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เลนาลิโดไมด์
ออกเสียงว่า (len a lid' oh mide)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ความเสี่ยงที่จะเกิดความพิการแต่กําเนิดที่คุกคามชีวิตอย่างรุนแรงซึ่งเกิดจากเลนาลโิดไมด์:

สําหรับผู้ป่วยทุกราย:

ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์หรืออาจตั้งครรภต์้องไม่รับประทาน Lenalidomide มีความเสี่ยงสูงที่เลนาลิโดไมด์จะทําใหเ้กิดข้อบกพร่อง
รุนแรง (ปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิด) หรือการเสียชีวิตของทารกในครรภ์

โปรแกรมที่เรียกว่า REVLIMID REMSTMไดร้ับการจัดตั้งขึ้นเพื่อใหแ้น่ใจว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้ใชเ้ลนาลโิดไมด์และผู้หญิงจะ
ไม่ตั้งครรภ์ขณะรับประทานเลนาลโิดไมด์ ผู้ป่วยทุกราย รวมทั้งผู้หญิงทีไ่ม่สามารถตั้งครรภแ์ละผู้ชาย สามารถได้รับ 
lenalidomide ไดก้็ต่อเมื่อลงทะเบียนกับ REVLIMID REMS มีใบสั่งยาจากแพทย์ทีล่งทะเบียนกับ REVLIMID REMS 
และกรอกใบสั่งยาที่ร้านขายยาทีล่งทะเบียนกับ REVLIMID REMS .

คุณจะไดร้ับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชเ้ลนาลโิดไมด์ และต้องลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมโดยระบวุ่าคุณ
เข้าใจข้อมูลนี้ก่อนที่คุณจะสามารถรับยาได้ หากคุณอายุน้อยกว่า 18 ปี พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องลงนามในเอกสารแสดง
ความยินยอมและตกลงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้ คุณจะต้องไปพบแพทย์ในระหว่างการรักษาเพื่อพูดคุย
เกี่ยวกับอาการและผลข้างเคียงที่คุณกําลังประสบอยู่ หรือเพื่อรับการทดสอบการตั้งครรภ์ตามคําแนะนําของโปรแกรม คุณ
อาจต้องกรอกแบบสํารวจที่เป็นความลับในช่วงเริ่มต้นของการรักษาและในบางช่วงเวลาระหว่างการรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้
รับและเข้าใจข้อมูลนีแ้ล้ว และคุณสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อป้องกันความเสี่ยงร้ายแรงต่อทารกในครรภ์ได้

บอกแพทย์หากคุณไมเ่ข้าใจทุกสิ่งที่คุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับเลนาลโิดไมด์และโปรแกรม REVLIMID REMS และวิธีการใช้วิธี
การคุมกําเนิดทีพู่ดคุยกับแพทยข์องคุณ หรือหากคุณไม่คิดว่าคุณจะสามารถนัดหมายได้

อย่าบริจาคเลือดในขณะทีคุ่ณรับประทานเลนาลโิดไมด์ ระหว่างช่วงพักการรักษา และเป็นเวลา 4 สัปดาหห์ลังจากให้ยาครั้ง
สุดท้าย
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ห้ามใชเ้ลนาลิโดไมด์ร่วมกับผู้อื่น แม้แต่คนทีม่อีาการเดียวกันกับคุณ

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยเลนาลโิดไมด์ และ
ทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนี้
คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs [http://
www.fda.gov/Drugs]) เว็บไซตข์องผู้ผลิต หรือเว็บไซต์โปรแกรม REVLIMID REMS (http://
www.revlimidrems.com [http://www.revlimidrems.com]) เพื่อรับคู่มือการใช้ยา

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้เลนาลิโดไมด์

สําหรับผู้ป่วยหญิง:

หากคุณสามารถตั้งครรภ์ได้ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดบางประการในระหว่างการรักษาด้วยเลนาลโิดไมด์ คุณต้องใช้รูป
แบบการคุมกําเนิดทีย่อมรับได้สองรูปแบบเป็นเวลา 4 สัปดาห์ก่อนเริ่มใชเ้ลนาลโิดไมด์ ระหว่างการรักษา รวมถึงบางครั้งที่
แพทย์แจ้งใหคุ้ณหยุดใช้เลนาลิโดไมดช์ั่วคราว และ 4 สัปดาหห์ลังจากรับประทานยาครั้งสุดท้าย แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่า
รูปแบบการคุมกําเนิดแบบใดทีย่อมรับได้ และจะให้ข้อมูลทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการคุมกําเนิดแก่คุณ คุณต้องใช้การ
คุมกําเนิดสองรูปแบบนีต้ลอดเวลา เว้นแต่คุณจะรับประกันได้ว่าคุณจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเป็นเวลา 4 สัปดาห์ก่อนการ
รักษา ระหว่างการรักษา ระหว่างการหยุดชะงักของการรักษา และเป็นเวลา 4 สัปดาหห์ลังจากนั้น ปริมาณสุดท้ายของคุณ

หากคุณเลือกรับประทานเลนาลโิดไมด์ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ก่อน 
ระหว่าง และ 4 สัปดาห์หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย คุณต้องเข้าใจว่าการคุมกําเนิดทุกรูปแบบสามารถล้มเหลวได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่ง
สําคัญมากที่จะลดความเสี่ยงของการตั้งครรภโ์ดยไม่ได้ตั้งใจโดยใช้การคุมกําเนิดสองรูปแบบ บอกแพทย์หากคุณไม่เข้าใจทุก
สิ่งที่คุณไดร้ับการบอกเกี่ยวกับการคุมกําเนิดหรือคุณไม่คิดว่าคุณจะสามารถใช้การคุมกําเนิดสองรูปแบบได้ตลอดเวลา

คุณต้องมีการทดสอบการตั้งครรภเ์ป็นลบสองครั้งก่อนจึงจะสามารถเริ่มใชเ้ลนาลโิดไมด์ได้ คุณจะต้องทําการทดสอบการ
ตั้งครรภ์ในห้องปฏิบัติการในช่วงเวลาที่แน่นอนระหว่างการรักษาของคุณ แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าต้องทําการทดสอบ
เหล่านี้เมื่อใดและที่ไหน

หยุดทานเลนาลโิดไมดแ์ละโทรเรียกแพทย์ของคุณทันที หากคุณคิดว่าคุณกําลังตั้งครรภ์ ประจําเดือนขาด คุณมีประจําเดือน
ผิดปกติ หรือมีเพศสัมพันธโ์ดยไม่ใชก้ารคุมกําเนิดสองรูปแบบ หากคุณตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาหรือภายใน 30 วันหลังการ
รักษา แพทย์ของคุณจะติดต่อโปรแกรม REVLIMID REMS ผู้ผลิตเลนาลิโดไมด์ และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (
อย.) คุณยังจะไดพู้ดคุยกับแพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องปัญหาระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งจะช่วยคุณตัดสินใจเลือกสิ่งทีด่ีที่สุดสําหรับคุณ
และลูกน้อยของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณและสุขภาพของทารกจะถูกใชเ้พื่อช่วยให้แพทย์เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลกระทบของเลนาลิโดไมด์ต่อทารกในครรภ์

สําหรับผู้ป่วยชาย:

Lenalidomide มีอยู่ในนํ้าอสุจิของคุณเมื่อคุณใช้ยานี้ คุณต้องใช้ถุงยางอนามัยเสมอ แม้ว่าคุณจะทําหมันแล้ว (การผ่าตัดที่
ป้องกันไม่ให้ผู้ชายตั้งครรภ)์ ทุกครั้งที่มเีพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือสามารถเป็นได้
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ตั้งครรภ์ในขณะทีท่านเลนาลโิดไมด์ ระหว่างพักการรักษา และเป็นเวลา 4 สัปดาห์หลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย บอกแพทย์หาก
คุณมีเพศสัมพันธก์ับผู้หญิงโดยไมใ่ชถุ้งยางอนามัย หรือหากคู่ของคุณคิดว่าเธออาจตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาด้วยเลนาลิ
โดไมด์

อย่าบริจาคสเปิร์มในขณะทีคุ่ณทานเลนาลิโดไมด์ ระหว่างช่วงพักการรักษา และเป็นเวลา 4 สัปดาหห์ลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย

ความเสี่ยงอื่น ๆ ของการรับประทานเลนาลโิดไมด์:

Lenalidomide อาจทําให้จํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดบางชนิดในร่างกายของคุณลดลง แพทย์จะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
อย่างสมํ่าเสมอในระหว่างการรักษา เพื่อดูว่าจํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดลดลงเท่าใด แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยา ขัดจังหวะการ
รักษา หรือรักษาคุณด้วยยาหรือการรักษาอื่นๆ หากเซลลเ์ม็ดเลือดของคุณลดลงอย่างรุนแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ 
ให้แจ้งแพทยท์ันที: เจ็บคอ มไีข้ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ ชํ้าหรือมีเลือดออกง่าย มีเลือดออกที่เหงือก; หรือเลือดกําเดา

หากคุณกําลังใชเ้ลนาลโิดไมดร์่วมกับเดกซาเมทาโซนเพื่อรักษามะเร็งมัลติเพิลมัยอีโลมา มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทีคุ่ณจะเกิดลิ่ม
เลือดทีข่าซึ่งอาจเคลื่อนผ่านกระแสเลือดไปยังปอดของคุณ หรือมีอาการหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง แพทย์ของคุณ
อาจกําหนดให้ใชย้าอื่นร่วมกับเลนาลิโดไมดเ์พื่อลดความเสี่ยงนี้ บอกแพทย์หากคุณสูบบุหรี่ หากคุณเคยมีลิ่มเลือดที่ร้ายแรง 
และถ้าคุณมีหรือเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือมไีขมันในเลือดสูง แจ้งแพทย์ของคุณเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณทานเพราะยา
บางชนิดอาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะพัฒนาลิ่มเลือดในขณะทีท่านเลนาลโิดไมด์กับเดกซาเมทาโซนรวมถึงดาร์บีโพเอติน 
(Aranesp), epoetin alfa (Epogen, Procrit) และยาที่มีเอสโตรเจน เช่น การบําบัดทดแทนฮอร์โมนหรือฮอร์โมนคุมกําเนิด 
(ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน การปลูกถ่าย หรือการฉีดยา) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ แจ้งใหแ้พทย์ทราบทันท:ี หายใจถี่; 
อาการเจ็บหน้าอกที่อาจลามไปทีแ่ขน คอ หลัง กราม หรือท้อง; ไอ; แดงหรือบวมที่แขนหรือขา เหงื่อออก; คลื่นไส้ อาเจียน; 
ความอ่อนแอหรือชาอย่างกะทันหันโดยเฉพาะที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย ปวดหัว; ความสับสน หรือมีปัญหาด้านการมอง
เห็น การพูด หรือการทรงตัว ความอ่อนแอหรือชาอย่างกะทันหันโดยเฉพาะทีด่้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย ปวดหัว; ความสับสน 
หรือมีปัญหาด้านการมองเห็น การพูด หรือการทรงตัว ความอ่อนแอหรือชาอย่างกะทันหันโดยเฉพาะทีด่้านใดด้านหนึ่งของ
ร่างกาย ปวดหัว; ความสับสน หรือมีปัญหาด้านการมองเห็น การพูด หรือการทรงตัว

hy เป็นยานี้กําหนด?

Lenalidomide ใชใ้นการรักษาโรค myelodysplastic บางประเภท (กลุ่มของเงื่อนไขที่ไขกระดูกสร้างเซลลเ์ม็ดเลือดทีผ่ิดรูปร่าง
และไม่ได้ผลิตเซลล์เม็ดเลือดที่แข็งแรงเพียงพอ) Lenalidomide ยังใช้ร่วมกับ dexamethasone เพื่อรักษาผู้ทีม่ี multiple 
myeloma (มะเร็งชนิดหนึ่งของไขกระดูก) นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาผู้ทีม่ี myeloma หลายชนิดหลังจากการปลูกถ่ายเซลล์ต้น
กําเนิดเม็ดเลือด (HSCT; ขั้นตอนที่เซลลเ์ม็ดเลือดบางชนิดจะถูกลบออกจากร่างกายแล้วกลับสู่ร่างกาย) Lenalidomide ยังใช้ใน
การรักษาผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองปกคลุม (มะเร็งทีเ่ติบโตอย่างรวดเร็วทีเ่ริ่มต้นในเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกัน) ทีไ่ด้รับการรักษา
ด้วย bortezomib (Velcade) และยาอื่นอย่างน้อยหนึ่งชนิด ไม่ควรใช้ Lenalidomide ในการรักษาผู้ทีเ่ป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชนิดลิมโฟซิติกเรื้อรัง (มะเร็งชนิดหนึ่งของเซลล์เม็ดเลือดขาวทีแ่ย่ลงอย่างช้าๆ เมื่อเวลาผ่านไป) เว้นแต่พวกเขาจะเข้าร่วมในการ
ทดลองทางคลินิก (การศึกษาวิจัยเพื่อดูว่ายาอาจใชอ้ย่างปลอดภัยและ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาสภาพบางอย่าง) 
Lenalidomide อยู่ในกลุ่มยา
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เรียกว่า สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน มันทํางานโดยช่วยให้ไขกระดูกสร้างเซลล์เม็ดเลือดปกติและโดยการฆ่าเซลล์ทีผ่ิดปกติในไขกระดูก

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Lenalidomide มาเป็นแคปซูลเพื่อรับประทานทางปาก เมื่อใช้ lenalidomide ในการรักษาโรค myelodysplastic มักรับประทาน
โดยมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้ง เมื่อใช้เลนาลิโดไมดเ์พื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดเซลลม์ะเร็งหลายชนิด มักรับประทานโดยมหีรือ
ไม่มีอาหารวันละครั้งในช่วง 21 วันแรกของรอบ 28 วัน เมื่อใช้ lenalidomide เพื่อรักษา multiple myeloma หลัง HSCT มักรับ
ประทานโดยมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้งเป็นเวลา 28 วันของรอบ 28 วัน ระบบการปกครองรอบ 28 วันอาจทําซํ้าตามทีแ่พทย์ของคุณ
แนะนําโดยพิจารณาจากการตอบสนองของร่างกายคุณต่อยานี้ รับประทานเลนาลโิดไมด์ในเวลาเดียวกันของทุกวันที่รับประทาน 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ทานเลนาลโิดไมด์
ให้ตรงตามที่กํากับไว้

กลืนแคปซูลทั้งหมดด้วยนํ้าปริมาณมาก อย่าหัก เคี้ยว หรือเปิดมัน จัดการแคปซูลใหน้้อยที่สุด หากคุณสัมผัสแคปซูลเลนาลโิดไมดท์ี่
หักหรือยาในแคปซูล ให้ล้างบริเวณนั้นของร่างกายด้วยสบู่และนํ้า หากยาในแคปซูลเข้าไปในปาก จมูก หรือตาของคุณ ใหล้้างออก
ด้วยนํ้าปริมาณมาก

แพทย์ของคุณอาจต้องหยุดการรักษาหรือลดขนาดยาลงหากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่าง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึก
อย่างไรระหว่างการรักษาด้วยเลนาลิโดไมด์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเลนาลิโดไมด์
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้เลนาลิโดไมด์ ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูลเลนาลิโดไมด์ สอบถามเภสัชกร
ของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาทีร่ะบุไว้ในส่วนคําเตือนทีส่ําคัญและดิจอกซิน 
(Lanoxin) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณแพแ้ลคโตส และหากคุณเคยเป็นโรคไต ไทรอยด์ หรือตับ แจ้งแพทย์ของคุณ
ด้วยหากคุณเคยทานธาลิโดไมด์ (ธาโลมดิ) และมอีาการผื่นขึ้นระหว่างการรักษา

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตรหรือกําลังวางแผนทีจ่ะให้นมลูก

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ
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ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากเวลาผ่านไปน้อยกว่า 12 ชั่วโมงนับตั้งแต่ทีคุ่ณถูกกําหนดให้ทานยา ใหท้านยาทีล่ืมไปทันทีทีน่ึกได้ หากผ่านไปนานกว่า 12 
ชั่วโมง ให้ข้ามมื้อที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Lenalidomide อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องเสีย

ท้องผูก

อาการปวดท้อง

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

ความอ่อนแอ

อาการวิงเวียนศีรษะ

เปลี่ยนความสามารถในการลิ้มรส

ปวดหรือแสบร้อนที่ลิ้น ปาก หรือคอ

ความรู้สึกสัมผัสลดลง

การเผาไหม้หรือรู้สึกเสียวซ่าในมือหรือเท้า

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ภาวะซึมเศร้า

ปวดข้อ กล้ามเนื้อ กระดูก หรือปวดหลัง

ปัสสาวะเจ็บปวดบ่อยหรือเร่งด่วน

เหงื่อออก

ผิวแห้ง

การเจริญเติบโตของเส้นผมผิดปกติในผู้หญิง

ร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไมไ่ด้

ความต้องการหรือความสามารถทางเพศลดลง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

เสียงแหบ
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หัวใจเต้นเร็ว ช้า เต้นผิดปกติ

อาการชัก

ผื่น

ปวดผิวหนัง

พุพอง ลอก หรือลอกผิว

ต่อมบวมที่คอ

ปวดกล้ามเนื้อ

ปวดท้องด้านขวาบน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะสีเข้ม

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ปัสสาวะเป็นเลือด มีเมฆมาก หรือเจ็บปวด

ปัสสาวะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

หากคุณกําลังใช้เลนาลิโดไมด์เพื่อรักษามะเร็งมัลตเิพิลมัยอีโลมา และคุณยังได้รับเมลฟาแลน (อัลเครัน) หรือการปลูกถ่ายเซลลต์้น
กําเนิดเม็ดเลือดด้วย คุณอาจมคีวามเสี่ยงสูงทีจ่ะเป็นมะเร็งชนิดใหม่ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชเ้ลนาลิ
โดไมด์ แพทย์ของคุณจะตรวจหามะเร็งชนิดใหม่ในระหว่างการรักษาด้วยเลนาลิโดไมด์

Lenalidomide อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า) คืนยาทีล่้าสมัยหรือไมต่้องการให้แพทย์ ร้านขายยาทีใ่หย้านั้นแก่คุณ หรือผู้ผลิต

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:
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อาการคัน

ลมพิษ

ผื่น

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบบางอย่างก่อนและระหว่างการรักษาของคุณเพื่อ
ตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อเลนาลโิดไมด์

ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์
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