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เมเบนดาโซล
ออกเสียงว่า (ฉัน ben 'da zole)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Mebendazole ใชร้ักษาการติดเชื้อหนอนหลายชนิด Mebendazole (Vermox) ใช้รักษาพยาธิตัวกลมและพยาธิแส้ 
Mebendazole (Emverm) ใช้รักษาพยาธิเข็มหมุด พยาธิแส้ พยาธิตัวกลม และพยาธิปากขอ เมเบนดาโซลอยู่ในกลุ่มยาที่
เรียกว่ายาขับพยาธิ มันทํางานโดยการฆ่าเวิร์ม

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Mebendazole มาในรูปแบบเม็ดเคี้ยว เมื่อใช้ mebendazole (Emverm) เพื่อรักษาพยาธิตัวตืด พยาธิตัวกลม และพยาธิ
ปากขอ มักใช้วันละสองครั้ง ในตอนเช้าและตอนเย็น เป็นเวลา 3 วัน เมื่อใช้ mebendazole (Emverm) เพื่อรักษาพยาธเิข็ม
หมุด มักใช้เป็นยาครั้งเดียว (ครั้งเดียว) มักใช้ยา Mebendazole (Vermox) ครั้งเดียว (ครั้งเดียว) ปฏิบัติตามคําแนะนําบน
ฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ mebendazole ตามคํา
แนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทยข์องคุณกําหนด

หากคุณกําลังรับประทานยาเม็ดเคี้ยวแบบมีเบนดาโซล (Emverm) คุณอาจเคี้ยวยาเม็ด กลืนทั้งเม็ด หรือบดและผสมกับ
อาหาร

คุณควรเคี้ยวยาเม็ด mebendazole (Vermox) ให้ละเอียด อย่ากลืนทั้งเม็ด อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่สามารถเคี้ยวยาเม็ดได้ 
คุณอาจวางแท็บเล็ตลงบนช้อนแล้วเติมนํ้าปริมาณเล็กน้อย (2 ถึง 3 มล.) ลงบนแท็บเล็ตโดยใช้กระบอกฉีดยา หลังจากผ่านไป 
2 นาที เม็ดยาจะดูดซับนํ้าและกลายเป็นก้อนเนื้ออ่อนที่ควรกลืนกิน

หากอาการของคุณไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งใช้ Mebendazole เพื่อรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากพยาธิตัวตืด ยานี้อาจกําหนดให้ใช้อย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัตติาม?
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ก่อนรับประทานเมเบนดาโซล
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพ้ยา mebendazole ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในเม็ดเคี้ยว 
mebendazole สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเองไม่ได้ วิตามิน อาหารเสริมที่คุณกําลังใช้
หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: cimetidine (Tagamet) หรือ metronidazole (Flagyl ใน Pylera) 
แพทย์ของคุณอาจต้องตรวจสอบผลข้างเคียงของคุณอย่างระมัดระวัง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคกระเพาะหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานเมเบน
ดาโซล ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ

คุณควรรู้ว่านอกเหนือจากการรักษาด้วย mebendazole แล้ว คุณจะต้องดําเนินการเพื่อป้องกันการติดเชื้อซํ้าและการ
ติดเชื้อของผู้อื่น ควรล้างมือและเล็บด้วยสบู่บ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังใช้ห้องนํ้า พูดคุยกับแพทย์
ของคุณเกี่ยวกับมาตรการอื่นๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อซํ้าและการแพร่กระจายของการติดเชื้อไปยังผู้อื่น อย่าลืมปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของแพทย์อย่างระมัดระวัง

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

เมเบนดาโซลอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ท้องเสีย

ปวดท้องไมส่บายหรือบวม

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใด ๆ เหล่านี้ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที
หรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

อาการชัก

ผื่น

ลมพิษ

หายใจถี่

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ
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เมเบนดาโซลอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด 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/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

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

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ท้องเสีย

ปวดท้องไมส่บายหรือบวม

คลื่นไส้

อาเจียน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการ
ตอบสนองของคุณต่อ mebendazole
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อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ใบสั่งยาของคุณอาจไม่สามารถเติมเงินได้ หากคุณยังคงมีอาการติดเชื้อหลังจากกินยา 
mebendazole เสร็จแล้ว ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณ

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

ชื่อแรนด์

เอ็มเวิร์ม®

เวอร์ม็อกซ์®
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