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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Itraconazole อาจทําให้หัวใจล้มเหลว (ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายได้เพียงพอ) แจ้งให้แพทย์
ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นภาวะหัวใจล้มเหลว แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานไอทราโค
นาโซล แจ้งแพทยข์องคุณด้วยหากคุณเคยเป็นหรือเคยมีอาการหัวใจวาย การเต้นของหัวใจผิดปกติ; หรือโรคหัวใจ ปอด 
ตับ หรือไตชนิดอื่นๆ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้หยุดใช้ itraconazole และโทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี หายใจ
ถี่; ไอมีเสมหะสีขาวหรือสีชมพู ความอ่อนแอ; เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากเกินไป หัวใจเต้นเร็ว; อาการบวมที่เท้า ข้อเท้าหรือ
ขา; ตื่นนอนตอนกลางคืน และนํ้าหนักขึ้นอย่างกะทันหัน

ห้ามใชย้าซิซาไพรด์ (Propulsid) (ไม่มีจําหน่ายในสหรัฐอเมริกา), disopyramide (Norpace), dofetilide 
(Tikosyn), dronedarone (Multaq), eplerenone (Inspra), ยาประเภท ergot เช่น dihydroergotamine 
(DHE, Migranal), ergotamine ( Ergomar ใน Cafergot ใน Migergot), methylergometrine 
(Methergine); เฟโลดิพีน (Plendil), ยาไอริโนทีแคน (Camptosar), ivabradine (Corlanor), levomethadyl 
acetate (Orlaam) (ไม่มีใหบ้ริการในสหรัฐอเมริกา), lovastatin (Altoprev ใน Advicor), lurasidone (Latuda), 
เมทาโดน (Dolophine, Methadose), มิดาโซแลม ( ถ่ายโดยปาก), nisoldipine (Sular), pimozide (Orap), 
quinidine (ใน Nuedexta), ranolazine (Ranexa), simvastatin (Zocor, ใน Simcor, ใน Vytorin), 
ticagrelor (Brilinta) และ triazolam (Halcion) ในขณะทีร่ับประทาน itraconazole และอีก 2 สัปดาห์หลังจากนั้น 
แจ้งใหแ้พทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเป็นโรคไตหรือโรคตับ และกําลังใช้ยาต่อไปนี้: โคลชิซีน (โคลครีส มิติกาเร) 
เฟโซเทอโรดีน (โทวิอาซ) โซลิเฟนาซิน (เวซิแคร์) หรือเตลิโธรมัยซิน (คีเทค) การใช้ยาเหล่านีร้่วมกับ itraconazole อาจ
ทําให้เกิดปัญหาหัวใจร้ายแรง รวมถึงการยืด QT (จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกตทิี่อาจนําไปสู่การเป็นลม หมดสติ ชัก 
หรือเสียชีวิตกะทันหัน)

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ itraconazole

hy เป็นยานี้กําหนด?

แคปซูล Itraconazole ใช้รักษาเชื้อราในปอดทีส่ามารถแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย แคปซูล Itraconazole ยังใช้รักษาเชื้อราที่
เล็บ ยาเม็ดและแคปซูล Itraconazole ใช้รักษาเชื้อราทีเ่ล็บเท้า สารละลายอิทราโคนาโซล (ของเหลว)
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ใช้รักษาการติดเชื้อราที่ปากและลําคอ หรือหลอดอาหาร (หลอดที่เชื่อมระหว่างลําคอกับกระเพาะอาหาร) อิทราโคนาโซลอยู่ใน
กลุ่มของยาต้านเชื้อราที่เรียกว่าไตรอะโซล มันทํางานโดยชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ทําให้เกิดการติดเชื้อ

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

Itraconazole มาในรูปแบบแคปซูล ยาเม็ด และสารละลาย (ของเหลว) ที่ต้องใช้ทางปาก หากคุณกําลังใช้ itraconazole เพื่อรักษา
การติดเชื้อราในปอด แคปซูลมักจะถูกกินระหว่างหรือหลังอาหารเต็มมื้อหนึ่งหรือสองครั้งต่อวันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน อย่างไร
ก็ตาม หากคุณใชย้า itraconazole เพื่อรักษาการติดเชื้อราทีร่้ายแรงในปอด อาจต้องรับประทานแคปซูลพร้อมอาหารวันละ 3 ครั้ง
ใน 3 วันแรกของการรักษา จากนั้นจึงรับประทานวันละครั้งหรือสองครั้งเป็นอย่างน้อย 3 เดือน. หากคุณกําลังใช้ itraconazole 
เพื่อรักษาเชื้อราที่เล็บเท้า (รวมทั้งหรือไม่มกีารติดเชื้อทีเ่ล็บมือ) มักจะรับประทานแคปซูลหรือยาเม็ดวันละครั้งพร้อมอาหารมื้อใหญ่
เป็นเวลา 12 สัปดาห์ หากคุณกําลังใช้ itraconazole เพื่อรักษาเชื้อราที่เล็บเท่านั้น โดยปกตแิคปซูลจะรับประทานวันละสองครั้ง
พร้อมอาหารมื้อใหญเ่ป็นเวลา 1 สัปดาห์ข้ามไป 3 สัปดาห์และรับประทานวันละสองครั้งพร้อมอาหารเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ยาอิทราโค
นาโซลแบบรับประทานมักจะรับประทานในขณะท้องว่างวันละครั้งหรือสองครั้งเป็นเวลา 1 ถึง 4 สัปดาหห์รือนานกว่านั้น ปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ itraconazole ตามที่
กําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทยข์องคุณกําหนด และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใด ๆ ที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ 
itraconazole ตามทีก่ําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วน
ใด ๆ ที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ itraconazole ตามทีก่ําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืน itraconazole แคปซูลทั้งหมด; อย่าเปิดเคี้ยวหรือบดขยี้

แพทย์ของคุณอาจบอกใหคุ้ณทานแคปซูล itraconazole กับนํ้าอัดลมโคล่าหากคุณมีอาการป่วยหรือกําลังใช้ยาต่อไปนี้: 
cimetidine; ฟาโมทิดีน (Pepcid); นิซาทิดนี (Axid); สารยับยั้งโปรตอนปั๊ม เช่น esomeprazole (Nexium ใน 
Vimovo), lansoprazole (Prevacid, ใน Prevpac), omeprazole (Prilosec, ใน Zegerid), pantoprazole 
(Protonix), rabeprazole (AcipHex) หรือ ranitidine (Zantac) ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้อย่างระมัดระวัง

วิธีรับประทาน itraconazole ทางปากสําหรับการติดเชื้อราที่ปากหรือลําคอ ให้กลั้วปาก 10 มิลลิลิตร (ประมาณ 2 ช้อนชา) 
ของสารละลายในปากของคุณเป็นเวลาหลายวินาทแีล้วกลืน ทําซํ้าหากจําเป็นเพื่อรับประทานยาทั้งหมด

แคปซูล Itraconazole และสารละลายปากเปล่าถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายในรูปแบบต่างๆ และทํางานเพื่อรักษาสภาพต่างๆ 
อย่าเปลี่ยนแคปซูลเป็นของเหลวหรือของเหลวสําหรับแคปซูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเภสัชกรของคุณให้ผลิตภัณฑ์ไอทราโคนา
โซลตามที่แพทย์สั่ง

หากคุณกําลังใช้ยา itraconazole เพื่อรักษาเล็บที่ติดเชื้อ เล็บของคุณอาจจะดูไม่แข็งแรงจนกว่าเล็บจะงอกใหม่ เล็บใหม่อาจ
ใช้เวลานานถึง 6 เดือน และเล็บใหม่ยาวถึง 12 เดือน ดังนั้นคุณไม่ควรคาดหวังว่าจะเห็นการปรับปรุงระหว่างการรักษาหรือ
หลายเดือนหลังจากนั้น ใช้ itraconazole ต่อไปแม้ว่าคุณจะไม่เห็นการปรับปรุงใด ๆ

ทาน itraconazole ต่อไปจนกว่าแพทยจ์ะแจ้งให้คุณหยุดแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานไอทราโคนาโซลโดยไม่ได้ปรึกษา
แพทย์ หากคุณหยุดใช้ยา itraconazole เร็วเกินไป การติดเชื้อของคุณอาจกลับมาอีกครั้งหลังจากผ่านไปไม่นาน

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย
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ใช้สําหรับยานี้

บางครั้ง Itraconazole ยังใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อราประเภทอื่นและเพื่อป้องกันการติดเชื้อราในผู้ทีม่ีไวรัสโรค
ภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้รับ (AIDS) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความ
เสี่ยงที่เป็นไปได้ของการใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานไอทราโคนาโซล
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ itraconazole; ยาต้านเชื้อราอื่น ๆ เช่น fluconazole (Diflucan), 
ketoconazole (Nizoral) หรือ voriconazole (Vfend); ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในผลิตภัณฑ์ itraconazole หาก
คุณกําลังใชย้า itraconazole oral solution แจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณแพ้ยาซัคคารินหรือยาซัลฟา สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใช้ยาต่อไปนีห้รือใช้ยาเหล่านี้ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนเริ่มการรักษา
ด้วย itraconazole: carbamazepine (Epitol, Tegretol, Teril, อื่น ๆ ); efavirenz (Sustiva ใน Atripla); 
isoniazid (Laniazid ใน Rifamate ใน Rifater); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); ไรแฟมพิซิน; เนวิราพีน (Viramune); ฟีโน
บารบ์ิทัล; และฟีนิโทอิน (Dilantin, Phenytek)

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใช้ยาต่อไปนี้: aliskiren (Tekturna, ใน Amturnide, Tekamlo และ 
Tekturna HCT), apixaban (Eliquis), axitinib (Inlyta), colchicine (Colcrys, Mitigare), dabrafemob 
(Taflinar), darifenacin (Enablex), dasatinib (Sprycel), everolimus (Afinitor, Zortress), ibrutinib 
(Imbruvica), nilotinib (Tasigna), rivaroxaban (Xarelto), salmeterol (Serevent), sildenafil (เฉพาะยี่ห้อ 
Revatio สําหรับโรคปอด), simeprevir (Oly ), sunitinib (Sutent), tamsulosin (Flomax ใน Jalyn), 
temsirolimus (Torisel), trabectedin (Yondelis) และ vardenafil (Staxyn, Levitra) แพทย์ของคุณอาจบอก
คุณว่าอย่าใชย้าเหล่านี้ระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังการรักษาด้วย itraconazole

แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่หาซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาทีอ่ยู่ในส่วน คําเตือนทีส่ําคัญ และสิ่งต่อไปนี้: ยาปฏิชีวนะ เช่น 
ciprofloxacin (Cipro), clarithromycin (Biaxin, ใน PrevPac), erythromycin (EES Ery-Tab, อื่นๆ) และ 
telithromycin (Ketek) ; สารกันเลือดแข็ง (''เลือดทินเนอร์'') เช่น warfarin (Coumadin, Jantoven); อัลปราโซแลม (ซา
แน็กซ์); aprepitant (แก้ไข); aripiprazole (Abilify); atorvastatin (Lipitor ใน Caduet ใน Liptruzet); บอร์เทโซมิบ 
(Velcade); bosentan (Tracleer); budesonide (Entocort EC, Pulmicort, Uceris); buprenorphine (Buprenex, 
Butrans ใน Bunavail; อื่น ๆ ); บัสไพโรน; ciclesonide (Alvesco, Omnaris, Zetonna); ซิลโลสตาซอล (Pletal); 
cinacalcet (Sensipar); ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); ดาบิกาทราน (Pradaxa); เดกซาเมทาโซน; ได
อะซีแพม (Valium); ดิจอกซิน (ลานอกซิน); docetaxel (Docefrez, Taxotere); eletriptan (Relpax); erlotinib 
(Tarceva); เฟนทานิล (Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys, อื่น ๆ ); เฟโซเทอโรดีน (โทวิอาซ); ฟลตูคิาโซน (Flovent ใน 
Advair); gefitinib (Iressa); ฮาโลเพอริดอล (Haldol); สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวีรวมถึง indinavir (Crixivan), 
darunavir (Prezista) ที่ถ่ายด้วย ritonavir, fosamprenavir (Lexiva) ที่ถ่ายด้วย ritonavir และ saquinavir 
(Invirase); อมิาตนิิบ (Gleevac); ixabepilone (ชุด Ixempra); ลาปาทินิบ (Tykerb); maraviroc (เซลเซนทรี); มีลอกซิ
แคม (โมบิก); เมธิลเพรดนิโซโลน (Medrol); นาโดลอล (Corgard ใน Corzide); ออกซีบิวตินนิน (Ditropan XL, Oxytrol); 
oxycodone (Oxaydo, Oxycontin ใน Percodan; อื่น ๆ ); โพนาทินิบ (Iclusig); praziquantel (Biltricide); 
quetiapine (Seroquel); ราเมลเตออน (โรเซเรม); repaglinide (Prandin ใน Pradimet); riociguat (Adempas); รสิเพ
อริโดน (Risperdal); แซ็กซากลิปตนิ (Kombiglyze XR, Onglyza); ซิโรลมิัส (ราปามูเน); โซลเิฟนาซิน (Vesicare); ทาโครลิ
มัส (Astagraf, Prograf); ทาดาลาฟิล (Adcirca, Cialis); โทลเทอโรดีน (Detrol); วาร์เดนาฟิล (Levitra, Staxyn); 
verapamil (Calan, Covera, Verelan PM ใน Tarka), vinblastine, vincristine (Marqibo Kit) และ vinorelbine 
(Navelbine) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน vincristine (Marqibo Kit) และ vinorelbine (Navelbine) แพทย์ของคุณ
อาจต้องเปลี่ยน vincristine (Marqibo Kit) และ vinorelbine (Navelbine) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน
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ปริมาณยาของคุณหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับ 
itraconazole ดังนั้นควรแจ้งให้แพทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาที่ไม่ปรากฏในรายการเหล่านี้

หากคุณกําลังทานยาลดกรด ให้ทานก่อน 1 ชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมงหลังจากทานไอทราโคนาโซล

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีหรือเคยมีอาการตามที่ระบไุว้ในหัวข้อ คําเตือนที่สําคัญ, โรคซิสติก 
ไฟโบรซิส (โรคที่มีมาแต่กําเนิดทีท่ําให้เกิดปัญหากับการหายใจ การย่อยอาหาร และการสืบพันธุ)์ ภาวะใดๆ ที่ลดปริมาณ
กรดในกระเพาะของคุณ หรือเอชไอวี

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร คุณไม่ควรใช้ itraconazole เพื่อรักษาเชื้อ
ราที่เล็บ หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์ได้ คุณอาจเริ่มใช้ยา itraconazole เพื่อรักษาเชื้อราที่เล็บได้เฉพาะในวันที่
สองหรือสามของรอบเดือนเมื่อคุณแน่ใจว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ คุณต้องใช้การคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการรักษา
และเป็นเวลา 2 เดือนหลังจากนั้น หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้ยาไอทราโคนาโซลเพื่อรักษาอาการใดๆ ให้โทรเรียกแพทย์ของ
คุณ

คุณควรรู้ว่า itraconazole อาจทําใหคุ้ณเวียนหัวหรือทําให้มองเห็นภาพซ้อนหรือเบลอได้ อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักร
จนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

ไอทราโคนาโซลอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ท้องเสีย

ท้องผูก

แก๊สหรือท้องอืด

อิจฉาริษยา

รสชาติที่ไม่พึงประสงค์

เหงือกเจ็บหรือมีเลือดออก

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

เหงื่อออก

ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง

ปวดข้อ
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ความต้องการหรือความสามารถทางเพศลดลง

ความกังวลใจ

ภาวะซึมเศร้า

นํ้ามูกไหลและอาการหวัดอื่น ๆ

ไข้

ผมร่วง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ตาพร่ามัวหรือมองเห็นภาพซ้อน

ก้องอยู่ในหู

ไม่สามารถควบคุมปัสสาวะหรือปัสสาวะได้มากกว่าปกติ

หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้หรือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่สําคัญ ให้หยุดใช้ itraconazole และ
โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

เหนื่อยเหลือเกิน

เบื่ออาหาร

คลื่นไส้

อาการปวดท้อง

อาเจียน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะสีเข้ม

อุจจาระสีซีด

รู้สึกชา, รู้สึกเสียวซ่า, ทิ่ม, แสบร้อนหรือคืบคลานบนผิวหนัง

สูญเสียการได้ยิน

เพิ่มความไวต่อแสง

โรคผิวหนังที่รุนแรง

สูญเสียการได้ยิน

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก
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ส่วนผสมอย่างหนึ่งในสารละลายไอทราโคนาโซลทําใหเ้กิดมะเร็งในสัตว์ทดลองบางชนิด ไม่ทราบว่าผู้ที่ใช้ยา itraconazole มี
ความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นหรือไม่ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้สารละลาย itraconazole

Itraconazole อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก 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 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อน แสง และความชื้นที่
มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานทีป่ลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึง
http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองต่อ itraconazole

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา หากคุณยังคงมีอาการติดเชื้อหลังจากกิน 
itraconazole เสร็จแล้ว ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณ
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เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ซื้อเองจากร้านขายยา) 
ทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วิตามิน เกลือแร่ หรืออาหารเสริมอื่นๆ คุณควรนํารายการนีต้ิดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบ
แพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณฉีุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

ออนเมล®

Sporanox®

แก้ไขล่าสุด - 15/11/2017

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา
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