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hy เป็นยานี้กําหนด?

แลนทานัมใชเ้พื่อลดระดับฟอสเฟตในเลือดในผู้ป่วยโรคไต ระดับฟอสเฟตในเลือดสูงอาจทําให้เกิดปัญหากระดูกได้ แลนทานัมอยู่
ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยึดเกาะฟอสเฟต มันจับฟอสฟอรัสที่คุณได้รับจากอาหารในอาหารของคุณและป้องกันไม่ให้ถูกดูดซึมเข้าสู่
กระแสเลือดของคุณ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

แลนทานัมมาในรูปแบบเม็ดเคี้ยวและเป็นผงสําหรับรับประทานทางปาก มักรับประทานพร้อมหรือหลังอาหารหลายครั้งต่อวันตามที่
แพทย์ของคุณกําหนด ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่
เข้าใจ ใชแ้ลนทานัมตรงตามทีก่ําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

เคี้ยวเม็ดให้ละเอียดก่อนกลืน; อย่ากลืนเม็ดทั้งหมด หากคุณมีปัญหาในการเคี้ยวยาเม็ด คุณอาจบดใหเ้คี้ยวก่อนเคี้ยว

โรยผงในช่องปากบนซอสแอปเปิ้ลเล็กน้อยหรืออาหารทีค่ล้ายกัน แล้วนําส่วนผสมนั้นไปพร้อมกับมื้ออาหารของคุณทันที อย่าเก็บ
ส่วนผสมที่เตรียมไวส้ําหรับใช้ในอนาคตหลังจากผสม อย่าเปิดภาชนะผงในช่องปากจนกว่าคุณจะพร้อมทีจ่ะใช้ยา อย่าผสมผง
แลนทานัมในช่องปากกับของเหลว

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินแลนทานัมขนาดตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยา ไม่บ่อยกว่าหนึ่งครั้งในทุก 2 ถึง 3 สัปดาห์

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนนําแลนทานัม
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้แลนทานัม ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแลนทานัมแบบเม็ดเคี้ยวหรือผงในช่อง
ปาก สอบถามเภสัชกรของคุณสําหรับรายการของ
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ส่วนผสม.

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทยข์องคุณอาจบอกให้คุณกินยาในบางช่วงเวลาก่อนหรือหลังทานแลนทานัม เปลี่ยนขนาดยา 
หรือติดตามคุณอย่างระมัดระวังมากขึ้นสําหรับผลข้างเคียง อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: แคลเซียมแชนเนลบล็อกเกอร์ เช่น แอม
โลดิพีน (Norvasc), ดิลไทอาเซม (Cardizem, Cartia, Diltzac, อื่นๆ), เฟโลดิพีน, อิซราดิพีน, นคิาร์ดีพีน (คาร์ดีน), นเิฟดิพีน 
(อดาแลต, อาฟตีาบ, โพรคาร์เดีย), นิโมดิพีน ( Nymalize), nisoldipine (Sular) หรือ verapamil (Calan, Covera, 
Verelan ใน Tarka) หากคุณกําลังใช้ตัวยับยั้งการสร้าง angiotensin-converting enzyme (ACE) เช่น benazepril 
(Lotensin, in Lotrel), captopril, enalapril (Epaned, Vasotec), fosinopril, lisinopril (Qbrelis, Prinivil, ใน 
Zestoretic), moexipril หรือ perindopril (Aceon ใน Prestalia); แอมพิซิลลิน; ยาปฏิชีวนะ tetracycline เช่น 
demeclocycline, doxycycline (Doryx, Monodox, Oracea, อื่น ๆ ), minocycline (Dynacin, Minocin) หรือ 
tetracycline (Achromycin V ใน Pylera); ยาลดคอเลสเตอรอล (สแตติน) เช่น atorvastatin (Lipitor) หรือ 
rosuvastatin (Crestor); ยารักษาโรคมาลาเรีย หรือยาไทรอยดเ์ช่น levothyroxine (Levo-T, Synthroid, Tirosint, อื่น ๆ 
) คุณควรทานแลนทานัมอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังจากทานแลนทานัม ใชย้าปฏิชีวนะกลุ่ม fluoroquinolone 
เช่น ciprofloxacin (Cipro), gemifloxacin (Factive), levofloxacin (Levaquin) หรือ moxifloxacin (Avelox, 
Moxeza) อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 4 ชั่วโมงหลังรับประทานแลนทานัม ยาอื่นๆ อีกหลายชนิดอาจทําปฏิกิริยากับแลนทานัม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมอีาการท้องอืดเป็นอัมพาต (ภาวะที่อาหารย่อยไม่เคลื่อนผ่านลําไส้) หรืออาการใดๆ 
ที่ลําไสอุ้ดตัน รวมถึงการถ่ายอุจจาระ (อุจจาระแห้งและแข็งจํานวนมากติดอยู่ในทวารหนัก) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่า
ทานแลนทานัม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นแผลในกระเพาะอาหาร ลําไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผล (ภาวะที่ทําใหเ้กิด
อาการบวมและแผลในเยื่อบุลําไส้ใหญ่ [ลําไส้ใหญ่] และไส้ตรง) เยื่อบุช่องท้องอักเสบ (การอักเสบของเยื่อบุกระเพาะอาหาร) โรค
โครห์น (ภาวะที่ร่างกายโจมตีเยื่อบุลําไสท้ําให้เกิดอาการปวด ท้องร่วง นํ้าหนักลด และมีไข)้ มะเร็งกระเพาะอาหารหรือลําไส้ เบา
หวาน กระเพาะอาหาร (การเคลื่อนตัวของอาหารจากกระเพาะไปยังลําไส้เล็กช้าลง) หรือหากคุณ มีปัญหาทางเดินอาหารเช่นท้อง
ผูกอย่างต่อเนื่อง แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคยมีการผ่าตัดกระเพาะอาหารหรือลําไส้ของคุณ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานแลนทานัม
ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

แพทย์ของคุณอาจแนะนําให้คุณรับประทานอาหารที่มีฟอสฟอรัสตํ่า ปฏิบัตติามคําแนะนําเหล่านี้อย่างระมัดระวัง พูดคุยกับแพทย์
ของคุณเกี่ยวกับอาหารทีม่ฟีอสฟอรัสในปริมาณสูง

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

แลนทานัมอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งใหแ้พทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน
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ปวดท้อง (บริเวณท้อง)

ท้องเสีย

ท้องผูก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ปวดท้องรุนแรงหรือเป็นตะคริว

ท้องอืด

ปวดท้องและบวม

ไม่สามารถส่งก๊าซหรือมกีารเคลื่อนไหวของลําไส้

แลนทานัมอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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 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 และวางยาไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ปวดหัว
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คลื่นไส้

อาเจียน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อแลนทานัม

ก่อนที่จะมีการเอ็กซ์เรยบ์ริเวณหน้าท้องของคุณ แจ้งให้แพทย์และช่างเทคนิคเอ็กซเ์รย์ทราบว่าคุณกําลังใชแ้ลนทานัม

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

โฟสรีนอล®
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