
Roferon-A 6 ล้าน IU ต่อหลอดฉีดยา—แต่ละ 0.5 มล. ประกอบด้วย 6 MIU ของ Interferon alfa-2a, recombinant, 3.605 มก. โซเดียมคลอไรด,์ 0.1 
มก. polysorbate 80, เบนซิลแอลกอฮอล์ 5 มก. เป็นสารกันบูดและ 0.385 มก. แอมโมเนียมอะซิเตท กล่องละ 1 ( NDC 0004-2016-09); กล่อง 6 ( NDC 
0004-2016-07)
Roferon-A 9 ล้าน IU ต่อหลอดฉีดยา—แต่ละ 0.5 มล. ประกอบด้วย 9 MIU ของ Interferon alfa-2a, recombinant, 3.605 มก. โซเดียมคลอไรด,์ 0.1 
มก. polysorbate 80, เบนซิลแอลกอฮอล์ 5 มก. เป็นสารกันบูดและ 0.385 มก. แอมโมเนียมอะซิเตท กล่องละ 1 ( NDC 0004-2017-09); กล่อง 6 ( NDC 
0004-2017-07)
พื้นทีจ่ัดเก็บ

กระบอกฉีดยาที่บรรจุไว้ล่วงหน้าควรเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 36° ถึง 46°F (2° ถึง 8°C) ทําไม่แช่แข็งหรือเขย่า ปกป้อง Roferon-A จากแสง
ระหว่างการจัดเก็บ

โรเฟอรอน®-A
(Interferon alfa-2a, recombinant) สารละลาย
สําหรับการฉีด – เข็มฉีดยาที่เติมไว้ล่วงหน้า
ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ Roferon-A (ro-FER-on) โปรดอ่านคู่มือการใช้ยานีอ้ย่างละเอียด อ่านคู่มือการใช้ยานีทุ้กครั้งที่คุณเติมใบสั่งยาในกรณทีี่มีการ
เพิ่มข้อมูลใหม่ ข้อมูลนี้ไม่ไดใ้ชแ้ทนการพูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

ข้อมูลทีส่ําคัญที่สุดที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับ Roferon-A คืออะไร?
Roferon-A ใช้รักษาผู้ทีเ่ป็นโรคตับอักเสบซี มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเซลลม์ีขน และฟิลาเดลเฟียโครโมโซมทีเ่ป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังแบบมัยอี
โลจีนัส (CML) อย่างไรก็ตาม Roferon-A อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงทีร่้ายแรงซึ่งอาจทําให้เสียชีวิตได้ในบางกรณี ก่อนเริ่มใช้ Roferon-A คุณควร
พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับประโยชน์ทีเ่ป็นไปไดแ้ละผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ของการรักษา เพื่อตัดสินใจว่า Roferon-
A เหมาะสมกับคุณหรือไม่ ในขณะทีใ่ช้ Roferon-A คุณจะต้องพบผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเป็นประจําเพื่อตรวจสุขภาพและตรวจ
เลือดเพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาของคุณทํางานได้ดีและเพื่อตรวจหาผลข้างเคียง
ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงที่สุดของการรักษาด้วย Roferon-A ได้แก่:
1.ปัญหาสุขภาพจิต:Roferon-A อาจทําให้ผูป้่วยบางรายมีปัญหาทางอารมณห์รือพฤติกรรม สัญญาณของปัญหาเหล่านี้ ได้แก่ ความหงุดหงิด (

อารมณ์เสียง่าย) ภาวะซึมเศร้า (รู้สึกตํ่า รู้สึกแย่กับตัวเองหรือรู้สึกสิ้นหวัง) และความวิตกกังวล
ผูป้่วยบางรายอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าวและคิดที่จะทําร้ายผู้อื่น ผู้ป่วยบางรายอาจมีความคิดเกี่ยวกับการจบชีวิต (ความคิดฆ่าตัวตาย) และอาจ
พยายามทําเช่นนั้น ผู้ป่วยบางรายถึงกับเสียชีวิต อดีตผูต้ิดยาอาจกลับไปติดยาหรือใชย้าเกินขนาด คุณต้องแจ้งผู้ใหบ้ริการดูแลสุขภาพของคุณว่า
คุณกําลังรับการรักษาสําหรับอาการป่วยทางจิต หรือมีประวัติป่วยทางจิต หรือถ้าคุณเป็นหรือเคยติดยาหรือแอลกอฮอล์ โทรหาผู้ให้บริการด้านการ
รักษาพยาบาลของคุณทันทหีากคุณมีปัญหาเหล่านีใ้นระหว่างการรักษา Roferon-A

2.ปัญหาหัวใจ:Roferon-A อาจทําให้ผูป้่วยบางรายมีความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว เจ็บหน้าอก และไมค่่อยมีอาการหัวใจวาย บอกผู้ให้บริการด้าน
การดูแลสุขภาพของคุณว่าคุณมีหรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจมาก่อนหรือไม่
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3.ปัญหาเลือด:ผู้ป่วยจํานวนมากที่รับประทาน Roferon-A มีจํานวนเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดลดลง หากจํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดตํ่าเกินไป คุณอาจ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือมีเลือดออก

หยุดใช้ Roferon-A และโทรหาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทันทีหากคุณมีอาการใด ๆ เหล่านี้:
• คุณรู้สึกหดหู่หรือคิดฆ่าตัวตายมาก

• คุณมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง

• คุณมีปัญหาในการหายใจ

• คุณมีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของคุณ

• คุณสังเกตเห็นเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

• ไขสู้ง

• ปวดท้องรุนแรง. หากความเจ็บปวดเกิดขึ้นที่ส่วนล่างของช่องท้อง แสดงว่าลําไสข้องคุณอักเสบ (ลําไส้ใหญ่อักเสบ)

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาด้วย Roferon-A โปรดอ่านหัวข้อ "ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปได้ของ Roferon-A คือ
อะไร" ในคู่มือการใช้ยานี้
Roferon-A คืออะไร?
Roferon-A คือการรักษาที่ใชส้ําหรับบางคนทีต่ิดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเซลลม์ีขน และฟิลาเดลเฟีย โครโมโซมทีเ่ป็นมะเร็งเม็ด
เลือดขาวเรื้อรัง (CML) ผู้ป่วยโรคตับอักเสบซีมไีวรัสที่ทําใหเ้กิดโรคตับอักเสบในเลือดและตับ ผูป้่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเซลลข์นมีขนจะผลิตเซลล์
เม็ดเลือดขาวผิดปกติซึ่งเดินทางไปยังม้ามเพื่อดักจับและทําลายเซลลเ์ม็ดเลือดปกติ ใน CML ร่างกายของคุณผลิตเซลล์เม็ดเลือดบางชนิดมากเกินไป 
Roferon-A ทํางานในสภาวะเหล่านี้โดยการลดปริมาณไวรัสในร่างกาย ทําลายเซลลท์ี่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของคุณ และทําใหร้่างกายไม่สามารถ
ผลิตเซลลไ์ด้มากเกินไป

ใครไมค่วรใช้ Roferon-A? อย่าใช้ 
Roferon-A ถ้า:
• คุณกําลังตั้งครรภ์หรือกําลังให้นมบุตรหรือกําลังวางแผนที่จะตั้งครรภ์

• คุณแพ้อัลฟาอินเตอร์เฟอรอนEscherichia coli-ผลิตภัณฑท์ี่ได้รับหรือส่วนประกอบใดๆ ของ Roferon-A

• คุณเป็นโรคตับอักเสบจากภูมิต้านตนเอง (ตับอักเสบที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันทีโ่จมตีตับของคุณ)

ไม่ควรให้ Roferon-A แกท่ารกแรกเกิดหรือทารกที่คลอดก่อนกําหนด
หากคุณมหีรือเคยมีอาการหรือปัญหาทางการแพทยร์้ายแรงใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา Roferon-A:

• ประวัติหรือความเจ็บป่วยทางจิตขั้นรุนแรงในปัจจุบัน (เช่น ภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวล)

• หัวใจวายหรือปัญหาหัวใจก่อนหน้า

• ปัญหาการนอนหลับ

• ความดันโลหิตสูง

• โรคภูมติ้านตนเอง (ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโจมตีเซลลข์องร่างกาย) เช่น โรคหลอดเลือดอักเสบ โรคสะเก็ดเงิน โรคลูปัส erythematosus 
ระบบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

• ปัญหาไต

• ความผิดปกติของเลือด-จํานวนเลือดตํ่าหรือปัญหาเลือดออก

• คุณทานยาที่เรียกว่าธีโอฟิลลีน

• เบาหวาน (นํ้าตาลในเลือดสูง)

• ปัญหาต่อมไทรอยด์

• ปัญหาเกี่ยวกับตับ นอกเหนือจากโรคตับอักเสบซี

• การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
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• การติดเชื้อเอชไอวี (ไวรัสที่ทําใหเ้กิดโรคเอดส)์

• ปัญหาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของคุณ

• อาการลําไส้ใหญ่บวม

• การปลูกถ่ายอวัยวะและกําลังใชย้าที่ทําใหร้่างกายไม่ปฏิเสธการปลูกถ่าย (ยับยั้งระบบภูมิคุ้มกัน)

• โรคพิษสุราเรื้อรัง

• การเสพหรือติดยา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของคุณหรือเกี่ยวกับการใช้ Roferon-A โปรดติดต่อผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของ
คุณ ฉันควรหลีกเลี่ยงอะไรในขณะที่ใช้ Roferon-A
• ผู้ป่วยหญิงและคู่ครองหญิงของผูป้่วยชายต้องหลีกเลี่ยงการตั้งครรภข์ณะรับประทาน Roferon-A Roferon-A อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

หรือทําให้คุณสูญเสียลูก (การแท้งบุตร)

• คุณไมค่วรให้นมลูกขณะรับประทาน Roferon-A

ฉันควรใช้ Roferon-A อย่างไร
เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากยานี้ สิ่งสําคัญคือต้องใช้ Roferon-A ตามที่ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพบอกคุณ ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพ
ของคุณจะบอกคุณว่าต้องกินยาเท่าไรและต้องกินบ่อยแคไ่หน เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วย Roferon-A อย่าเปลี่ยนไปใช้ interferon ยี่ห้ออื่นโดยไม่
ได้ปรึกษาแพทย์ อินเตอร์เฟอรอนอื่นๆ อาจไม่มีผลเช่นเดียวกันกับการรักษาโรคของคุณ การเปลี่ยนแบรนดจ์ะต้องเปลี่ยนขนาดยาของคุณด้วย ผู้ให้
บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะบอกคุณว่าคุณต้องใช้ Roferon-A นานแค่ไหน

เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณอาจเปลี่ยนขนาดยา Roferon-A ของคุณ อย่าเปลี่ยนขนาดยาเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณ
เปลี่ยน
Roferon-A มีให้ในกระบอกฉีดยาแบบเติมล่วงหน้า ไมว่่าคุณจะฉีดยาใหต้ัวเองหรือใหค้นอื่นฉีดยาใหก้ับคุณ สิ่งสําคัญคือต้องปฏิบัติตามคําแนะนําใน
คู่มือการใช้ยานี้ (ดูภาคผนวก "คําแนะนําในการเตรียมและใหย้าด้วยเข็มฉีดยา Roferon-A Prefilled")

หากคุณพลาดการรับประทานยา Roferon-A ให้ทานยาทีล่ืมไปโดยเร็วที่สุดในวันเดียวกันหรือวันถัดไป จากนั้นใหด้ําเนินการตามตารางการให้ยาตาม
ปกติ หากผ่านไปหลายวันหลังจากที่คุณพลาดการทานยา ให้ตรวจสอบกับแพทย์ว่าต้องทําอย่างไร อย่าเพิ่มขนาดยาครั้งต่อไปเป็นสองเท่าหรือรับ
ประทานมากกว่าหนึ่งครั้งต่อวันเว้นแตแ่พทย์จะแจ้งให้คุณทราบ โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณกินมากกว่าปริมาณ Roferon-A ที่คุณกําหนด 
แพทยข์องคุณอาจต้องการตรวจคุณอย่างใกล้ชิดมากขึ้นและนําเลือดไปตรวจ
คุณต้องได้รับการตรวจเลือดเป็นประจําเพื่อช่วยใหผู้้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณตรวจสอบว่าการรักษาทํางานอย่างไรและเพื่อตรวจหาผลข้าง
เคียง แจ้งแพทย์หากคุณกําลังใช้ยาหรือวางแผนที่จะใช้ยาอื่นๆ ที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ รวมถึงวิตามินและอาหารเสริมแร่ธาตุ
และยาสมุนไพร
ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ของ Roferon-A คืออะไร? ผลข้าง
เคียงที่อาจเกิดขึ้นและร้ายแรง ได้แก่:
• ปัญหาสุขภาพจิตรวมถึงการฆ่าตัวตาย ความคิดฆ่าตัวตาย ปัญหาหัวใจ และปัญหาเลือด:ดูหัวข้อ "ข้อมูลที่สําคัญที่สุดทีฉ่ันควรรู้เกี่ยวกับ 

Roferon-A คืออะไร"

• ปัญหาอวัยวะอื่นๆ ของร่างกาย:ผูป้่วยบางรายอาจประสบปัญหาปอด (เช่น หายใจลําบากหรือปอดบวม) และมีปัญหาด้านการมองเห็น

• โรคภูมิต้านตนเองใหม่หรือเลวลง:ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดโรคภูมติ้านตนเอง (โรคที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเริ่มโจมตีตัวเอง) ในระหว่างการ
รักษาด้วย Roferon-A โรคเหล่านี้อาจรวมถึง vasculitis (การอักเสบของหลอดเลือด) โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์หรือลูปัส erythematosus โรค
สะเก็ดเงินหรือปัญหาต่อมไทรอยด์ ในผู้ป่วยบางรายทีม่ีโรคภูมิต้านตนเองอยู่แล้ว โรคนี้อาจแย่ลงในขณะทีใ่ห้การรักษาด้วย Roferon-A

ผลข้างเคียงที่พบไดบ้่อยแต่ไม่ร้ายแรง ได้แก่:
• อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่:ผูป้่วยส่วนใหญ่ทีท่าน Roferon-A มอีาการคล้ายไขห้วัดใหญซ่ึ่งมักจะลดลงหลังจากการรักษาสองสามสัปดาห์แรก อาการ

คล้ายไข้หวัดใหญ่อาจรวมถึงอาการเหนื่อยล้าผิดปกติ มีไข้ หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ และปวดข้อ การทานอะเซตามโินเฟนหรือไอบโูพรเฟนก่อนรับประ
ทานโรเฟรอน-เอสามารถช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ คุณสามารถลองใช้ Roferon-A ในเวลากลางคืนได้ คุณอาจจะสามารถนอนหลับผ่านอาการ
ต่างๆ

• เมื่อยล้ามาก (เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า):ผู้ป่วยจํานวนมากอาจรู้สึกเหนื่อยมากขณะรับการรักษาด้วย Roferon-A

• ท้องเสีย:มักมีอาการคลื่นไส้ รสชาติเปลี่ยนแปลง ท้องร่วง และเบื่ออาหาร
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• ปัญหานํ้าตาลในเลือด:ผู้ป่วยบางรายอาจมีปัญหากับวิธีทีร่่างกายควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดและอาจเกิดโรคเบาหวานได้

• ปัญหาต่อมไทรอยด์:ผู้ป่วยบางรายอาจมีการเปลี่ยนแปลงในการทํางานของต่อมไทรอยด์ อาการของการเปลี่ยนแปลงเหล่านีอ้าจได้แก่ รู้สึกร้อน
หรือเย็นตลอดเวลา มีปัญหาในการจดจ่อ การเปลี่ยนแปลงของผิว (ผิวของคุณอาจแห้งมาก) และการเปลี่ยนแปลงของนํ้าหนักตัว

• ปฏิกิริยาทางผิวหนัง:ผู้ป่วยบางรายอาจมผีื่น ผิวแห้งหรือคัน และมีรอยแดงและบวมบริเวณที่ฉีด

• รบกวนการนอนหลับและปวดหัว:ปัญหาในการนอนหลับและปวดหัวอาจเกิดขึ้นระหว่างการรักษา Roferon-A

• ผมบาง:ผมร่วงไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อใช้ Roferon-A ผมร่วงนีเ้กิดขึ้นชั่วคราวและการเจริญเติบโตของเส้นผมควรกลับมาหลังจากทีคุ่ณหยุดใช้ 
Roferon-A

สิ่งเหล่านีไ้ม่ใช่ผลข้างเคียงทั้งหมดของ Roferon-A แพทย์หรือเภสัชกรของคุณสามารถให้รายการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแก่คุณได้ พูดคุย
กับผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงหรือพบว่ามันน่ารําคาญมาก
คําแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์
บางครั้งมีการกําหนดยาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในคู่มือการใช้ยา หากคุณมขี้อกังวลหรือคําถามใดๆ เกี่ยวกับ Roferon-A โปรด
ติดต่อผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ ห้ามใช้ Roferon-A ในสภาพหรือบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับ Roferon-A ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือเภสัชกรของคุณจะสามารถใหข้้อมูลรายละเอียดทีเ่ขียนขึ้นสําหรับผู้ใหบ้ริการด้านการดูแล
สุขภาพแก่คุณได้
คู่มือการใช้ยานี้ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา เก็บ
สิ่งนี้และยาอื่น ๆ ทั้งหมดใหพ้้นมือเด็ก
แก้ไขเมื่อ: ตุลาคม 2547

ภาคผนวกคู่มือการใช้ยา: คําแนะนําในการเตรยีมและการจ่ายยาด้วยเข็มฉีดยา Roferon-A ที่บรรจุไวล้่วงหน้า ฉันควรเก็บ 
Roferon-A อย่างไร?
Roferon-A ต้องเก็บไวใ้นตู้เย็นทีอุ่ณหภูมิ 36°F ถึง 46°F (2°C ถึง 8°C) อย่าทิ้ง Roferon-A ไว้นอกตูเ้ย็นนานกว่า 24 ชั่วโมง ห้ามแชแ่ข็ง 
Roferon-A การรักษา Roferon-A ไว้ที่อุณหภูมนิอกช่วงที่แนะนําสามารถทําลายยาได้ อย่าเขย่า Roferon-A การเขย่าสามารถทําลาย Roferon-A 
เพื่อไมใ่ห้ทํางาน ปกป้อง Roferon-A จากแสงระหว่างการจัดเก็บ

ฉันจะฉีด Roferon-A ไดอ้ย่างไร
คําแนะนําต่อไปนีจ้ะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีใช้เข็มฉีดยา Roferon-A แบบเติมล่วงหน้า โปรดอ่านคําแนะนําเหล่านีท้ั้งหมดก่อนพยายามใชย้าของคุณ สิ่ง
สําคัญคือต้องปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้อย่างระมัดระวัง พูดคุยกับผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับวิธกีารใช้ 
Roferon-A ไมว่่าคุณจะกําลังฉีดยาให้ตัวเองหรือกําลังฉีดยานีใ้หค้นอื่น ผูใ้ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพต้องสอนวิธฉีีดให้คุณ

กระบอกฉีดยาแบบเติมล่วงหน้าใชส้ําหรับฉีด Roferon-A ใตผ้ิวหนัง (ใตผ้ิวหนัง)
1. รวบรวมวัสดุทั้งหมดทีคุ่ณต้องการก่อนทีคุ่ณจะเริ่มฉีด:

• เข็มฉีดยา Roferon-A ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วหนึ่งอันพร้อมเข็ม
• สําลีแอลกอฮอล์
• ภาชนะแบบใช้แล้วทิ้งที่ทนต่อการเจาะ

2. ตรวจสอบวันหมดอายุบนบรรจภุัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ผ่าน และตรวจสอบสารละลายในกระบอกฉีดยา สารละลายในกระบอกฉีดยาควรมีความใสหรือ
ไม่มีสีจนถึงสีเหลืองอ่อน
• ห้ามใช้ Roferon-A หาก:
– ยามีเมฆมาก
– ตัวยามีอนุภาคลอยอยู่ในนั้น
– ตัวยามีสีใดๆ นอกจากใสหรือไม่มีสีถึงเหลืองอ่อน
– พ้นวันหมดอายุแล้ว

3. อุ่นยาในตู้เย็นโดยหมุนกระบอกฉีดยาเบา ๆ บนฝ่ามือประมาณหนึ่งนาที

4. ล้างมือด้วยสบู่และนํ้าอุ่น ขั้นตอนนี้สําคัญมากในการช่วยป้องกันการติดเชื้อ

5. Roferon-A เข็มฉีดยาที่เติมไว้ล่วงหน้า:

6. ประกอบเข็มฉีดยา:
• วางก้านลูกสูบลงในปลายเปิดของกระบอกฉีดยา
• ค่อยๆ ขันก้านเข้าไปในจุกลูกสูบจนแน่น
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อย่าใช้กําลัง

7. เตรียมเข็ม:
• เปิดและดึงซีลป้องกันการงัดแงะสเีหลืองสดใสออกจากเข็ม เสียง "คลิก" หมายความว่าเข็มใช้ได้

หากคุณไม่ได้ยินเสียง "คลิก" อย่าใช้เข็มและอย่าถอดโล่ CLEAR NEEDLE ทิ้งเข็มลงในภาชนะที่ป้องกันการรั่วซึม

หากคุณมีเข็มอีกอัน ให้ดําเนินการขั้นตอนที่ 7 อีกครั้ง หากไม่มเีข็มสํารอง โปรดติดต่อผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเพื่อเตรียมเข็ม
สําหรับเปลี่ยน

8. การติดเข็มเข้ากับกระบอกฉีดยาทีบ่รรจุไว้ล่วงหน้า:

• ถอดฝาปลายสีเทาออกจากกระบอกฉีดยา

• วางเข็มลงบนปลายกระบอกฉีดยาเพื่อให้กระชับพอดี ห้ามถอดกระบังเข็มใส

9. เลือกสถานที่ฉีด:
• คุณควรเลือกจุดที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งที่คุณให้หรือรับการฉีดยา ไซต์ทั่วไปทีใ่ชค้ือ:
• หน้าท้องหลีกเลี่ยงบริเวณสะดือและรอบเอว
• ต้นขา

• หากคนอื่นฉีดยาใหคุ้ณ สามารถใช้ต้นแขนด้านนอกเป็นทีฉ่ีดได้

10. การเตรียมบริเวณทีฉ่ีด:
• ทําความสะอาดผิวบริเวณทีจ่ะฉีดด้วยแอลกอฮอลเ์ช็ดทําความสะอาด และปล่อยใหบ้ริเวณนั้นแห้งเป็นเวลา 10 วินาที

11. การฉีด Roferon-A:
• จับจุดศูนย์กลางสีเหลืองซีดระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้และระมัดระวัง (เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเข็ม) ใหถ้อดเกราะป้องกันเข็มทีช่ัดเจนด้วยมืออีกข้าง 

กระบอกฉีดยาพร้อมสําหรับการฉีด

• เก็บกระบอกฉีดยาไว้ในแนวนอนจนกว่าจะพร้อมใช้งาน

• ถือกระบอกฉีดยาโดยหันเข็มขึ้น แตะกระบอกฉีดยาเพื่อใหฟ้องอากาศขึ้นไปด้านบน
• กดลูกสูบเล็กน้อยเพื่อดันฟองอากาศออกทางเข็ม
• ถือกระบอกฉีดยาในแนวนอน และวางมุมเอียงของเข็มโดยใหจุ้ดของเข็มหงายขึ้น

• บีบผิวหนังบริเวณระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ให้แน่น

• จับเข็มเหมือนดินสอโดยทํามุม 45 ถึง 90° กับผิวหนัง และใชก้ารเคลื่อนไหวแบบลูกดอกอย่างรวดเร็ว สอดเข็มเข้าไปจนสุด

หน้า 16 จาก 17



• เมื่อใส่เข้าไปแล้ว ให้ดึงกลับช้าๆ บนกระบอกฉีดยา หากเลือดปรากฏในหลอดฉีดยา แสดงว่าเข็มได้เข้าไปในเส้นเลือดแล้ว

ห้ามฉีด Roferon-A ทีไ่ซต์นั้นและทิ้งกระบอกฉีดยา ใช้กระบอกฉีดยาใหม่สําหรับฉีดและใช้ทีจุ่ดฉีดอื่น

• หากเลือดไม่ปรากฏในหลอดฉีดยา ให้ค่อยๆ ดันลูกสูบลงไปจนสุด คุณจะได้ยาทั้งหมด
• ถอนเข็มในมุมเดียวกับที่สอดเข้าไป ดูคําแนะนําในการกําจัดเข็มและหลอดฉีดยาในหัวข้อ "ฉันควรทิ้งวัสดุทีใ่ช้ฉีด Roferon-A อย่างไร"

• เมื่อเสร็จแล้ว ให้วางแผ่นแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่ฉีดและกดเล็กน้อย

• อย่าใช้หลอดฉีดยาและเข็มฉีดยาซํ้า ใช้หลอดฉีดยาและเข็มฉีดยาที่บรรจุไว้ล่วงหน้าใหม่สําหรับการฉีดแต่ละครั้ง

ฉันควรทิ้งวัสดทุี่ใชฉ้ีด Roferon-A อย่างไร?
• ทําไม ่สรุปเข็ม

• ใส่กระบอกฉีดยาและเข็มทั้งหมดลงในภาชนะที่ทนต่อการเจาะ คุณสามารถซื้อ "Sharps Container" ที่บ้านได้ที่ร้านขายยาของคุณหรือคุณสามารถใช้
ภาชนะพลาสติกแข็งที่มีฝาเกลียวหรือกระป๋องกาแฟที่มฝีาพลาสติก คุณควรปรึกษาผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับวิธกีารทิ้ง
กระบอกฉีดยาที่ใชแ้ล้วอย่างเต็มถัง อาจมีกฎหมายพิเศษของรัฐหรือท้องถิ่นเกี่ยวกับการกําจัดหลอดฉีดยาและเข็มฉีดยาที่ใชแ้ล้ว ดังนั้นโปรดตรวจ
สอบกับแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรสําหรับคําแนะนํา อย่าทิ้งภาชนะทีบ่รรจุแล้วลงในถังขยะในครัวเรือนและห้ามรีไซเคิล

• ที่ครอบเข็มและผ้าเช็ดแอลกอฮอลส์ามารถทิ้งลงในถังขยะทั่วไปได้ คุณควรเก็บหลอดฉีดยาและภาชนะทิ้งให้พ้นมือเด็ก

วันที่แก้ไขภาคผนวก: กันยายน 2546

บริษัท ฮอฟฟ์มันน์-ลาโรช
340 คิงส์แลนด์ สตรที
Nutley รัฐนิวเจอร์ซีย์ 07110-1199 
รัฐบาลสหรัฐฯ ลิค. หมายเลข 0136
ลิขสิทธิ์ © 1999–2008 โดย Hoffmann-La Roche Inc. สงวนลิขสิทธิ์

แก้ไขเมื่อ: 07/2008 จัดจําหน่ายโดย: Roche Pharmaceuticals
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