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คําเตือนทีส่ําคัญ:

เสี่ยงต่อความพิการแต่กําเนิดที่ร้ายแรงถึงชีวิตจากเชื้อโพมาลโิดไมด์

สําหรับผู้ป่วยทุกรายที่ใชย้าโพมาลโิดไมด์:

ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์หรืออาจตั้งครรภต์้องไม่รับประทาน Pomalidomide มีความเสี่ยงสูงที่ pomalidomide จะทําให้สูญเสีย
การตั้งครรภ์หรือจะทําให้ทารกเกิดมาพร้อมกับความพิการแต่กําเนิด (ปัญหาที่มีอยู่ตั้งแตแ่รกเกิด)

โปรแกรมชื่อ Pomalyst REMS®ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าหญิงตั้งครรภไ์ม่ได้ใช้โพมาลิโดไมด์และผู้หญิงจะไม่ตั้ง
ครรภ์ขณะรับประทานโพมาลิโดไมด์ ผู้ป่วยทุกราย รวมทั้งผู้หญิงที่ไม่สามารถตั้งครรภ์และผู้ชาย สามารถรับ pomalidomide 
ได้ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนกับ Pomalyst REMS®, มใีบสั่งยาจากแพทย์ทีข่ึ้นทะเบียนกับ Pomalyst REMS®และกรอกใบสั่งยาที่
ร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียนกับ Pomalyst REMS®.

คุณจะไดร้ับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชโ้พมาลโิดไมด์ และต้องลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมโดยระบวุ่าคุณ
เข้าใจข้อมูลนี้ก่อนที่คุณจะสามารถรับยาได้ คุณจะต้องไปพบแพทย์ในระหว่างการรักษาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอาการและผลข้าง
เคียงที่คุณกําลังประสบอยู่ หรือเพื่อรับการทดสอบการตั้งครรภต์ามคําแนะนําของโปรแกรม

บอกแพทย์หากคุณไมเ่ข้าใจทุกสิ่งที่คุณได้รับเกี่ยวกับโพมาลิโดไมด์และ Pomalyst REMS®โปรแกรมและวิธีการใช้วิธีการคุม
กําเนิดที่ปรึกษากับแพทย์หรือถ้าคิดว่ายังไม่สามารถนัดหมายได้

อย่าบริจาคเลือดในขณะทีคุ่ณทานโพมาลิโดไมดแ์ละเป็นเวลา 4 สัปดาหห์ลังการรักษาของคุณ

ห้ามใชโ้พมาลิโดไมด์ร่วมกับผู้อื่น แม้แตค่นทีม่อีาการเดียวกันกับคุณ

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยโพมาลโิดไมด์ 
และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ 
นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
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(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) หรือ http://www.celgeneriskmanagement.com [http://
www.celgeneriskmanagement.com]เพื่อรับคู่มือการใชย้า

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้โพมาลิโดไมด์

สําหรับผู้ป่วยหญิงที่รับประทาน pomalidomide:

หากคุณสามารถตั้งครรภ์ได้ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดบางประการในระหว่างการรักษาด้วยโพมาลโิดไมด์ คุณต้อง
ปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านีแ้ม้ว่าคุณจะมกีารทํา ligation ที่ท่อนําไข่ ("การผูกท่อ" เพื่อป้องกันการตั้งครรภ)์ คุณอาจไดร้ับ
การยกเว้นจากการปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านีก้็ต่อเมื่อคุณไม่มีประจําเดือนเป็นเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และแพทย์ของคุณ
บอกว่าคุณผ่านวัยหมดประจําเดือนแล้ว ('การเปลี่ยนแปลงของชีวิต') หรือคุณได้รับการผ่าตัดเพื่อเอามดลูกและ/หรือรังไข่
ทั้งสองข้างออก หากไม่มสีิ่งใดทีใ่ช่สําหรับคุณ คุณต้องปฏิบัตติามข้อกําหนดด้านล่าง

คุณต้องใช้รูปแบบการคุมกําเนิดทีย่อมรับได้สองรูปแบบเป็นเวลา 4 สัปดาห์ก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้าโพมาลโิดไมด์ ระหว่างการ
รักษา รวมถึงบางครั้งที่แพทยบ์อกให้คุณหยุดใชโ้พมาลโิดไมด์ชั่วคราว และเป็นเวลา 4 สัปดาหห์ลังการรักษา แพทย์ของคุณจะ
บอกคุณว่ารูปแบบการคุมกําเนิดแบบใดที่ยอมรับได้ และจะให้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการคุมกําเนิดแก่คุณ คุณ
ต้องใช้การคุมกําเนิดสองรูปแบบนีต้ลอดเวลา เว้นแต่คุณสามารถสัญญาได้ว่าคุณจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเป็นเวลา 4 
สัปดาห์ก่อนการรักษา ระหว่างการรักษา ระหว่างการหยุดชะงักของการรักษา และเป็นเวลา 4 สัปดาหห์ลังจากนั้น การรักษาของ
คุณ

หากคุณเลือกทานโพมาลิโดไมด์ เป็นความรับผิดชอบของคุณทีจ่ะต้องหลีกเลี่ยงการตั้งครรภเ์ป็นเวลา 4 สัปดาห์ก่อน ระหว่าง 
และ 4 สัปดาหห์ลังการรักษาของคุณ คุณต้องเข้าใจว่าการคุมกําเนิดทุกรูปแบบสามารถล้มเหลวได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญมาก
ที่จะลดความเสี่ยงของการตั้งครรภ์โดยไมไ่ด้ตั้งใจโดยใชก้ารคุมกําเนิดสองรูปแบบ บอกแพทย์หากคุณไม่เข้าใจทุกสิ่งทีคุ่ณได้
รับการบอกเกี่ยวกับการคุมกําเนิด หรือคุณไมค่ิดว่าคุณจะสามารถใชก้ารคุมกําเนิดสองรูปแบบได้ตลอดเวลา

คุณต้องมีการทดสอบการตั้งครรภเ์ป็นลบสองครั้งก่อนจึงจะสามารถเริ่มใชโ้พมาลโิดไมด์ได้ คุณจะต้องทําการทดสอบการ
ตั้งครรภ์ในห้องปฏิบัติการในช่วงเวลาที่แน่นอนระหว่างการรักษาของคุณ แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าต้องทําการทดสอบ
เหล่านี้เมื่อใดและที่ไหน

หยุดทานยาโพมาลโิดไมดแ์ละโทรหาแพทย์ทันที หากคุณคิดว่ากําลังตั้งครรภ์ ประจําเดือนขาด หรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใชก้าร
คุมกําเนิดสองรูปแบบ หากคุณตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาหรือภายใน 30 วันหลังการรักษา แพทย์จะติดต่อ Pomalyst 
REMS®โครงการผูผ้ลิต pomalidomide และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สําหรับผู้ป่วยชายทีร่ับประทาน pomalidomide:

Pomalidomide มีอยู่ในนํ้าอสุจิ (ของเหลวทีม่ีสเปิร์มที่ปล่อยออกมาทางอวัยวะเพศระหว่างการสําเร็จความใคร่) คุณต้องใช้
ถุงยางอนามัยนํ้ายางหรือถุงยางสังเคราะห์ แม้ว่าคุณจะทําหมันแล้ว (การผ่าตัดทีป่้องกันไม่ใหผู้้ชายตั้งครรภ์) ทุกครั้งทีม่ีเพศ
สัมพันธ์กับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือสามารถตั้งครรภไ์ด้ในขณะที่คุณใช้ยาโพมาลิโดไมด์ และ 28 วันหลังการรักษา บอกแพทย์
หากคุณมีเพศสัมพันธก์ับผู้หญิงโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หรือหากคู่ของคุณคิดว่าเธออาจตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วยโพมาลิ
โดไมด์
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อย่าบริจาคสเปิร์มในขณะทีคุ่ณทานโพมาลิโดไมดแ์ละเป็นเวลา 4 สัปดาห์หลังการรักษาของคุณ

ความเสี่ยงของลิ่มเลือด:

หากคุณกําลังใช้ pomalidomide เพื่อรักษา multiple myeloma (มะเร็งชนิดหนึ่งของไขกระดูก) มีความเสี่ยงที่คุณจะเกิด
อาการหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง หรือลิ่มเลือดที่ขา (deep vein thrombosis; DVT) ที่ อาจเคลื่อนผ่านกระแสเลือดไป
ยังปอดของคุณ (pulmonary embolism, PE) บอกแพทย์หากคุณมีอาการหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง แพทย์ของ
คุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานโพมาลิโดไมด์ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณสูบบุหรีห่รือใชย้าสูบ หากคุณมีอาการหัวใจวายหรือ
โรคหลอดเลือดสมอง และหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือมีระดับคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดสูง 
แพทย์ของคุณอาจสั่งยาอื่นเพื่อ ร่วมกับ pomalidomide เพื่อลดความเสี่ยงนี้ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ขณะรับประทาน
โพมาลิโดไมด์ ให้แจ้งแพทยท์ันที: ปวดศีรษะรุนแรง; อาเจียน; ปัญหาการพูด อาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืด; การสูญเสียการ
มองเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างฉับพลัน ความอ่อนแอหรือชาทีแ่ขนหรือขา อาการเจ็บหน้าอกทีอ่าจลามไปที่แขน คอ กราม 
หลัง หรือท้อง; หายใจถี่; ความสับสน หรือปวด บวม หรือแดงที่ขาข้างหนึ่ง

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้โพมาลิโดไมด์

hy เป็นยานี้กําหนด?

Pomalidomide ใช้ร่วมกับ dexamethasone เพื่อรักษา multiple myeloma (มะเร็งชนิดหนึ่งของไขกระดูก) ทีย่ังไมด่ีขึ้นใน
ระหว่างหรือภายใน 60 วันของการรักษาด้วยยาอื่น ๆ อย่างน้อย 2 ชนิด ได้แก่ lenalidomide (Revlimid) และตัวยับยั้ง 
proteasome เช่น bortezomib (Velcade) หรือ carfilzomib (Kyprolis) นอกจากนีย้ังใชร้ักษา Kaposi's sarcoma (มะเร็ง
ชนิดหนึ่งที่ทําใหเ้นื้อเยื่อผิดปกตเิติบโตในส่วนต่างๆ ของร่างกาย) ทีเ่กี่ยวข้องกับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ที่ได้รับหลังจากการ
รักษาด้วยยาอื่นไม่สําเร็จหรือในผู้ทีม่ี Kaposi's sarcoma ทีไ่ม่ได้รับการรักษา มีการติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ 
(HIV) Pomalidomide อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Pomalidomide มาเป็นแคปซูลทางปาก โดยปกติจะใชเ้วลาวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหารในวันที่ 1 ถึง 21 ของรอบ 28 วัน รูป
แบบ 28 วันนีอ้าจทําซํ้าตามทีแ่พทยข์องคุณแนะนํา รับประทานโพมาลโิดไมด์ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยา
อย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้โพมาลิโดไมด์ตามทีก่ําหนด อย่ากินมากหรือ
น้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนแคปซูลทั้งหมดด้วยนํ้า อย่าหักหรือเคี้ยวมัน อย่าเปิดแคปซูลหรือหยิบจับเกินความจําเป็น หากผิวหนังของคุณสัมผัสกับ
แคปซูลหรือผงที่แตก ให้ล้างบริเวณทีส่ัมผัสด้วยสบู่และนํ้า หากมีสารในแคปซูลเข้าตา ใหล้้างตาทันทดี้วยนํ้า
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แพทย์ของคุณอาจต้องหยุดการรักษาอย่างถาวรหรือชั่วคราวหรือลดขนาดยาลงหากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่าง อย่าลืมบอก
แพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยโพมาลโิดไมด์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโพมาลิโดไมด์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาโพมาลิโดไมด์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในแคปซูลโพมาลิโดไมด์ สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: carbamazepine (Carbatrol, Tegretol, Teril, 
อื่น ๆ ); ซิโปรฟลอกซาซิน (Cipro); ฟลโูวซามีน (Luvox); และคีโตโคนาโซล (ไนโซรัล) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา
หรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกหลายชนิดอาจมีปฏิกิริยากับยาโพมาลโิดไมด์ ดังนั้นโปรดแจ้ง
ให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณไดร้ับการฟอกไต (การรักษาทางการแพทย์เพื่อทําความสะอาดเลือดเมื่อไต
ทํางานไม่ถูกต้อง) หรือมหีรือเคยเป็นโรคตับ

อย่าให้นมขณะทานโพมาลโิดไมด์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณใชผ้ลิตภัณฑ์ยาสูบ การสูบบุหรีอ่าจลดประสิทธิภาพของยานี้

คุณควรรู้ว่าโพมาลโิดไมดอ์าจทําให้คุณรู้สึกวิงเวียนหรือสับสน ห้ามขับรถ ใชเ้ครื่องจักร หรือทํากิจกรรมอื่น ๆ ที่ทําใหคุ้ณต้องตื่น
ตัวอย่างเต็มที่ จนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใช้เวลาน้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนที่จะใหย้าตามกําหนดครั้งต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่
ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Pomalidomide อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องผูก

ท้องเสีย
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คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

การเปลี่ยนแปลงของนํ้าหนัก

ร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไมไ่ด้

เหงื่อออกผิดปกติหรือเหงื่อออกตอนกลางคืน

ความวิตกกังวล

ผิวแห้ง

อาการบวมทีแ่ขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ปวดข้อ กล้ามเนื้อ หรือปวดหลัง

ปัญหาในการนอนหลับหรือนอนหลับ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยูใ่นส่วนคําเตือนที่สําคัญหรือข้อควร
ระวังพิเศษ ให้หยุดใชโ้พมาลโิดไมดแ์ละโทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ผื่น

อาการคัน

ลมพิษ

พุพองและลอกผิว

อาการบวมทีต่า ใบหน้า ลิ้น คอ มือ แขน เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

เสียงแหบ

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น ไอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

ตาเหลืองหรือผิวหนัง

ปัสสาวะสีเข้ม

ปวดหรือไม่สบายบริเวณท้องส่วนบนขวา

ปัสสาวะลําบากบ่อยหรือเจ็บปวด

ผิวสซีีด

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

เลือดกําเดาไหล

ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือหรือเท้า

อาการชัก
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Pomalidomide อาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเป็นมะเร็งชนิดอื่น พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้โพมาลิ
โดไมด์

Pomalidomide 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) คืนยาทีไ่มจ่ําเป็นให้กับร้านขายยาหรือผู้ผลิตของคุณอีกต่อไป ถามเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับ
การคืนยาของคุณ

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อโพมาลโิดไมด์

ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Pomalyst®

แก้ไขล่าสุด - 08/15/2020
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เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผูป้่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West 
Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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