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hy เป็นยานี้กําหนด?

การสูดดม Indacaterol ใชเ้พื่อควบคุมการหายใจดังเสียงฮืด ๆ หายใจถี่ ไอ และแน่นหน้าอกทีเ่กิดจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
(COPD; กลุ่มของโรคทีส่่งผลต่อปอดและทางเดินหายใจ ซึ่งรวมถึงโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมโป่งพอง) Indacaterol 
อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาเบต้าที่ออกฤทธิน์าน (LABAs) ทํางานโดยการผ่อนคลายและเปิดช่องระบายอากาศในปอด 
ทําใหห้ายใจไดง้่ายขึ้น

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การสูดดม Indacaterol มาในรูปแบบแคปซูลที่เติมผงเพื่อสูดดมทางปากโดยใช้เครื่องช่วยหายใจแบบพิเศษ มักจะสูดดมวันละ
ครั้ง ใช้การสูดดม indacaterol ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือ
เภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใชก้ารสูดดม indacaterol ตรงตามทีก่ําหนด อย่าใช้มากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่
แพทย์ของคุณกําหนด

อย่ากลืนแคปซูล indacaterol

อย่าใช้การสูดดม indacaterol เพื่อรักษาอาการปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างกะทันหัน แพทย์ของคุณจะสั่งจ่ายยาตัวเร่งปฏิกิริยา
เบต้า เช่น อัลบูเทอรอล (Accuneb, Proair, Proventil, Ventolin) เพื่อใช้ในระหว่างการโจมตี หากคุณใชย้าประเภทนี้เป็น
ประจําก่อนเริ่มการรักษาด้วยอินดาคาเทอรอล แพทยข์องคุณอาจบอกใหคุ้ณหยุดใช้เป็นประจํา แต่ต้องใช้ต่อไปเพื่อรักษาอาการ
กําเริบ

หากอาการ COPD ของคุณแย่ลง หากการสูดดม indacaterol มีประสิทธิภาพน้อยลง หากคุณต้องการปริมาณมากกว่าปกตขิอง
ยาที่คุณใช้เพื่อรักษาอาการกําเริบกะทันหัน หรือหากยาที่คุณใช้รักษาอาการกําเริบไม่ได้บรรเทาอาการของคุณ อาการของคุณอาจ
เป็นได้ เลวร้ายลง. อย่าใชย้าอินดาคาเทอรอลในปริมาณพิเศษ โทรหาแพทย์ของคุณได้ทันที

การสูดดม Indacaterol ควบคุมอาการของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแต่ไม่สามารถรักษาสภาพได้ ใชก้ารสูดดม indacaterol ต่อไป
แม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดใช้การสูดดมอินดาคาเทอรอลโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณหยุดใชอ้ินดาคาเทอรอลกะทันหัน อาการ
ของคุณอาจแย่ลง
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ก่อนที่คุณจะใช้เครื่องช่วยหายใจ indacaterol เป็นครั้งแรก ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือนักบําบัดโรคระบบทางเดิน
หายใจเพื่อแสดงวิธีใชง้าน ฝึกใช้เครื่องช่วยหายใจในขณะทีเ่ขาหรือเธอดู

แคปซูล Indacaterol ควรใชก้ับยาสูดพ่นที่มาพร้อมกับใบสั่งยาของคุณเท่านั้น อย่าใชเ้ครื่องช่วยหายใจเพื่อสูดดมแคปซูลประเภท
อื่น ๆ อย่าใส่แคปซูล indacaterol เข้าไปในปากของเครื่องช่วยหายใจ อย่าเป่าเข้าไปในปากเป่า

เครื่องช่วยหายใจทําขึ้นเพื่อเจาะแคปซูลเพื่อให้สามารถปล่อยผงออกได้ อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่าแคปซูลอาจแตกเป็นชิ้นเล็กๆ 
ภายในเครื่องช่วยหายใจ หากเกิดเหตุการณน์ี้ขึ้น หน้าจอในเครื่องช่วยหายใจควรหยุดชิ้นส่วนของแคปซูลไม่ใหถ้ึงปากของคุณเมื่อ
คุณสูดดมยา แคปซูลขนาดเล็กมากอาจถึงปากหรือลําคอของคุณ แต่ไม่เป็นอันตรายหากกลืนกินหรือสูดดม แคปซูลมีโอกาสแตก
น้อยลงหากคุณระมัดระวังในการจัดเก็บแคปซูลอย่างเหมาะสม เก็บแคปซูลไว้ในห่อฟอยล์จนกว่าคุณจะพร้อมใช้งาน และเจาะแต่ละ
แคปซูลเพียงครั้งเดียว

เก็บแคปซูลไว้ในบรรจุภัณฑ์และนําออกทันทกี่อนใชง้าน กําจัดแคปซูลที่นําออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใชท้ันที อย่าเก็บแคปซูลไว้ใน
เครื่องช่วยหายใจ หลีกเลี่ยงการให้แคปซูลสัมผัสกับความชื้น และจัดการด้วยมือทีแ่ห้ง

ทําใหเ้ครื่องช่วยหายใจแห้ง อย่าล้างมัน ใช้ยาสูดพ่นใหมท่ี่มาพร้อมกับการเติมยาทุกครั้ง

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การสูดดมอินดาคาเทอรอล
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาอินดาคาเทอรอล ยาอื่นๆ ส่วนผสมใดๆ ในการสูดดมอินดาคาเทอรอล หรือนม 
สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณใช้ LABA อื่น เช่น arformoterol (Brovana), formoterol (Perforomist, 
ใน Bevespi Aerosphere, Duaklir Pressair, Dulera, Symbicort), olodaterol (Striverdi Respimat, ใน Stiolto 
Respimat), salmeterol (Serevent, ใน Advair) หรือ vilanterol (ใน Anoro Ellipta, Breo Ellipta, Trelegy 
Ellipta) แพทยข์องคุณจะบอกคุณว่าคุณควรใชย้าชนิดใดและควรหยุดใช้ยาชนิดใด

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: aminophylline; ยากล่อมประสาทเช่น 
amitriptyline, amoxapine, clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Silenor, 
Zonalon), imipramine (Tofranil), nortriptyline ( Pamelor), protriptyline (Vivactil) และ trimipramine 
(Surmontil); ตัวบล็อกเบต้าเช่น atenolol (Tenormin ใน Tenoretic), labetalol (Trandate), metoprolol 
(Kapspargo, Lopressor, Toprol XL, ใน Dutoprol), nadolol (Corgard, ใน Corzide) และ propranolol 
(Hemangeol, Inderal, Innopran); คลอโปรมาซีน; citalopram (Celexa); คลาริโทรมัยซิน (Biaxin); ยาลดนํ้าหนัก; ยา
ขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า'); ดรอเปอริดอล (Inapsine); อะดรีนาลีน (Primatene Mist); อีริโทรมัยซิน (EES, อีริโทรซิน); ยาบาง
ชนิดสําหรับการเต้นของหัวใจทีผ่ิดปกติเช่น amiodarone (Cordarone, Pacerone), disopyramide
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(Norpace), dofetilide (Tikosyn), flecainide (Tambocor), procainamide, quinidine (ใน Nuedexta) และ sotalol 
(Betapace); เมธาโดน (โดโลฟีน, เมธาโดส); ยารักษาโรคหวัดเช่น phenylephrine (Sudafed PE) และยาหลอก (Sudafed); 
สารยับยั้ง monoamine oxidase (MAO) ได้แก่ isocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), phenelzine (Nardil), 
rasagiline (Azilect), selegiline (Emsam, Zelapar) และ tranylcypromine (Parnate); ม็อกซิฟลอกซาซิน (Avelox); 
สเตียรอยด์เช่น dexamethasone, methylprednisolone (Depo-Medrol, Medrol, Solu-Medrol) และ prednisone 
(Rayos); pimozide (Orap); ธโีอฟิลลีน (Theochron, Theo-24); และไทโอริดาซีน แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา
หรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่น ๆ อีกหลายชนิดอาจโต้ตอบกับการสูดดมอินดาคาเทอรอล

แจ้งแพทย์หากคุณเป็นโรคหอบหืด แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าอย่าใชก้ารสูดดม indacaterol เว้นแต่คุณจะใชร้่วมกับยาส
เตียรอยด์ที่สูดดม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน ชัก ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดปกติ การยืด 
QT (จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติทีอ่าจนําไปสู่การเป็นลม หมดสติ ชัก หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน); หรือโรคหัวใจหรือ
ไทรอยด์

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชก้ารสูดดมอินดาคาเท
อรอล ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

คุณควรรู้ว่าการหายใจเข้า indacaterol บางครั้งทําให้หายใจมีเสียงวี๊ดและหายใจลําบากทันทหีลังจากทีห่ายใจเข้าไป หาก
เกิดเหตุการณ์นีข้ึ้น ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที อย่าใช้การสูดดม indacaterol อีกเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

สูดดมปริมาณที่ไม่ได้รับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกลถ้ึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้เวลามากกว่าหนึ่งครั้งใน 24 ชั่วโมง

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การสูดดม Indacaterol อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

ไอ

เจ็บคอ

อาการนํ้ามูกไหล

ปวดหัว

คลื่นไส้

การสั่นของส่วนของร่างกายที่ควบคุมไมไ่ด้

ความกังวลใจ

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ปวดกล้ามเนื้อ
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ปวดกล้ามเนื้อหรือกระดูก

แขนหรือขาบวม

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

บวมที่ใบหน้า ปาก หรือลิ้น ลมพิษ ผื่น กลืนลําบากหรือหายใจลําบาก

หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง หรือเต้นผิดปกติ

อาการเจ็บหน้าอก

การสูดดม Indacaterol 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?

เก็บยานี้ไวใ้นบรรจภุัณฑ์ที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากแสง ความร้อนและความชื้นส่วน
เกิน (ไม่ใชใ่นห้องนํ้า)

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 ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อาการเจ็บหน้าอก

หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง หรือเต้นผิดปกติ

ความกังวลใจ
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14/14/22, 15:27 น. การสูดดมทางปาก Indacaterol สมุนไพรยาและอาหารเสริม

การสั่นของส่วนของร่างกายที่ควบคุมไมไ่ด้

ปวดหัว

ปากแห้ง

คลื่นไส้

อาการวิงเวียนศีรษะ

เหนื่อยมาก

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ปวดกล้ามเนื้อ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการใดๆ (โดยเฉพาะการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเมทิลีนบล)ู ให้แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติ
การว่าคุณกําลังใชอ้ินดาคาเทอรอล

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Arcapta®

แก้ไขล่าสุด - 10/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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