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Larotrectinib
ออกเสียงว่า (lar" oh trek 'ti nib)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Larotrectinib ใชร้ักษาเนื้องอกบางชนิดในผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไปทีลุ่กลามไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายหรือไม่สามารถ
รักษาด้วยการผ่าตัดไดส้ําเร็จ ยานีใ้ช้เฉพาะในกรณทีี่ไม่มกีารรักษาอื่นๆ และเนื้องอกจะแย่ลงหลังจากได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่น 
Larotrectinib อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกติทีบ่อกให้เซลล์มะเร็ง
เพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งอาจช่วยชะลอการเติบโตของเนื้องอก

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Larotrectinib มาในรูปแบบแคปซูลและเป็นสารละลาย (ของเหลว) ทีต่้องใชท้างปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละสองครั้ง รับ
ประทาน larotrectinib ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบาย
ส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ larotrectinib ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนแคปซูลทั้งหมดด้วยนํ้า อย่าเคี้ยวหรือบดขยี้

ใช้กระบอกฉีดยาในช่องปาก (อุปกรณ์ตรวจวัด) เพื่อวัดและใช้ยา larotrectinib ในปริมาณที่ถูกต้องแม่นยํา สอบถามเภสัชกรของ
คุณสําหรับเข็มฉีดยาในช่องปากหากไม่ได้รวมอยู่ในยาของคุณ อย่าใช้ช้อนชาที่ใชใ้นครัวเรือนเพื่อวัดสารละลาย เปลี่ยนหลอดฉีดยาใน
ช่องปากแต่ละอันหลังจากใชง้านเป็นเวลา 7 วันหรือหากได้รับความเสียหาย ปฏิบัตติามคําแนะนําของผู้ผลิตเกี่ยวกับวิธกีารใช้และ
ทําความสะอาดกระบอกฉีดยาในช่องปาก ถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ

หากคุณกําลังใหส้ารละลายกับเด็ก ให้วางปลายกระบอกฉีดยาในช่องปากเข้าไปในปากของเด็กโดยชิดด้านในของแก้ม ให้เด็กอยู่ใน
ท่าตั้งตรงสักครู่หลังจากให้ยา larotrectinib หากเด็กคายยาหรือคุณไม่แน่ใจว่าได้รับยาครบถ้วนแล้ว อย่าให้ยาอีก

หากคุณอาเจียนทันทีหลังจากรับประทาน larotrectinib อย่าใช้ยาซํ้า ทําตามตารางการจ่ายยาตามปกตขิองคุณ
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แพทย์ของคุณอาจต้องหยุดการรักษาชั่วคราวหรือถาวร หรือลดขนาดยา larotrectinib ระหว่างการรักษา ขึ้นอยู่กับว่ายาทํางาน
ได้ดีแค่ไหนสําหรับคุณและผลข้างเคียงที่คุณพบ อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วย larotrectinib

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานลาโรเตรคตินิบ
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ larotrectinib ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูลหรือสารละลาย 
larotrectinib สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใช้
หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น itraconazole (Onmel, Sporanox) และ ketoconazole; อวานาฟิล (สเตนดรา); 
บัสไพโรน; clarithromycin (Biaxin ใน PrevPac); ยาบางชนิดสําหรับไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้รับ 
(AIDS) เช่น efavirenz (Sustiva, ใน Atripla), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), nevirapine (Viramune), ritonavir (Norvir ใน 
Kaletra) และ ซาควินาเวียร์ (Invirase); ยาบางชนิดทีก่ดภูมิคุ้มกัน เช่น everolimus (Afinitor, Zortress), sirolimus (Rapamune) และ tacrolimus 
(Astagraf, Envarsus XR, Prograf); โลวาสแตติน; มิดาโซแลม; เนฟาโซโดน; pioglitazone (Actos); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); ไรแฟมพิน (Rifadin, 
Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); ยาบางชนิดสําหรับอาการชักเช่น carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol, อื่น ๆ ), phenobarbital 
และ phenytoin (Dilantin, Phenytek); ซิลเดนาฟิล (Revatio, ไวอากร้า), ซิมวาสแตติน (Flolipid, Zocor); และวาร์เดนาฟิล (Levitra, Staxyn) แพทย์
ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับ larotrectinib ดังนั้นโปรด
แจ้งให้แพทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ ซมิวาสแตติน (โฟลลิปิด, โซคอร์); และวาร์เดนาฟิล (Levitra, Staxyn) 
แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับ larotrectinib ดังนั้น
โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้ ซิมวาสแตติน (โฟลลปิิด, โซคอร์); และวาร์เดนาฟิล (Levitra, 
Staxyn) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับ 
larotrectinib ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น อย่าใชส้าโทเซนต์จอห์นในขณะทีร่ับ
ประทาน larotrectinib

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยมีอาการทีส่่งผลต่อระบบประสาทหรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนที่จะเป็นพ่อกับลูก หากคุณเป็นผู้หญิง คุณจะต้อง
ทําการทดสอบการตั้งครรภ์ก่อนเริ่มการรักษาและใช้การคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาและเป็นเวลา 1 
สัปดาห์หลังจากทานยาครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชาย คุณและคู่ครองของคุณควรใชก้ารคุมกําเนิดระหว่างการรักษาและเป็น
เวลา 1 สัปดาห์หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธกีารคุมกําเนิดทีคุ่ณสามารถใช้ได้ Larotrectinib 
อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในสตรี อย่างไรก็ตาม คุณไมค่วรทึกทักเอาเองว่าคุณไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ หากคุณหรือคู่ของคุณตั้ง
ครรภ์ ให้โทรปรึกษาแพทยท์ันที Larotrectinib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 1 สัปดาห์หลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย

คุณควรรู้ว่า larotrectinib อาจทําใหเ้กิดอาการง่วงนอน เวียนศีรษะ หรือสับสน อย่าขับรถหรือใชเ้ครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่า
ยานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่
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อย่ากินส้มโอหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใช้เวลาน้อยกว่า 6 ชั่วโมงก่อนการใหย้าครั้งต่อไป ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไปและ
ดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Larotrectinib อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ไอ

ท้องผูก

ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาเจียน

อาการปวดท้อง

ปวดหัว

คัดจมูก

นํ้าหนักมากขึ้น, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น

ปวดกล้ามเนื้อ ข้อ หรือปวดหลัง

กล้ามเนื้ออ่อนแรง

เพิ่มความกระหาย; เปลี่ยนปริมาณหรือสีของปัสสาวะ ผิวแห้ง; หรือเป็นลม

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยูใ่นส่วน ข้อควรระวังพิเศษ โทรเรียก
แพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

พูดช้าหรือยาก ล้มโดยไม่ได้ตั้งใจ; หรือรู้สึกเสียวซ่า ชา หรือแสบร้อนที่มือและเท้า

ไข้

บวมที่มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

หายใจถี่

ความเหนื่อยล้าหรืออ่อนแรงผิดปกติ หรือผิวสีซีด

สูญเสียความกระหาย; คลื่นไส้ อาเจียน; สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา หรือปวดท้องด้านขวาบน

Larotrectinib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้
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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 เก็บแคปซูลไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่าก
เกินไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า) เก็บสารละลายในช่องปากไว้ในตู้เย็นและปิดให้สนิท อย่าหยุด กําจัดสารละลายปากเปล่าทีไ่ม่ได้ใช้ 90 วันหลัง
จากเปิดขวดเป็นครั้งแรก

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและระหว่าง
การรักษาเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ larotrectinib สําหรับเงื่อนไขบางอย่าง แพทย์ของคุณจะสั่งการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษา เพื่อดูว่ามะเร็งของคุณสามารถรักษาด้วย larotrectinib ได้หรือไม่

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์
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14/4/22, 14:46 น. Larotrectinib สมุนไพรยาและอาหารเสริม

Vitrakvi®
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