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hy เป็นยานี้กําหนด?

Indinavir ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) Indinavir อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า 
protease inhibitors มันทํางานโดยการลดปริมาณของเอชไอวีในเลือด แม้ว่ายาอินดินาเวียรจ์ะไม่สามารถรักษาเอชไอวีได้ แต่ก็
อาจลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ทีไ่ด้มาและโรคทีเ่กี่ยวข้องกับเอชไอวี เช่น การติดเชื้อร้ายแรงหรือมะเร็ง 
การใช้ยาเหล่านี้ควบคู่ไปกับการฝึกมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและเปลี่ยนแปลงวิถชีีวิตอื่นๆ อาจลดความเสี่ยงในการแพรเ่ชื้อไวรัส
เอชไอวีไปยังผู้อื่นได้

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Indinavir มาเป็นแคปซูลเพื่อรับประทานทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาทุก 8 ชั่วโมง (สามครั้งต่อวัน) รับประทานอินดินาเวียร์ในเวลา
เดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไมเ่ข้าใจ ใช้
อินดินาเวียร์ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

รับประทานอินดินาเวียรใ์นขณะท้องว่าง 1 ชั่วโมงก่อนอาหารหรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร กับนํ้า นมพร่องมันเนย นํ้าผลไม้ กาแฟหรือ
ชา อย่างไรก็ตาม หากยาอินดินาเวียร์ทําใหก้ระเพาะของคุณปั่นป่วน อาจต้องรับประทานอาหารมื้อเบา ๆ เช่น ขนมปังปิ้งแห้ง หรือ
คอร์นเฟลกพร้อมนมพร่องมันเนยหรือนมที่ไม่มไีขมัน พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับอาหารทีอ่าจรับประทานร่วมกับอินดิน
าเวียร์

ห้ามบดหรือเคี้ยวแคปซูล แต่อาจเปิดและผสมกับนํ้าซุปข้นผลไม้ (เช่น กล้วย)

ทานอินดินาเวียร์ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดรับประทานอินดินาเวียรโ์ดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

แพทย์ของคุณอาจต้องขัดจังหวะการรักษาหากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่าง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการ
รักษาด้วยอินดินาเวียร์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

บางครั้ง Indinavir ยังใชร้่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลอื่น ๆ ทีต่ิดเชื้อเอชไอวหีลังจากสัมผัสกับ
เลือดเนื้อเยื่อหรือของเหลวในร่างกายที่ปนเปื้อน HIV โดยไม่ได้ตั้งใจ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงทีเ่ป็นไปไดข้อง
การใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานอินดินาเวียร์

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาอินดินาเวียร์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในแคปซูลอินดินาเวียร์ สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังใช้ยาต่อไปนี้: alfuzosin (Uroxatral); อัลปราโซแลม (ซาแน็กซ)์; อะมิโอดาโรน (Nexterone, 
Pacerone); cisapride (Propulsid) (ไม่มใีห้บริการในสหรัฐอเมริกา); ยา ergottype เช่น dihydroergotamine (DHE 
45, Migranal), ergonovine (Ergotrate), ergotamine (Ergomar ใน Cafergot ใน Migergot) และ 
methylergonovine (Methergine); โลวาสแตติน (Altoprev, Mevacor); ลูราซโิดน (Latuda); midazolam (รอบรู้) 
ด้วยปาก; pimozide (Orap); ซิลเดนาฟิล (เฉพาะแบรนด์ Revatio ที่ใชส้ําหรับโรคปอด); ซิมวาสแตติน (Zocor ใน Vytorin); 
หรือไตรอะโซแลม (Halcion) แพทยข์องคุณอาจบอกคุณว่าอย่ากินอินดินาเวียร์

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาอื่นๆ ทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดย
แพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: bosentan (Tracleer); ตัวบล็อกช่องแคลเซียมเช่น amlodipine (Norvasc ใน 
Amturnide ใน Tekamlo), felodipine, nicardipine และ nifedipine (Adalat, Afeditab, Procardia); 
carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, อื่น ๆ ); ยาลดคอเลสเตอรอล (สแตติน) เช่น อะทอร์วาสแตติน 
(Lipitor ใน Caduet) และโรสุวาสแตติน (Crestor); clarithromycin (Biaxin ใน PrevPac); โคลชิซีน (Colcrys, 
Mitigare, ใน Col-Probenecid); เดกซาเมทาโซน; ฟลูโคนาโซล (ไดฟลแูคน); ฟลตูิคาโซน (Flonase, Flovent, ใน Advair, 
ใน Dymista); ไอทราโคนาโซล (Onmel, Sporanox); คีโตโคนาโซล (Extina, Nizoral, Xolegel); ยาอื่น ๆ สําหรับเอชไอวี
รวมทั้ง atazanavir (Reyataz, ใน Evotaz), delavirdine (Rescriptor), efavirenz (Sustiva, ใน Atripla), nelfinavir 
(Viracept), nevirapine (Viramune), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra, ใน Viekira Pak) และ saquinavir (Invirase); 
ยาสําหรับการเต้นของหัวใจผิดปกติเช่น lidocaine (Glydo, Xylocaine) และ quinidine (ใน Nuedexta); ยาทีก่ดภูมิคุ้มกัน
เช่น cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune) และ tacrolimus (Astagraf XL, 
Envarsus XR, Prograf); midazolam (รอบรู้) โดยการฉีด; สารยับยั้ง phosphodiesterase บางชนิด (PDE-5 
inhibitors) ที่ใชส้ําหรับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเช่น sildenafil (ไวอากร้า), tadalafil (Adcirca, Cialis) และ 
vardenafil (Levitra ใน Staxyn); ฟีโนบาร์บิทลั; ฟีนโิทอิน (Dilantin, Phenytek); quetiapine (Seroquel); ไรฟาบูติน (
ไมโคบูติน); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); salmeterol (เซเรเวนต์, ในแอดแวร์); ทราโซโดน
; และเวนลาฟาซีน (Effexor) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยา
อื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับอินดินาเวียร์ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่
ปรากฏในรายการนี้

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

หากคุณกําลังทานไดดาโนซีน (วิเดกซ์) ให้กินอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนหรือหลังอินดินาเวียร์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคฮีโมฟีเลีย (ภาวะเลือดออกซึ่งเลือดไม่จับตัวเป็นลิ่ม
อย่างถูกต้อง) เบาหวาน หรือโรคไตหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานอินดินาเวียร์ ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ คุณไมค่วรให้นมลูกหากคุณติดเชื้อเอชไอวีหรือถ้าคุณกําลังใชย้าอินดินาเวียร์

คุณควรรู้ว่าไขมันในร่างกายของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือเคลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น หน้าอก หลังส่วนบน คอ หน้าอก 
และบริเวณท้อง การสูญเสียไขมันจากขา แขน และใบหน้าก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน

คุณควรรู้ว่าคุณอาจพบภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง (นํ้าตาลในเลือดของคุณเพิ่มขึ้น) ในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้ แม้ว่าคุณจะไมไ่ด้เป็น
เบาหวานอยูแ่ล้วก็ตาม แจ้งให้แพทยท์ราบทันที หากคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนีใ้นขณะที่รับประทานอินดินาเวียร์: กระหายนํ้ามาก 
ปัสสาวะบ่อย หิวมาก มองเห็นไมช่ัด หรืออ่อนแรง สิ่งสําคัญคือต้องโทรหาแพทย์ทันททีี่คุณมีอาการเหล่านี้ เนื่องจากนํ้าตาลใน
เลือดสูงที่ไม่ไดร้ับการรักษาอาจทําให้
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ภาวะร้ายแรงทีเ่รียกว่า ketoacidosis Ketoacidosis อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาในระยะเริ่มแรก อาการ
ของกรดคีโตอะซิโดซิส ได้แก่ ปากแห้ง คลื่นไส้และอาเจียน หายใจลําบาก ลมหายใจมีกลิ่นผลไม้ และสตลิดลง

คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสูก้ับการติด
เชื้ออื่นๆ ที่มีอยู่ในร่างกายของคุณแล้ว นี่อาจทําใหคุ้ณมีอาการของการติดเชื้อเหล่านั้น หากคุณมีอาการใหม่หรืออาการแย่ลง
เมื่อใดก็ได้ระหว่างการรักษาด้วยอินดินาเวียร์ อย่าลืมแจ้งใหแ้พทย์ทราบ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ดื่มนํ้าอย่างน้อย 48 ออนซ์ (1.5 ลิตร) ซึ่งเป็นแก้วนํ้าหรือของเหลวอื่นๆ ประมาณ 8 ออนซ์ (240 มล.) ประมาณหกแก้วทุก 24 
ชั่วโมง

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการกินส้มโอและดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณลืมทานยาไปน้อยกว่า 2 ชั่วโมง ให้ทานยาที่ลืมไปทันททีี่นึกได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณลืมรับประทานยาเกิน 2 ชั่วโมง ให้ข้าม
ขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Indinavir อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง บอกแพทย์ว่าอาการนีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

เปลี่ยนความรู้สึกของรสชาติ

Indinavir อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ 
ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

ผิวลอกหรือพุพอง

ปวดหลัง

ปวดเมื่อยตามร่างกาย

ปวดท้องกลางถึงล่าง

เลือดในปัสสาวะ

ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง

คลื่นไส้

เหนื่อยเหลือเกิน

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ
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เบื่ออาหาร

ปวดท้องด้านขวาบน

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

ปัสสาวะสีเหลืองเข้มหรือสีนํ้าตาล

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

หายใจถี่

หัวใจเต้นเร็ว

ความสับสน

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวดหัว

ความซีด

Indinavir 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 แคปซูลของคุณมีสารดูดความชื้น (สารทําให้แห้ง) เก็บไว้ในขวดยาของ
คุณตลอดเวลา เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (ไม่ใชใ่นห้องนํ้า)

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

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]. หากเหยื่อล้มลง
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มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือตื่นไม่ขึ้น ให้โทรเรียกบริการฉุกเฉินที่ 911 ทันที

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ปวดเมื่อยตามร่างกาย

เลือดในปัสสาวะ

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองต่อ indinavir ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

คริกซิแวน®

ชื่อของเธอ

IDV

แก้ไขล่าสุด - 05/18/2018

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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