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Pimecrolimus เฉพาะที่
ออกเสียงว่า (pim e krow' li mus)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ผู้ป่วยจํานวนน้อยทีใ่ช้ครีม pimecrolimus หรือยาอื่นทีค่ล้ายคลึงกันเป็นมะเร็งผิวหนังหรือมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง (มะเร็งใน
ส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกัน) มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่าครีม pimecrolimus ทําให้ผู้ป่วยเหล่านีเ้ป็นมะเร็งหรือไม่ 
การศึกษาผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายและสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัตกิาร และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทํางานของ pimecrolimus ชี้ให้
เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้ทีใ่ช้ครีม pimecrolimus มีความเสี่ยงทีจ่ะเป็นมะเร็งมากขึ้น จําเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ
ทําความเข้าใจความเสี่ยงนี้

ปฏิบัตติามคําแนะนําเหล่านี้อย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงที่คุณจะเป็นมะเร็งในระหว่าง
การรักษาด้วยครีม pimecrolimus:

ใช้ครีม pimecrolimus เฉพาะเมื่อคุณมีอาการกลาก หยุดใชค้รีมพิเมโครลิมัสเมื่ออาการของคุณหายไปหรือเมื่อแพทย์
แจ้งว่าคุณควรหยุด อย่าใชค้รีม pimecrolimus อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณใชค้รีม pimecrolimus เป็นเวลา 6 สัปดาหแ์ละอาการกลากของคุณไม่ดีขึ้น อาจจําเป็น
ต้องใช้ยาอื่น

โทรเรียกแพทย์ของคุณหากอาการกลากของคุณกลับมาหลังจากการรักษาด้วยครีม pimecrolimus

ทาครีม pimecrolimus เฉพาะกับผิวหนังที่ได้รับผลกระทบจากกลาก ใช้ครีมในปริมาณน้อยที่สุดทีจ่ําเป็นในการ
ควบคุมอาการของคุณ

อย่าใช้ครีม pimecrolimus เพื่อรักษากลากในเด็กทีอ่ายนุ้อยกว่า 2 ปี

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งผิวหนัง หรือภาวะใดๆ ที่
ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณ ปรึกษาแพทยห์ากคุณไม่แน่ใจว่าภาวะทีคุ่ณมีส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันหรือไม่ 
Pimecrolimus อาจไม่เหมาะกับคุณ

ปกป้องผิวจากแสงแดดจริงและของปลอมระหว่างการทําทรีตเมนตด์้วยครีมพิเมโครลิมัส อย่าใชโ้คมไฟอาบแดดหรือเตียง
อาบแดด และอย่าเข้ารับการบําบัดด้วยแสงอัลตราไวโอเลต หลีกเลี่ยงแสงแดดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในระหว่างการ
รักษา แม้ว่ายาจะไม่ไดอ้ยู่บนผิวหนังของคุณก็ตาม หากคุณจําเป็นต้องอยูก่ลางแดด ให้สวมเสื้อผ้าหลวมๆ เพื่อปกป้องผิว
ที่รับการรักษา และปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีการอื่นในการปกป้องผิวจากแสงแดด

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) แก่คุณเมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วย 
pimecrolimus และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่าน
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ข้อมูลอย่างระมัดระวังและถามแพทยห์รือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนีคุ้ณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) หรือ
เว็บไซต์ของผูผ้ลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้ยา

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ pimecrolimus

hy เป็นยานี้กําหนด?

Pimecrolimus ใช้เพื่อควบคุมอาการของโรคเรื้อนกวาง (atopic dermatitis โรคผิวหนังที่ทําใหผ้ิวแห้งและคัน และบางครั้งอาจ
เกิดผื่นแดงและเป็นสะเก็ด) Pimecrolimus ใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ไม่สามารถใชย้าอื่นสําหรับโรคเรื้อนกวางได้ หรือผู้ที่อาการไม่ได้
ควบคุมโดยยาอื่น Pimecrolimus อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าตัวยับยั้ง calcineurin เฉพาะที่ มันทํางานโดยหยุดระบบภูมิคุ้มกันจาก
การผลิตสารที่อาจทําให้เกิดกลาก

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Pimecrolimus มาเป็นครีมทาผิว โดยปกติจะใชว้ันละสองครั้งนานถึง 6 สัปดาหใ์นแต่ละครั้ง ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยา
อย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ทาครีมพเิมโครลมิัสใหต้รงตามทีก่ําหนด อย่าใช้
มากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

ครีม Pimecrolimus ใช้สําหรับผิวเท่านั้น ระวังอย่าให้ครีม pimecrolimus เข้าตาหรือปากของคุณ หากคุณทาครีมพเิมโครลมิัส
เข้าตา ให้ล้างออกด้วยนํ้าเย็น หากคุณกลืนครีม pimecrolimus ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณ

ในการใช้ครีม ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:
1. ล้างมือด้วยสบูแ่ละนํ้า

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผิวหนังในบริเวณที่ไดร้ับผลกระทบนั้นแห้ง

3. ทาครีมพิเมโครลิมัสบางๆ ให้ทั่วบริเวณที่ไดร้ับผลกระทบจากผิวหนัง คุณสามารถใช้ pimecrolimus กับทุกพื้น
ผิวที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งศีรษะ ใบหน้า และลําคอ

4. ถูครีมเข้าสู่ผิวของคุณอย่างเบามือและทั่วถึง

5. ล้างมือด้วยสบูแ่ละนํ้าเพื่อขจัดครีม pimecrolimus ที่เหลือ อย่าล้างมือหากคุณกําลังรักษาด้วยครีมพิเมโครลิมัส

6. คุณอาจคลุมบริเวณที่ทําการรักษาด้วยเสื้อผ้าปกติ แต่อย่าใชผ้้าพันแผล นํ้าสลัด หรือผ้าพันแผลใดๆ

7. ระวังอย่าล้างครีมจากบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากผิวของคุณ อย่าว่ายนํ้า อาบนํ้า หรืออาบนํ้าทันทีหลังจากทาครีมพเิมโคร
ลิมัส ปรึกษาแพทย์ของคุณว่าคุณควรใชค้รีมพิเมโครลิมัสเพิ่มเติมหลังจากว่ายนํ้า อาบนํ้า หรืออาบนํ้า

8. หลังจากที่คุณทาครีม pimecrolimus และปล่อยให้เวลาซึมเข้าสูผ่ิวของคุณจนหมด คุณอาจทามอยส์เจอไรเซอร์ ครีม
กันแดด หรือเมคอัพกับบริเวณทีไ่ด้รับผลกระทบ ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑเ์ฉพาะที่คุณวางแผนจะใช้

ใช้สําหรับยานี้
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ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้ครีมพิเมโครลมิัส
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้พเิมโครลมิัสหรือยาอื่นๆ

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้า วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอะไรบ้าง อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ 
ยาต้านเชื้อราเช่น fluconazole (Diflucan), itraconazole (Sporanox) และ ketoconazole (Nizoral); ตัวบล็อกช่อง
แคลเซียมเช่น diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, อื่น ๆ ) และ verapamil (Calan, Isoptin, Verelan); ไซเมทิดีน 
(Tagamet); คลาริโทรมัยซิน (Biaxin); ไซโคลสปอริน (Neoral, Sandimmune); ดานาซอล (Danocrine); เดลาเวียรด์ีน 
(Rescriptor); erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin); ฟลูออกซตีิน (Prozac, Sarafem); ฟลโูวซามีน (Luvox); 
สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวีเช่น indinavir (Crixivan) และ ritonavir (Norvir); ไอโซเนียซิด (INH, Nydrazid); เมโทรนิดา
โซล (แฟลกิล); เนฟาโซโดน; ยาคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด); ขีผ้ึ้ง ครีม หรือโลชั่นอื่นๆ โตรลีนโดมัยซิน (TAO); และ zafirlukast 
(Accolate) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรค Netherton's syndrome (ภาวะที่ถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมทีท่ําให้ผิวหนังเป็นสีแดง คัน และเป็นสะเก็ด) รอยแดงและการลอกของผิวหนังส่วนใหญข่องคุณ โรคผิวหนังอื่นๆ 
หรือการติดเชื้อทีผ่ิวหนังชนิดใดก็ได้ โดยเฉพาะโรคอีสุกอีใส งูสวัด (การติดเชื้อที่ผิวหนังในผู้ที่เคยเป็นอีสุกอีใส) เริม (โรคหวัด) 
หรือโรคกลากเริม (การติดเชื้อไวรัสทีท่ําให้เกิดตุ่มนํ้าขึ้นบนผิวหนังของผู้ทีเ่ป็นโรคเรื้อนกวาง) . แจ้งแพทย์ของคุณด้วยว่าผื่น
กลากของคุณกลายเป็นเปลือกแข็งหรือพุพองหรือถ้าคุณคิดว่าผื่นกลากของคุณติดเชื้อ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานยา 
Pimecrolimus ใหต้ิดต่อแพทยข์องคุณ

ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใชแ้อลกอฮอล์อย่างปลอดภัยในระหว่างการรักษาด้วยครีม pimecrolimus ใบหน้าของคุณ
อาจแดงหรือแดงหรือรู้สึกร้อนหากคุณดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการรักษา

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโรคอีสุกอีใส โรคงูสวัด และไวรัสอื่นๆ หากคุณสัมผัสกับไวรัสตัวใดตัวหนึ่งในขณะทีใ่ช้ pimecrolimus 
ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที

คุณควรรู้ว่าการดูแลผิวและมอยเจอร์ไรเซอรท์ี่ดีอาจช่วยบรรเทาผิวแห้งทีเ่กิดจากกลากได้ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยว
กับมอยเจอรไ์รเซอร์ทีคุ่ณควรใช้ และทาหลังจากทาครีมพิเมโครลิมัสทุกครั้ง

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการกินส้มโอและดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ใช้ยาทีไ่ม่ไดร้ับทันทีทีคุ่ณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าทาครีมพิเศษเพื่อชดเชยปริมาณทีไ่ม่ได้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Pimecrolimus อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:
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แสบร้อน แสบร้อน แสบร้อน หรือแดงในบริเวณที่คุณใช้พเิมโครลมิัส (โทรหาแพทย์หากเป็นนานกว่า 1 สัปดาห์)

หูด ตุ่ม หรือตุ่มขึ้นบนผิวหนัง

ระคายเคืองตา

ปวดหัว

ไอ

แดงคัดจมูกหรือนํ้ามูกไหล

เลือดกําเดาไหล

ท้องเสีย

ปวดประจําเดือน

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

เจ็บคอหรือแดง

ไข้

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

ปวดหู การคายนํ้า และสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ

ลมพิษ

ผื่นใหม่หรือแย่ลง

อาการคัน

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

เปลือก, ไหล, พุพองหรือสัญญาณอื่น ๆ ของการติดเชื้อที่ผิวหนัง

แผลเย็น

โรคอีสุกอีใสหรือตุ่มพพุองอื่นๆ

ต่อมบวมที่คอ

Pimecrolimus 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?
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เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

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 และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

เอลิเดล®
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