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เมมันไทน์
ออกเสียงว่า (mem 'วัยรุ่น)

hy เป็นยานี้กําหนด?

เมมันไทน์ใช้รักษาอาการของโรคอัลไซเมอร์ (AD; โรคทางสมองที่ค่อยๆ ทําลายความจําและความสามารถในการคิด เรียนรู้ 
สื่อสาร และจัดการกับกิจกรรมประจําวัน) เมแมนไทน์อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าตัวรับ NMDA แอนทาโกนิสต์ มันทํางานโดยการ
ลดกิจกรรมที่ผิดปกติในสมอง Memantine อาจปรับปรุงความสามารถในการคิดและจดจําหรืออาจชะลอการสูญเสียความ
สามารถเหล่านี้ในผู้ที่มี AD อย่างไรก็ตาม Memantine จะไม่สามารถรักษา AD หรือป้องกันการสูญเสียความสามารถเหล่านี้
ไดใ้นอนาคต

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Memantine มาในรูปแบบแท็บเล็ต สารละลาย (ของเหลว) และแคปซูลแบบออกฤทธิน์าน (ออกฤทธิน์าน) ที่รับประทานทาง
ปาก สารละลายและยาเม็ดมักรับประทานวันละครั้งหรือสองครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร แคปซูลนํามาวันละครั้งโดยมีหรือไม่มี
อาหาร ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่
เข้าใจ เพื่อช่วยให้คุณจําได้ว่าต้องทานเมมานไทน์ ให้ทานในเวลาเดียวกันทุกวัน ใช้ memantine ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากิน
มากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทยข์องคุณกําหนด

กลืนแคปซูลแบบขยายออกทั้งหมด อย่าเคี้ยวแบ่งหรือบดขยี้ หากคุณไม่สามารถกลืนแคปซูลที่ปล่อยยาออกมาได้ คุณสามารถ
เปิดแคปซูลอย่างระมัดระวังแล้วโรยส่วนผสมลงบนซอสแอปเปิ้ลหนึ่งช้อน กลืนส่วนผสมนีท้ันทโีดยไม่ต้องเคี้ยว อย่าบันทึก
ส่วนผสมนี้เพื่อใช้ในภายหลัง

หากคุณกําลังใช้สารละลายปากเปล่า ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิตเพื่อวัดขนาดยาโดยใช้กระบอกฉีดยาที่ให้มาพร้อมกับ
ยา ค่อยๆ ฉีดยาจากกระบอกฉีดยาเข้าไปในมุมปากของคุณแล้วกลืนลงไป อย่าผสมยากับของเหลวอื่น ๆ หลังจากที่คุณทาน
ยาแล้ว ใหป้ฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิตเพื่อปิดผนึกขวดใหม่และทําความสะอาดกระบอกฉีดยาในช่องปาก ถามเภสัชกรหรือ
แพทย์ของคุณหากคุณมีคําถามเกี่ยวกับวิธีการใชย้านี้

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินเมมานไทน์ในปริมาณตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาของคุณ ไม่เกินสัปดาห์ละครั้ง

เมมันไทน์ช่วยควบคุมอาการของโรคอัลไซเมอร์แตไ่ม่สามารถรักษาได้ ทานเมมานไทนต์่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดรับ
ประทานเมมานไทน์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
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สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเมมานทีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพเ้มแมนไทน์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในเม็ดเมมานไทน์ แคปซูล และ
สารละลายในช่องปาก สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิตเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพร อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: acetazolamide (Diamox); อะมันตาดีน; dextromethorphan (Robitussin อื่น 
ๆ ); เมทาโซลาไมด์ (เนปาตาเซน); โพแทสเซียมซิเตรตและกรดซิตรกิ (Cytra-K, Polycitra-K); โซเดียมไบคาร์บอเนต (โซ
ดามิ้นท์, เบกกิ้งโซดา); และโซเดียมซิเตรตและกรดซิตริก (Bicitra, Oracit) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือ
ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในขณะนี้ หรือหากคุณเป็นโรคนี้ในระหว่างการ
รักษาด้วยเมมานไทน์ และหากคุณเคยหรือเคยมีอาการชัก ปัสสาวะลําบาก หรือเป็นโรคไตหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานเมมาน
ไทน์ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังรับประทานเมมันไทน์

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด หากคุณลืมกินเมมานไทนเ์ป็นเวลาหลายวัน ให้โทรเรียก
แพทย์ก่อนเริ่มใช้ยาอีกครั้ง

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

เมมันไทนอ์าจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความสับสน

ความก้าวร้าว

ภาวะซึมเศร้า
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ปวดหัว

ง่วงนอน

ท้องเสีย

ท้องผูก

คลื่นไส้

อาเจียน

นํ้าหนักมากขึ้น, นํ้าหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น

ปวดตามร่างกาย โดยเฉพาะหลัง

ไอ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้โทรเรียก
แพทย์ของคุณทันทีหรือขอความช่วยเหลือทางการแพทยฉ์ุกเฉิน:

หายใจถี่

อาการประสาทหลอน (เห็นสิ่งของหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริง)

เมมันไทน์อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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/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
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ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
กระสับกระส่าย

การเคลื่อนไหวช้าลง

ความปั่นป่วน

ความอ่อนแอ

หัวใจเต้นช้า

ความสับสน

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความไม่มั่นคง

วิสัยทัศน์คู่

อาการประสาทหลอน (เห็นสิ่งของหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริง)

ง่วงนอน

หมดสติ

อาเจียน

ขาดพลังงาน

รู้สึกว่าคุณหรือสิ่งรอบตัวกําลังหมุนอยู่

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

นามเมะ®

นามเมะ®การไทเทรตปาก¶
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Namenda XR®

นัมซาริก®(เป็นผลิตภัณฑ์รวมที่มี Donepezil, Memantine)

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 04/15/2016
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