
การฉีดพรีมาคอร์
สรุปข้อมูลยาผู้บริโภค (CMI)
ดิCMI . เต็ม ในหน้าถัดไปมีรายละเอียดเพิ่มเติม หากคุณกังวลเกี่ยวกับการใช้ยานี้ ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

1. เหตุใดฉันจึงใช้ Primacor
พรีมาคอรม์ีสารออกฤทธิม์ิลริโนนแลคเตท Primacor ใช้สําหรับการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรงในระยะสั้น

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูทีส่่วน1. เหตุใดฉันจึงใช้ Primacor ใน CMI แบบเต็ม

2. ฉันควรรู้อะไรก่อนที่จะใช้พรมีาคอร?์
อย่าใช้หากคุณเคยมีอาการแพ้ Primacor หรือส่วนผสมใด ๆ ทีร่ะบุไวท้ี่ส่วนท้ายของ CMI
ปรึกษาแพทย์หากคุณมีอาการป่วยอื่นๆ ใช้ยาอื่นอยู่ หรือกําลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูทีส่่วน2. ฉันควรรูอ้ะไรก่อนทีจ่ะใช้พรมีาคอร์? ใน CMI แบบเต็ม

3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันกําลังใชย้าอื่นอยู่?
ยาบางชนิดอาจรบกวนการทํางานของพรีมาคอรแ์ละส่งผลต่อการทํางาน
รายการยาเหล่านีอ้ยูใ่นหมวด3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันกําลังใชย้าอื่นอยู?่ ใน CMI แบบเต็ม

4. ฉันจะใช้พรมีาคอร์ไดอ้ย่างไร?

• โดยปกติแล้ว Primacor จะมอบใหคุ้ณในโรงพยาบาล มันมอบใหคุ้ณเป็นชุดของการฉีด คํา
แนะนําเพิ่มเติมสามารถพบไดใ้นส่วน4. ฉันจะใช้พรมีาคอรไ์ด้อย่างไร? ใน CMI แบบเต็ม

5. ฉันควรรู้อะไรบ้างขณะใชพ้รีมาคอร์?
สิ่งที่คุณ
ควรทํา

• เตือนแพทย์ ทันตแพทย์ หรือเภสัชกรทีคุ่ณเยี่ยมชมว่าคุณกําลังใช้ Primacor

สิ่งที่คุณ
ไมค่วรทํา

• คุณไม่ควรใช้ Primacor หากคุณแพ้ milrinone ยาที่คล้ายคลึงกัน หรือส่วนผสมใด ๆ ทีร่ะบุไว้ที่ส่วน
ท้ายของเอกสารนี้

ขับรถหรือใช้งาน
เครื่องจักร

• โปรดใช้ความระมัดระวังก่อนที่คุณจะขับรถหรือใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือใดๆ จนกว่าคุณจะรู้ว่า Primacor ส่งผลต่อคุณอย่างไร

ดื่มเหล้า
แอลกอฮอล์

• NA

ดูแล
ยาของคุณ

• หากคุณต้องการเก็บพรีมาคอร์ ใหเ้ก็บไวใ้นที่แห้งและเย็นซึ่งมีอุณหภูมไิม่เกิน 30°C

• ห้ามแช่เย็น

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูทีส่่วน5. ฉันควรรูอ้ะไรบ้างขณะใชพ้รีมาคอร์? ใน CMI แบบเต็ม

6. มผีลข้างเคียงหรือไม?่
ผลที่คุณอาจสัมผัสได้ระหว่างการฉีด Primacor ได้แก่ การเต้นของหัวใจผิดปกติ ความดันโลหิตตํ่า เวียนศีรษะเล็กน้อย เวียนศีรษะ 
อาการเจ็บหน้าอก ปวดศีรษะ ผื่นทีผ่ิวหนัง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงสิ่งทีต่้องทําหากคุณมผีลข้างเคียง โปรดดูที่ส่วน6. มผีลข้างเคียง
หรือไม่? ใน CMI แบบเต็ม
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การฉีดพรีมาคอร์
สารออกฤทธิ์:มิลริโนน แลคเตท

• แพ้ยาอื่น ๆ ทีใ่ชร้ักษาภาวะหัวใจล้มเหลว
ข้อมูลเวชภัณฑส์ําหรับผู้บริโภค (CMI)
เอกสารฉบับนี้ให้ข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับการใชพ้รีมาคอรค์ุณควร
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือหาก
คุณมีข้อกังวลหรือคําถามใดๆ เกี่ยวกับการใชพ้รีมาคอร์

ในระหว่างการรักษา คุณอาจมีความเสี่ยงทีจ่ะเกิดผลข้างเคียงบาง
อย่าง เป็นสิ่งสําคัญทีคุ่ณเข้าใจความเสี่ยงเหล่านีแ้ละจะติดตามได้
อย่างไร ดขู้อมูลเพิ่มเติมภายใตม้าตรา6. มีผลข้างเคียงหรือไม่ ?

จะหาข้อมูลในแผ่นพับนี้ได้ทีไ่หน: การตั้งครรภแ์ละใหน้มบุตร
1. เหตุใดฉันจึงใช้ Primacor
2. ฉันควรรู้อะไรบ้างก่อนใชพ้รีมาคอร์
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันใช้ยาอื่นอยู?่
4. ฉันจะใช้พรมีาคอร์ได้อย่างไร
5. ฉันควรรู้อะไรบ้างขณะใช้พรมีาคอร์
6. มีผลข้างเคียงหรือไม่?
7. รายละเอียดสินค้า

ตรวจสอบกับแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือตั้งใจจะตั้ง
ครรภ์
พูดคุยกับแพทย์หากคุณใหน้มลูกหรือตั้งใจจะใหน้มลูก

ไม่ควรให้ Primacor หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือให้นมบุตร เว้น
แต่คุณและแพทย์ของคุณจะพูดถึงความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องแล้ว

1. เหตใุดฉันจึงใช้ Primacor ไม่ทราบว่า Primacor สามารถทําร้ายทารกของคุณได้หรือไม่ว่า
จะมีอยู่ในนํ้านมแม่หรือไม่

พรมีาคอร์ประกอบด้วย มลิริโนน แลคเตท สารออกฤทธิ์
Primacor ใช้สําหรับการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวอย่าง
รุนแรงในระยะสั้น นี่เป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไป
ทั่วร่างกายไดเ้พียงพอ อาการของภาวะนี้ได้แก่ อ่อนแรง 
หายใจไม่ออก ของเหลวสะสมในเนื้อเยื่อ และผิวหนังเปลี่ยน
เป็นสีนํ้าเงิน

3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันกําลังใช้ยาอื่นอยู?่
แจ้งใหแ้พทย์หรือเภสัชกรทราบหากคุณกําลังใชย้าอื่นๆ รวมถึง
ยา วิตามินหรืออาหารเสริมทีคุ่ณซื้อโดยไม่มีใบสั่งยาจากร้านขาย
ยา ซเูปอร์มาร์เก็ต หรือร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพ

พรมีาคอร์ยังช่วยรักษาปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจในผู้ป่วย
หลังการผ่าตัดหัวใจ

ตรวจสอบกับแพทยห์รือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจว่า
คุณกําลังทานยา วิตามิน หรืออาหารเสริมชนิดใดอยู่ และหาก
สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อพรีมาคอร์

พรมีาคอร์ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการสูบฉีดเลือดไปทั่ว
ร่างกาย

4. ฉันจะใช้พรีมาคอรไ์ด้อย่างไร?
พรมีาคอร์ทํางานโดยเพิ่มแรงที่กล้ามเนื้อหัวใจทํางานและเปิด
หลอดเลือดเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้อย่างอิสระมากขึ้น ต้องใช/้ใชเ้ท่าไหร่

• โดยปกติแล้ว Primacor จะมอบใหคุ้ณในโรงพยาบาล คุณ
จะได้รับเป็นชุดของการฉีดดังนี้:

• ผู้ใหญ่:2. ฉันควรรู้อะไรก่อนที่จะใช้พรมีาคอร?์

ปริมาณเริ่มต้น
oคําเตือน

อย่าใช้ Primacor ถ้า:

ฉีดหนึ่งครั้งอย่างช้าๆ ในช่วงเวลา 10 นาที

ปริมาณทีส่อง
o• คุณแพ้ milrinone lactate หรือส่วนผสมใด ๆ ทีร่ะบุไว้

ที่ส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้
• ตรวจสอบส่วนผสมเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถใชย้านี้

ได้
• คุณมีปัญหาร้ายแรงบางอย่าง (โรคลิ้นหัวใจอุดกั้นหรือโรค

ลิ้นหัวใจ)
• คุณกําลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เว้นแต่คุณและแพทย์จะ

หารือถึงความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

Primacor จะถูกเจือจางด้วยของเหลวทางหลอดเลือด
ดําและฉีดเข้าเส้นเลือดอย่างช้าๆ "การแช่" นีอ้าจใช้เวลา
นานถึง 48 ชั่วโมง ปริมาณทีใ่ช้จะขึ้นอยู่กับความรุนแรง
ของอาการของคุณ

ไม่แนะนําให้ใช้ Primacor ในเด็ก

เมื่อใดควรใช้ / ใช้ Primacor

โดยปกติแล้ว Primacor จะมอบใหคุ้ณในโรงพยาบาล มันมอบ
ใหคุ้ณเป็นชุดของการฉีด

ตรวจสอบกับแพทย์ของคุณหากคุณ: หากคุณใช้พรีมาคอร์มากเกินไป

• มีโรคประจําตัวอื่นๆ
• ทานยาสําหรับอาการอื่น ๆ
• ป่วยเป็นโรคไต
• ป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว

หากคุณคิดว่าคุณใชพ้รีมาคอร์มากเกินไป คุณอาจต้องไปพบ
แพทย์โดยด่วน
ปริมาณ Primacor ทีสู่งเกินไปอาจทําให้ความดันโลหิตตํ่า
ได้ หากเป็นเช่นนี้ อาจลดขนาดยา Primacor หรือใหย้าหยุด
ชั่วคราว
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คุณควรทันท:ี ผลข้างเคียงน้อย
• โทรไปที่ศูนยข์้อมูลสารพิษ (โดยโทร 13 11 

26) ในออสเตรเลีย หรือ
• โทรไปที่ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติที่หมายเลข 0800 POISON 

(0800 764766) ในนิวซีแลนด์หรือ
• ติดต่อแพทย์ของคุณหรือ
• ไปที่แผนกฉุกเฉินทีโ่รงพยาบาลใกล้บ้านคุณ

ผลข้างเคียงน้อย สิ่งทีต่้องทํา

ผลที่คุณอาจสัมผัสไดร้ะหว่างการ
ฉีด Primacor ได้แก:่

คุยกับคุณ
หมอถ้าคุณ
มีของ
น้อยกว่านี้
ด้านที่จริงจัง
เอฟเฟกต์และ
พวกเขาเป็นห่วงคุณ

• หัวใจเต้นผิดจังหวะ
• ความดันโลหิตตํ่า
• เวียนศรีษะ เวียนศรีษะ
• อาการเจ็บหน้าอก

• ปวดหัว
• ผื่นที่ผิวหนัง

คุณควรทําเช่นนี้แม้ว่าจะไม่มีอาการไม่สบายหรือเป็น
พิษก็ตาม

5. ฉันควรรู้อะไรบ้างขณะใชพ้รีมาคอร?์
เกี่ยวกับภูมิแพ้:
• ผื่น
• โรคหอบหืด
• ไข้ละอองฟาง

สิ่งที่ควรทํา

โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณ:

• รู้สึกไม่สบายในขณะที่ให้ Primacor

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่ไมไ่ด้ระบุไวข้้างต้นอาจเกิดขึ้นในบาง
คนเตือนแพทย์ ทันตแพทย์ หรือเภสัชกรทีคุ่ณเยี่ยมชมว่าคุณ

กําลังใช้ Primacor
แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณสังเกตเห็นสิ่งอื่นที่อาจ
ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายสิ่งที่ไม่ควรทํา

• คุณไม่ควรใช้ Primacor หากคุณแพ้ milrinone ยาที่
คล้ายคลึงกัน หรือส่วนผสมใด ๆ ที่ระบไุว้ทีส่่วนท้ายของ
เอกสารนี้

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ทีไ่ม่ได้ระบุไวท้ีน่ี่อาจเกิดขึ้นในบางคน

การรายงานผลข้างเคียง
การขับรถหรือใช้เครื่องจักร หลังจากที่คุณได้รับคําแนะนําทางการแพทย์สําหรับผลข้างเคียงใดๆ ที่

คุณพบ คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงกับ Therapeutic Goods 
Administration ทางออนไลน์ได้ที่
www.tga.gov.au/reporting-problems ในออสเตรเลียและ 
https://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ ในประเทศนิวซีแลนด์ 
คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานีไ้ด้
โดยการรายงานผลข้างเคียง

โปรดใช้ความระมัดระวังก่อนที่คุณจะขับรถหรือใช้เครื่องจักรหรือเครื่อง
มือใดๆ จนกว่าคุณจะรู้ว่า Primacor ส่งผลต่อคุณอย่างไร

ดูแลยาของคุณ

พรมีาคอร์มักจะถูกเก็บและบริหารที่โรงพยาบาล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของ
คุณเสมอ ก่อนทีคุ่ณจะตัดสินใจหยุดใชย้าใดๆ ของคุณ• หากคุณต้องการเก็บพรมีาคอร์ ให้เก็บไว้ในทีแ่ห้งและเย็นซึ่ง

มีอุณหภูมิไม่เกิน 30°C

• ห้ามแชเ่ย็น
• ปฏิบัติตามคําแนะนําในกล่องเกี่ยวกับวิธีการดูแลยาอย่าง

ถูกต้อง

7. รายละเอียดสินค้า
ยานีใ้ช้ได้เฉพาะกับใบสั่งแพทย์เท่านั้น

เก็บไว้ในที่ที่เด็กไมส่ามารถเอื้อมถึงได้ พรมีาคอร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง

นีไ่ม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดทีม่ีอยู่ใน Primacor หากคุณมีคําถามเพิ่ม
เติมหรือไมแ่น่ใจเกี่ยวกับสิ่งใด ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือ
พยาบาล

สารออกฤทธิ์
(ส่วนผสมหลัก)

มิลริิโนน แลคเตท 1 มก./มล.

ส่วนผสมอื่น ๆ
(ส่วนผสมที่ไม่ใชง้าน)

กลูโคส
นํ้าสําหรับฉีด
กรดแลคติก

โซเดียมไฮดรอกไซด์

6. มีผลข้างเคียงหรือไม?่
ยาทุกชนิดอาจมีผลข้างเคียง หากคุณพบผลข้างเคียงใด ๆ ผล
ข้างเคียงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเล็กน้อยและเกิดขึ้นชั่วคราว 
อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงบางอย่างอาจต้องไปพบแพทย์

สารก่อภูมิแพ้ที่อาจเกิดขึ้น ไม่สามารถใช้ได้ดขู้อมูลด้านล่าง และหากจําเป็น ให้ถามแพทย์หรือเภสัชกรของ
คุณ หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลข้างเคียง

อย่าใชย้านี้หากคุณแพ้ส่วนผสมเหล่านี้
Primacor ช่วยคนส่วนใหญ่ทีม่ีภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรง 
แต่อาจมีผลที่ไม่พึงประสงคใ์นบางคน

Primacor หน้าตาเป็นอย่างไร
ยาทุกชนิดมีผลข้างเคียง บางครั้งก็จริงจัง ส่วนใหญ่ก็ไม่

พรีมาคอร์เป็นสารละลายสีเหลืองอ่อนไม่มีสีใส
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กล่องหนึ่งมี 10 หลอด
การฉีด Primacor 10 มก. / 10 มล.: AUST R 10372

ใครจําหน่ายพรีมาคอร์

Primacor จัดจําหน่ายในออสเตรเลียโดย: 

sanofi-aventis australia pty ltd 12-24 

Talavera Road

Macquarie Park, NSW 

2113 โทรฟรี: 1800 818 806

Primacor จัดจําหน่ายในนิวซีแลนด์โดย: 

sanofi-aventis new zealand limited 

James & Wells Tower

56 Cawley Street

Ellerslie, โอ๊คแลนด์

โทรฟรี: 0800 283 684

แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขล่าสุดในเดือนเมษายน 2021

primacor-ccdsv7-cmiv3-28apr21

* เครื่องหมายการค้า
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