
บ้าน →ยา สมุนไพรและอาหารเสริม → มาราวิร็อค

URL ของหน้านี:้ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607076.html

Maraviroc
ออกเสียงว่า (mah rav 'er rock)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Maraviroc อาจทําใหต้ับเสียหายได้ คุณอาจมีอาการแพ้ Maraviroc ก่อนทีคุ่ณจะพัฒนาความเสียหายของตับ แจ้งให้
แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับอักเสบหรือโรคตับอื่นๆ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้
หยุดทานยามาราวิร็อกและโทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: ผื่นคัน; สเีหลืองของผิวหนังหรือดวงตา ปัสสาวะสีเข้ม (สชีา); 
อาเจียน; หรือปวดท้องด้านขวาบน

Maraviroc อาจทําใหเ้กิดอาการแพอ้ย่างรุนแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต หากคุณพบผื่นขึ้นพร้อมกับอาการใดๆ ต่อไปนี้ 
ให้หยุดใช้ maraviroc และโทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี คลื่นไส้; ไข้; อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ แผล
พุพองหรือแผลในปาก บวม, แดง, ลอกหรือผิวหนังพอง; ตาแดงหรือบวม อาการบวมทีป่าก ใบหน้า หรือริมฝีปาก หายใจ
ลําบาก; ปวด, ปวดเมื่อยหรืออ่อนโยนที่ด้านขวาใตซ้ี่โครง; หรือสูญเสียความกระหาย

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อ maraviroc

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยมาราวิร็อก และทุก
ครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนีคุ้ณ
ยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/
DrugSafety/ucm085729.htm]) เพื่อรับคู่มือการใช้ยา

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการรับประทานมาราวิร็อค

hy เป็นยานี้กําหนด?

Maraviroc ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) บางประเภทในผู้ใหญ่และเด็กทีม่ี
นํ้าหนักอย่างน้อย 4.4 ปอนด์ (2 กก.) Maraviroc อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า HIV entry and fusion inhibitors มันทํางานโดยการ
ลดปริมาณของเอชไอวีในเลือด แม้ว่า maraviroc ไมส่ามารถรักษา HIV ได้ แต่ก็อาจลดโอกาสในการพัฒนาที่ได้รับ
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โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) และโรคที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี เช่น การติดเชื้อร้ายแรงหรือมะเร็ง การใช้ยาเหล่านี้ควบคู่ไปกับ
การฝึกมีเพศสัมพันธอ์ย่างปลอดภัยและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอื่นๆ อาจลดความเสี่ยงในการแพร่ (แพร่กระจาย) ไวรัสเอชไอวี
ไปยังผู้อื่น

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Maraviroc มาในรูปแบบแท็บเล็ตและสารละลาย (ของเหลว) ที่ต้องใช้ทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละสองครั้ง ใช้ maraviroc 
ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่
คุณไม่เข้าใจ ทานมาราวิร็อคให้ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

Swallow maraviroc เม็ดทั้งหมด; อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

ใช้กระบอกฉีดยาชนิดรับประทานที่มาพร้อมกับยาสําหรับวัดสารละลาย ใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็ก (3 มล.) ในช่องปากถ้าขนาดของคุณคือ 
2.5 มล. หรือน้อยกว่า และใช้เข็มฉีดยาในช่องปากขนาดใหญ่ (10 มล.) ถ้าขนาดของคุณมากกว่า 2.5 มล. ถามแพทย์หรือเภสัชกร
ของคุณหากคุณมีคําถามเกี่ยวกับวิธีการวัดขนาดยาด้วยกระบอกฉีดยา ปฏิบัตติามคําแนะนําของผู้ผลิตเกี่ยวกับวิธีการใช้และทําความ
สะอาดกระบอกฉีดยาในช่องปาก

หากคุณกําลังใหส้ารละลายกับเด็ก ให้วางปลายกระบอกฉีดยาในช่องปากเข้าไปในปากของเด็กโดยชิดด้านในของแก้ม ค่อยๆ ดัน
ลูกสูบลงไปจนสุดเพื่อให้ยาทั้งหมดในกระบอกฉีดยาในช่องปาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กมีเวลามากพอที่จะกลืนสารละลาย

ทาน maraviroc ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานมาราวิร็อคโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณลืมรับประทานยา รับประทาน
น้อยกว่าขนาดทีก่ําหนด หรือหยุดรับประทานมาราวิร็อก อาการของคุณอาจกลายเป็นเรื่องยากขึ้น เมื่ออุปทานมาราวิร็อคของคุณ
เริ่มมีน้อยลง ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้มากขึ้น

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานมาราวิรอ็ก
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ Maraviroc ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในยาเม็ดหรือสารละลาย maraviroc 
สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาอื่นๆ ทีต่้องสั่งโดยแพทย์และไม่ใชใ่บสั่งยา อย่าลืม
พูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ ยาต้านเชื้อราเช่น ketoconazole (Nizoral) และ itraconazole (Onmel, Sporanox); clarithromycin 
(Biaxin ใน Prevpac); ยารักษาเอชไอวีหรือโรคเอดส์ ยารักษาความดันโลหิตสูง idelalisib (Zydelig); ยาบางชนิดในการ
รักษาอาการชัก เช่น carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol), phenobarbital (Luminal) และ phenytoin 
(Dilantin, Phenytek); เนฟาโซโดน; ไรโบซิกลิบ (Kisqali); ไรฟาบูตนิ (ไมโคบูตนิ); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, 
Rifamate, อื่นๆ); และ telithromycin (ไม่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกาแล้ว; Ketek) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา
หรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง
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บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น คุณไม่ควรรับประทานสาโท
เซนต์จอห์นระหว่างการรักษาด้วยมาราวิร็อค

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยมีความดันโลหิตตํ่า เจ็บหน้าอก เบาหวาน หัวใจวาย คอเลสเตอรอลหรือ
ไขมันในเลือดสูง หรือโรคหัวใจหรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานมาราวิร็อค ให้
โทรเรียกแพทย์ของคุณ คุณไมค่วรให้นมลูกหากคุณติดเชื้อเอชไอวหีรือถ้าคุณทานมาราวิร็อค

คุณควรรู้ว่าไขมันในร่างกายของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือเคลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น หน้าอกและหลังส่วนบน ใน
ขณะที่คุณรับประทานมาราวิร็อก

คุณควรรู้ว่า maraviroc อาจทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ มึนงง หรือเป็นลมเมื่อคุณลุกขึ้นจากท่านอนเร็วเกินไป เพื่อหลีก
เลี่ยงปัญหานี้ ให้ลุกจากเตียงช้าๆ วางเท้าบนพื้นสักสองสามนาทีก่อนลุกขึ้นยืน อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรกลหนักหากคุณ
เวียนศีรษะขณะรับประทานมาราวิร็อก

คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสูก้ับการติดเชื้อ
อื่นๆ ที่มีอยู่ในร่างกายของคุณแล้ว นีอ่าจทําให้คุณมีอาการของการติดเชื้อเหล่านั้น หากคุณมีอาการใหม่หรืออาการแย่ลงหลัง
จากเริ่มการรักษาด้วย maraviroc อย่าลืมบอกแพทย์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ให้กินยาที่ลืมไปทันทีทีน่ึกได้ จากนั้นให้กินยามื้อต่อไปตามเวลาทีก่ําหนด อย่างไรก็ตาม หากน้อยกว่า 6 ชั่วโมงก่อนการให้ยาครั้งต่อ
ไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Maraviroc อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ไอ นํ้ามูกไหล หรืออาการหวัดอื่นๆ

ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ

ปวด แสบร้อน ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

อาการวิงเวียนศีรษะ

ท้องเสีย

ท้องผูก

ปัสสาวะเจ็บปวดหรือปัสสาวะลําบาก

แผลขาวและ/หรือปวดในปากหรือหลอดอาหาร (ท่อระหว่างปากกับกระเพาะอาหาร)

นอนหลับยากหรือหลับยาก

เดินละเมอ นอนพูด สยองหลับ หรือแสดงท่าทีตอนหลับ
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ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ หรือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

เจ็บหน้าอก กดดันหรือไม่สบาย

ปวดแขนข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง หลัง คอ กราม หรือท้อง

หายใจถี่

เหงื่อออก

Maraviroc อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า) ทิ้งสารละลายปากเปล่าที่ไมไ่ด้ใช้ 60 วันหลังจากเปิดขวดครั้งแรก

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อาการวิงเวียนศีรษะ มึนงง หรือเป็นลมเมื่อลุกจากท่านอนเร็วเกินไป

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา
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14/14/22, 15:55 น. Maraviroc สมุนไพรยาและอาหารเสริม

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

ชื่อแรนด์

เซลเซนทรี®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2021

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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