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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Lomustine อาจทําใหจ้ํานวนเซลล์เม็ดเลือดในไขกระดูกของคุณลดลงอย่างรุนแรง การลดจํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดในร่างกาย
ของคุณอาจทําให้เกิดอาการบางอย่างและอาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะติดเชื้อรุนแรงหรือมีเลือดออก หากคุณพบอาการใดๆ 
ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที: มไีข้ เจ็บคอ ไอและคัดจมูกอย่างต่อเนื่อง หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ เลือดออกผิดปกติ
หรือชํ้า, อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดํา, ชักช้า; อาเจียนเป็นเลือด หรืออาเจียนเป็นเลือดหรือวัตถสุีนํ้าตาลที่มีลักษณะคล้ายกาก
กาแฟ

การรับประทานโลมัสตินมากเกินไปหรือรับประทานบ่อยเกินไปอาจทําให้เกิดปัญหาร้ายแรงถึงชีวิตได้ รับประทานโลมุสทนี
เพียงครั้งเดียวทุกๆ หกสัปดาห์

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารก่อน ระหว่าง และ
หลังการรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ lomustine เพื่อดูว่าเซลลเ์ม็ดเลือด ตับ ไต และ
ปอดของคุณได้รับผลกระทบจากยานีห้รือไม่

hy เป็นยานี้กําหนด?

Lomustine ใช้รักษาเนื้องอกในสมองบางชนิด Lomustine ยังใช้ร่วมกับยาอื่นๆ เพื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลือง Hodgkin's (โรค 
Hodgkin's) ที่อาการไม่ดีขึ้นหรืออาการแย่ลงหลังการรักษาด้วยยาอื่นๆ Lomustine อยูใ่นกลุ่มยาที่เรียกว่า alkylating agent 
มันทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Lomustine มาเป็นแคปซูลเพื่อรับประทานทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาท้องว่างทุกๆ 6 สัปดาห์ ปริมาณเต็มของคุณอาจมีแคปซูล
และสีที่แตกต่างกันสองประเภทขึ้นไป คุณจะได้รับแคปซูลเพียงพอสําหรับครั้งเดียวเท่านั้น นําแคปซูลทั้งหมดที่มอบให้กับคุณในขวด
ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์พร้อมกัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใด
ส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใชโ้ลมุสทีนตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด
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คุณควรสวมถุงมือยางหรือถุงมือยางขณะจับแคปซูล เพื่อไม่ให้ผิวหนังสัมผัสกับแคปซูล หากเนื้อหาในแคปซูลสัมผัสผิวของคุณ ให้
ล้างบริเวณนั้นด้วยสบูแ่ละนํ้าทันที

กลืนทั้งแคปซูล อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโลมัสทีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาโลมสุทีน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในแคปซูลโลมุสทีน สอบถามเภสัชกรของ
คุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้

คุณควรรู้ว่า lomustine อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชายและผู้หญิง อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรถือว่าคุณหรือคู่ของคุณไม่
สามารถตั้งครรภ์ได้ แจ้งแพทยห์ากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หากคุณเป็นผู้หญิง คุณควรใชก้ารคุมกําเนิด
เพื่อป้องกันการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วยโลมัสทีนและอย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชาย 
คุณและคู่ครองของคุณควรใชก้ารคุมกําเนิดระหว่างการรักษาด้วยยาโลมัสทีน และใหด้ําเนินต่อไปเป็นเวลา 4 เดือนหลังจากให้
ยาครั้งสุดท้าย หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภ์ขณะทานโลมสัทีน ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณ Lomustine อาจเป็นอันตรายต่อ
ทารกในครรภ์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตรหรือวางแผนทีจ่ะใหน้มลูก คุณไม่ควรให้นมลูกขณะรับประ
ทานโลมัสทีนและเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ บอกแพทย์หากคุณทานยาในวันทีต่่างจากทีก่ําหนดไว้

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

โลมุสทีนอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

แผลในปากและลําคอ
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อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

ผิวสซีีด

เป็นลม

ผมร่วง

เดินไม่มั่นคง

พูดไม่ชัด

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้หยุดใช้ยาโลมัสทีนและโทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

หายใจลําบาก

หายใจถี่

ไอแห้ง

อาการเจ็บหน้าอก

หายใจดังเสียงฮืด ๆ

ปัสสาวะลดลง

อาการบวมทีใ่บหน้า แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เหลืองหรือตาและผิวหนัง

ความสับสน

การเปลี่ยนแปลงกะทันหันหรือสูญเสียการมองเห็น

โลมุสทีนอาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการทานโลมัสทีน

Lomustine อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ 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
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมรับคืนใน
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ชุมชน. ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) 
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มสีิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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:
อุจจาระสีดํา

ปัสสาวะสีแดง

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

เจ็บคอ ไอ มไีข้ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

อาการวิงเวียนศีรษะ

หายใจถี่

ท้องเสีย

อาเจียน

อาการปวดท้อง

แผลในปากและลําคอ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Gleostine®(เดิมชื่อ CeeNu®)
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ชื่อของเธอ

CCNU

แก้ไขล่าสุด - 03/15/2016

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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