายกากกาแฟ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อไอดารูบิซิน

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

ชื่อแรนด์

ไอดามัยซิน®PFS
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