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Linagliptin
ออกเสียงว่า (lin'' a glip' tin)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Linagliptin ใช้ร่วมกับอาหารและการออกกําลังกาย และบางครั้งอาจใช้ร่วมกับยาอื่นๆ เพื่อลดระดับนํ้าตาลในเลือดในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 (ภาวะทีน่ํ้าตาลในเลือดสูงเกินไปเนื่องจากร่างกายไม่ได้ผลิตหรือใช้อินซูลินตามปกติ) Linagliptin อยูใ่น
กลุ่มยาที่เรียกว่าตัวยับยั้ง dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) มันทํางานโดยการเพิ่มปริมาณของสารธรรมชาตบิางอย่างที่
ลดนํ้าตาลในเลือดเมื่อมีสูง Linagliptin ไม่ได้ใช้รักษาเบาหวานชนิดที่ 1 (ภาวะที่ร่างกายไม่ได้ผลิตอินซูลิน ดังนั้นจึงไม่
สามารถควบคุมปริมาณนํ้าตาลในเลือดได้) หรือภาวะกรดในเลือดสูงจากเบาหวาน (ภาวะร้ายแรงทีอ่าจเกิดขึ้นได้หากไม่รักษา
ระดับนํ้าตาลในเลือดสูง ). ยังไม่มีการศึกษา Linagliptin ที่ใช้ร่วมกับอินซูลินในการรักษาโรคเบาหวาน

เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ที่เป็นเบาหวานและนํ้าตาลในเลือดสูงสามารถพัฒนาโรคแทรกซ้อนทีร่้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่ง
รวมถึงโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ปัญหาเกี่ยวกับไต ความเสียหายของเส้นประสาท และปัญหาสายตา การใช้ยา การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต (เช่น การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การเลิกสูบบุหรี)่ และการตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดเป็น
ประจําอาจช่วยจัดการโรคเบาหวานและปรับปรุงสุขภาพของคุณได้ การบําบัดนี้ยังอาจลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคหัวใจวาย โรค
หลอดเลือดสมอง หรือโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน เช่น ไตวาย เส้นประสาทถูกทําลาย (ชา ขาหรือเท้าเย็น 
ความสามารถทางเพศลดลงในผู้ชายและผู้หญิง) ปัญหาสายตา รวมถึงการเปลี่ยนแปลง หรือสูญเสียการมองเห็นหรือโรค
เหงือก แพทย์และผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ จะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการโรคเบาหวานของคุณ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Linagliptin มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก มักรับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร รับประทานลินากลิ
ปตินในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใด
ส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ linagliptin ตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

Linagliptin ช่วยควบคุมนํ้าตาลในเลือดสูงแต่ไม่สามารถรักษาโรคเบาหวานได้ ทานลินากลิปตินต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี 
อย่าหยุดทานลินากลิปตินโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะใหเ้อกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วย linagliptin และ
ทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนี้คุณ
ยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm
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[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้ยา

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานลินากลิปตนิ
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ linagliptin ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ต linagliptin สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบข้อมูลผูป้่วยของผู้ผลิตเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใช้ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ 
อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: carbamazepine (Tegretol); อินซูลิน; ยารับประทานสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เช่น 
acetohexamide, chlorpropamide (Diabinese), glimepiride (Amaryl, in Avandaryl), glipizide 
(Glucotrol, ใน Metaglip), glyburide (Diabeta, Glynase, Micronase, ใน Glucovance), nateglinide 
(Starlix), pioglitazone (Actos) ใน Actoplus Met, ใน Duetact), repaglinide (Prandin), rosiglitazone 
(Avandia, ใน Avandamet, ใน Avandaryl), tolazamide และ tolbutamide; ฟีนิโทอิน (ไดแลนติน); ฟโีนบาร์บิทัล; 
ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); rifampin (Rifadin ใน Rifamate ใน Rifater); และ ritonavir (Norvir ใน Kaletra)

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชห้รือวางแผนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโท
เซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคตับอ่อนอักเสบ (ตับอ่อนอักเสบ) โรคนิ่ว (นิ่วในถุงนํ้าดี) 
หรือระดับไตรกลีเซอไรดส์ูง (ไขมันในเลือด) หรือหากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก .

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานลินากลิปติน ให้
โทรเรียกแพทยข์องคุณ

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังรับประทานลินากลิปติ
น

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับสิ่งทีคุ่ณควรทําหากคุณได้รับบาดเจ็บหรือมีไข้หรือติดเชื้อ เงื่อนไขเหล่านี้อาจส่งผล
ต่อระดับนํ้าตาลในเลือดและปริมาณของ linagliptin ที่คุณอาจต้องใช้ในการรักษา

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่าลืมปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารและการออกกําลังกายของแพทย์หรือนักโภชนาการ สิ่งสําคัญคือต้องรับประทานอาหาร
เพื่อสุขภาพ ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ และลดนํ้าหนักหากจําเป็น ซึ่งจะช่วยควบคุมโรคเบาหวานของคุณและช่วยให้ 
linagliptin ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

ยานี้อาจทําใหน้ํ้าตาลในเลือดของคุณเปลี่ยนแปลง คุณควรรู้อาการนํ้าตาลในเลือดตํ่าและนํ้าตาลในเลือด
สูง และจะทําอย่างไรถ้าคุณมีอาการเหล่านี้

Linagliptin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

ปวดหัว

ปวดข้อ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้หยุดใชล้ินากลิปตนิและโทรเรียก
แพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่น

อาการคัน ลอก หรือลอกของผิวหนัง

ลมพิษ

บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลําคอ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

เสียงแหบ

อาการปวดต่อเนื่องที่เริ่มต้นที่ด้านซ้ายบนหรือตรงกลางของกระเพาะอาหาร แต่อาจลามไปถึงด้านหลัง

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

Linagliptin 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 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมรับคืนใน
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ชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/
c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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

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?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทยแ์ละห้องปฏิบัติการของคุณ ควรตรวจสอบระดับนํ้าตาลในเลือดและ glycosylated hemoglobin 
(HbA1c) เป็นประจําเพื่อตรวจสอบการตอบสนองต่อ linagliptin แพทย์ของคุณจะบอกวิธีตรวจสอบการตอบสนองของคุณ
ต่อ linagliptin โดยการวัดระดับนํ้าตาลในเลือดที่บ้าน ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้อย่างระมัดระวัง

คุณควรสวมสร้อยข้อมือสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมในกรณฉีุกเฉิน

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

ตราดเจนตา®

Trijardy®(เป็นผลิตภัณฑ์รวมที่ประกอบด้วย Empagliflozin, Linagliptin, Metformin)

ชื่อแรนด์ของผลิตภัณฑผ์สม

Glyxambi®(ประกอบด้วย ลินากลิปตนิ, 
เอ็มพากลิโฟลซิน)

เจนตาดูเอโต®(ประกอบด้วย ไลนากลปิติน, 
เมตฟอร์มิน)
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14/14/22, 15:32 น. Linagliptin สมุนไพรยาและอาหารเสริม

แก้ไขล่าสุด - 03/15/2020
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