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Lamotrigine
ออกเสียงว่า (la moe' tri jeen)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Lamotrigine อาจทําใหเ้กิดผื่นขึ้น รวมทั้งผื่นร้ายแรงที่อาจต้องรักษาในโรงพยาบาลหรือทําให้ทุพพลภาพถาวรหรือ
เสียชีวิต บอกแพทย์หากคุณกําลังใชก้รด valproic (Depakene) หรือ divalproex (Depakote) เพราะการใช้ยา
เหล่านี้ร่วมกับ lamotrigine อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผื่นที่รุนแรงได้ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคยมีผื่นขึ้น
หลังจากรับประทานลาโมทริจินหรือยาอื่น ๆ สําหรับโรคลมชัก หรือหากคุณแพ้ยาใด ๆ สําหรับโรคลมบ้าหมู

แพทย์ของคุณจะเริ่มต้นใหคุ้ณกินยาลาโมทริจินขนาดตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาไม่เกิน 1 ครั้งในทุกๆ 1 ถึง 2 สัปดาห์ 
คุณอาจมีแนวโน้มที่จะเกิดผื่นขึ้นอย่างรุนแรงหากคุณใช้ยาเริ่มต้นที่สูงขึ้นหรือเพิ่มขนาดยาเร็วกว่าที่แพทย์แจ้งว่าควร
ทํา ยาครั้งแรกของคุณอาจบรรจุอยู่ในชุดเริ่มต้นซึ่งจะแสดงให้คุณเห็นถึงปริมาณยาที่เหมาะสมในแต่ละวันอย่างชัดเจน
ในช่วง 5 สัปดาหแ์รกของการรักษา วิธีนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัตติามคําแนะนําของแพทย์เมื่อปริมาณยาเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ 
อย่าลืมทานลาโมทริจินตามที่กําหนดไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

ผื่นที่ร้ายแรงมักเกิดขึ้นในช่วง 2 ถึง 8 สัปดาหแ์รกของการรักษาด้วย lamotrigine แต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
ระหว่างการรักษา หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ในขณะที่ทานยาลาโมตริจิน ให้โทรเรียกแพทย์ทันที: ผื่น; พุพองหรือ
ลอกของผิวหนัง ลมพิษ; อาการคัน; หรือแผลในปากหรือรอบดวงตา

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ lamotrigine หรือการให้ lamotrigine กับลูกของคุณ 
เด็กอายุ 2-17 ปีที่ใช้ lamotrigine มีแนวโน้มที่จะเกิดผื่นรุนแรงมากกว่าผู้ใหญ่ที่ทานยา

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผูป้่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยลาโมทริจิน 
และทุกครั้งทีคุ่ณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ 
นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
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[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้
ยา

hy เป็นยานี้กําหนด?

ยาเม็ด Lamotrigine Extended-release (ออกฤทธิ์นาน) ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาอาการชักบางประเภทในผู้ป่วยโรค
ลมชัก ยาเม็ด lamotrigine ทุกประเภท (ยาเม็ด ยาเม็ดสลายทางปาก และยาเม็ดเคี้ยว) นอกเหนือจากยาเม็ดที่ได้รับการ
ปลดปล่อยนาน จะใช้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาอาการชักในผู้ที่เป็นโรคลมบ้าหมูหรือโรค Lennox-
Gastaut (โรคที่ทําให้เกิดอาการชักและ มักทําใหพ้ัฒนาการล่าช้า) ยาเม็ด lamotrigine ทุกประเภทนอกเหนือจากยาเม็ด
ขยายเวลา ยังใช้เพื่อเพิ่มเวลาระหว่างอาการซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง (อารมณ์หงุดหงิดหรือตื่นเต้นผิดปกต)ิ และอารมณ์ผิดปกติ
อื่นๆ ในผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ I (โรคคลั่งไคล้ซึมเศร้า โรคที่ทําให้เกิดภาวะซึมเศร้า ตอนของคลุ้มคลั่ง และอารมณ์ผิดปกติอื่น ๆ) 
Lamotrigine ไม่ได้แสดงว่ามีประสิทธิภาพเมื่อผู้คนประสบกับภาวะซึมเศร้าหรือความบ้าคลั่งที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นจึงต้องใช้
ยาอื่นๆ เพื่อช่วยใหผู้้คนฟื้นตัวจากอาการเหล่านี้ Lamotrigine อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายากันชัก มันทํางานโดยการลด
กิจกรรมทางไฟฟ้าที่ผิดปกตใินสมอง

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

Lamotrigine มาในรูปแบบยาเม็ด ยาเม็ดแบบขยายระยะเวลา ยาเม็ดแบบละลายในปาก (ละลายในปากและสามารถกลืนได้
โดยไมต่้องใชน้ํ้า) และยาเม็ดแบบกระจายตัวเคี้ยว (สามารถเคี้ยวหรือละลายในของเหลว) รับประทานทางปากโดยมีหรือไม่มี
ก็ได้ อาหาร. ยาเม็ดแบบขยายเวลารับประทานวันละครั้ง ยาเม็ด ยาเม็ดสลายตัวทางปาก และยาเม็ดแบบเคี้ยวได้ มักใช้วันละ
ครั้งหรือสองครั้ง แต่อาจรับประทานวันเว้นวันเมื่อเริ่มการรักษา ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวังและขอให้
แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใด ๆ ที่คุณไม่เข้าใจ

มยีาอื่น ๆ ที่มีชื่อคล้ายกับชื่อทางการค้าของ lamotrigine คุณควรแน่ใจว่าคุณได้รับ lamotrigine และไม่ใช่ยาตัวใดตัว
หนึ่งที่คล้ายคลึงกันทุกครั้งที่คุณกรอกใบสั่งยา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบสั่งยาที่แพทย์ให้มานั้นชัดเจนและอ่านง่าย พูดคุยกับ
เภสัชกรเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับ lamotrigine หลังจากทีคุ่ณได้รับยาแล้ว ให้เปรียบเทียบแท็บเล็ตกับรูปภาพในเอกสาร
ข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต หากคุณคิดว่าคุณได้รับยาที่ไม่ถูกต้อง ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ อย่าใช้ยาใดๆ เว้นแต่คุณจะแน่ใจว่า
เป็นยาที่แพทย์สั่ง

กลืนยาเม็ดและยาเม็ดขยายออกทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

หากคุณกําลังรับประทานยาเม็ดแบบกระจายตัวแบบเคี้ยวได้ คุณอาจกลืนทั้งเม็ด เคี้ยวหรือละลายในของเหลว หากคุณเคี้ยวยา
เม็ด ให้ดื่มนํ้าเล็กน้อยหรือนํ้าผลไม้เจือจางหลังจากนั้นเพื่อล้างยา ในการละลายเม็ดยาในของเหลว ให้ใส่นํ้า 1 ช้อนชา (5 มล.) 
หรือนํ้าผลไม้เจือจางลงในแก้ว วางแท็บเล็ตลงในของเหลวและรอ 1 นาทเีพื่อให้ละลาย จากนั้นหมุนของเหลวและดื่มให้หมด
ทันที อย่าพยายามแบ่งยาเม็ดเดียวเพื่อใช้มากกว่าหนึ่งครั้ง
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ในการรับประทานยาเม็ดทีส่ลายทางปาก ให้วางบนลิ้นของคุณแล้วเคลื่อนไปมาในปากของคุณ รอสักครูเ่พื่อให้แท็บเล็ตละลาย 
จากนั้นกลืนโดยที่มีหรือไม่มีนํ้า

หากยาของคุณมาในรูปแบบกล่องพุพอง ให้ตรวจดูกล่องพัสดุก่อนทีคุ่ณจะรับประทานยาครั้งแรก อย่าใช้ยาใด ๆ จากแพ็คถ้า
แผลพุพองใด ๆ ฉีกขาด หัก หรือไม่มีเม็ดยา

หากคุณกําลังใช้ยาอื่นเพื่อรักษาอาการชักและกําลังเปลี่ยนไปใช้ยาลาโมทริจิน แพทย์จะค่อยๆ ลดขนาดยาของยาอื่น ๆ และ
ค่อยๆ เพิ่มขนาดยาลาโมทรจิิน ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านีอ้ย่างระมัดระวังและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมี
คําถามเกี่ยวกับปริมาณยาทีคุ่ณควรกิน

Lamotrigine อาจควบคุมสภาพของคุณได้ แต่ไม่สามารถรักษาได้ อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าที่คุณจะรู้สึกถึงประโยชน์
สูงสุดจาก lamotrigine ทาน lamotrigine ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานลาโมทรจิินโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ แม้ว่า
คุณจะพบผลข้างเคียง เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณท์ี่ผิดปกติ แพทย์ของคุณอาจจะค่อยๆ ลดขนาดยาลง 
หากคุณหยุดรับประทานลาโมทริจนิกะทันหัน คุณอาจมอีาการชัก หากคุณหยุดทานลาโมทรจิินไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อย่า
เริ่มกินอีกโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานลาโมทรจิิน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพล้าโมทรจิิน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในประเภทของยาเม็ด lamotrigine ที่
คุณจะใช้ สอบถามแพทยห์รือเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญและ atazanavir กับ ritonavir 
(Reyataz กับ Norvir); disopyramide (นอร์เพซ); lopinavir กับ ritonavir (Kaletra); เมโธเทรกเซต (Rasuvo, 
Trexall, Trexup); ยาอื่น ๆ สําหรับอาการชักเช่น carbamazepine (Epitol, Tegretol, อื่น ๆ ), oxcarbazepine 
(Oxtellar XR, Trileptal), phenobarbital (Luminal, Solfoton), phenytoin (Dilantin, Phenytek) และ 
primidone (Mysoline); โปรไคนาไมด์; ไพริเมทามีน (ดาราพริม); ควินดิีน (ใน Nuedexta); ไรแฟมพิน (Rifadin, 
Rimactane, ใน Rifamate, Rifater); และ trimethoprim (Primsol ใน Bactrim, Septra)

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณใช้ยาฮอร์โมนเพศหญิง เช่น ฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน 
ยาฉีด การปลูกถ่าย หรืออุปกรณ์ใส่มดลูก) หรือการบําบัดด้วยฮอร์โมนทดแทน (HRT) พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนที่คุณ
จะเริ่มหรือหยุดใชย้าเหล่านี้ในขณะทีท่านลาโมทริจิน หากคุณกําลังใช้ยาฮอร์โมนเพศหญิง แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมี
เลือดออกระหว่างรอบเดือนที่คาดไว้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคภูมิต้านตนเอง (ภาวะทีร่่างกายโจมตีอวัยวะของตัว
เอง ทําให้บวมและสูญเสียการทํางาน) เช่น โรคลูปัส (ภาวะที่ร่างกายโจมตีอวัยวะต่างๆ ทําให้เกิดอาการต่างๆ มากมาย) ; 
ความผิดปกตขิองเลือด ภาวะซึมเศร้า ปัญหาทางอารมณ์ หรือความคิดหรือการกระทําฆ่าตัวตาย หัวใจล้มเหลว หัวใจเต้น
ผิดจังหวะ หรือ . ประเภทอื่นๆ
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โรคหัวใจ; หรือโรคไตหรือตับหรือนํ้าในช่องท้อง (ท้องบวมที่เกิดจากโรคตับ)

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภข์ณะรับประทานลาโมทรจิิน ให้ติดต่อแพทย์
ของคุณ

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร หากคุณให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วยยาลาโมตรจิิน ลูก
น้อยของคุณอาจได้รับลาโมตริจินในนํ้านมแม่ ดูแลลูกน้อยของคุณอย่างใกล้ชิดสําหรับอาการง่วงนอนผิดปกติ การ
หายใจขัดจังหวะ หรือการดูดนมที่ไม่ดี

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจทําให้คุณง่วงหรือเวียนหัว อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรูว้่ายานีส้่งผลต่อคุณอย่างไร

คุณควรรู้ว่าสุขภาพจิตของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่คาดคิด และคุณอาจฆ่าตัวตาย (กําลังคิดที่จะทําร้ายหรือฆ่าตัว
ตาย หรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น) ในขณะที่คุณใช้ยานีเ้พื่อรักษาโรคลมบ้าหมู ความเจ็บป่วยทางจิต หรืออาการอื่นๆ 
ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปจํานวนเล็กน้อย (ประมาณ 1 ใน 500 คน) ทีใ่ช้ยากันชัก เช่น ลาโมทรจิิน เพื่อรักษาสภาพต่างๆ 
ในระหว่างการศึกษาทางคลินิก กลายเป็นการฆ่าตัวตายระหว่างการรักษา คนเหล่านีบ้างคนพัฒนาความคิดและพฤติกรรม
ฆ่าตัวตายเร็วถึงหนึ่งสัปดาหห์ลังจากที่พวกเขาเริ่มใช้ยา มีความเสี่ยงที่คุณอาจพบการเปลี่ยนแปลงในสุขภาพจิตของคุณ
หากคุณทานยากันชักเช่น lamotrigine แต่อาจมีความเสี่ยงทีคุ่ณจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงในสุขภาพจิตของคุณหาก
อาการของคุณไม่ได้รับการรักษา คุณและแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าความเสี่ยงของการใช้ยากันชักมากกว่าความเสี่ยงของ
การไม่ใชย้าหรือไม่ คุณ ครอบครัว หรือผูดู้แลของคุณควรโทรหาแพทย์ทันที หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้: อาการตื่น
ตระหนก ความปั่นป่วนหรือกระสับกระส่าย; ความหงุดหงิดใหม่หรือแย่ลง ความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า; กระทําต่อแรง
กระตุ้นที่เป็นอันตราย นอนหลับยากหรือหลับยาก พฤติกรรมก้าวร้าว โกรธ หรือรุนแรง ความบ้าคลั่ง (อารมณ์แปรปรวน, 
ตื่นเต้นผิดปกต)ิ; พูดหรือคิดอยากจะทําร้ายตัวเองหรือจบชีวิต ถอนตัวจากเพื่อนและครอบครัว หมกมุ่นอยู่กับความตาย
และการตาย แจกสมบัติลํ้าค่า; หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ผิดปกติอื่นๆ

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Lamotrigine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

สูญเสียการทรงตัวหรือการประสานงาน

วิสัยทัศน์คู่

มองเห็นภาพซ้อน

การเคลื่อนไหวของดวงตาที่ไม่สามารถควบคุมได้
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มีปัญหาในการคิดหรือมีสมาธิ

พูดลําบาก

ปวดหัว

อาการง่วงนอน

อาการวิงเวียนศีรษะ

ท้องเสีย

ท้องผูก

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

อิจฉาริษยา

คลื่นไส้

อาเจียน

ปากแห้ง

ปวดท้อง หลัง หรือปวดข้อ

ประจําเดือนขาดหรือเจ็บปวด

บวม คัน หรือระคายเคืองช่องคลอด

ร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้หรือตามที่อธิบายไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ใบหน้า ลําคอ ลิ้น ริมฝีปาก ตาบวม กลืนหรือหายใจลําบาก เสียงแหบ

อาการชักที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้น นานขึ้น หรือแตกต่างจากอาการชักในอดีต

ปวดหัว, มีไข,้ คลื่นไส้, อาเจียน, คอเคล็ด, ไวต่อแสง, หนาวสั่น, สับสน, ปวดกล้ามเนื้อ, ง่วงนอน

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

มีไข้ ผื่น ต่อมนํ้าเหลืองบวม ผิวหรือตาเหลือง ปวดท้อง ปัสสาวะเจ็บปวดหรือเป็นเลือด เจ็บหน้าอก กล้ามเนื้ออ่อนแรง
หรือปวด เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ ชัก เดินลําบาก มองเห็นยาก หรือมีปัญหาการมองเห็นอื่นๆ

เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น ไอ หายใจลําบาก ปวดหู ตาสีชมพู ปัสสาวะบ่อยหรือเจ็บปวด หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเต้นช้า หายใจถี่ เวียนหัว หรือเป็นลม

Lamotrigine อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่คุณกําลังใช้ยา
นี้
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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 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
สูญเสียการทรงตัวหรือการประสานงาน

การเคลื่อนไหวของดวงตาที่ไม่สามารถควบคุมได้

วิสัยทัศน์คู่

อาการชักเพิ่มขึ้น

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

หมดสติ

อาการโคม่า

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองต่อ lamotrigine
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ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการใดๆ ให้แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการว่าคุณกําลังใช้ยาลาโมทรจิิน

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ซื้อเองจากร้านขายยา) 
ทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วิตามิน เกลือแร่ หรืออาหารเสริมอื่นๆ คุณควรนํารายการนีต้ิดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบ
แพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณฉีุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

ลามิคตัล®

ลามิคตัล®ซีดี

ลามิคตัล®ODT

ลามิคตัล®XR

แก้ไขล่าสุด - 09/15/2021

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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