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hy เป็นยานี้กําหนด?

Mirabegron ใชเ้พียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับ solifenacin (Vesicare) เพื่อรักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน (ภาวะที่
กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะหดตัวอย่างควบคุมไม่ได้และทําใหป้ัสสาวะบ่อย จําเป็นต้องปัสสาวะอย่างเร่งด่วน และไม่สามารถควบคุม
การถ่ายปัสสาวะได้) ในผู้ใหญ่ นอกจากนีย้ังใชใ้นการรักษา neurogenic detrusor overactivity (ภาวะการควบคุมกระเพาะ
ปัสสาวะที่เกิดจากสมอง ไขสันหลัง หรือปัญหาเส้นประสาท) ในเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป Mirabegron อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า beta-3 
adrenergic agonists มันทํางานโดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะเพื่อป้องกันการปัสสาวะอย่างเร่งด่วน บ่อยครั้ง 
หรือไม่สามารถควบคุมได้

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Mirabegron มาในรูปแบบแท็บเล็ตแบบขยายเวลา (ออกฤทธิ์นาน) และเป็นยากันกระเทือนแบบขยายเวลาที่ใชท้างปาก ยาเม็ดมักจะ
มีหรือไม่มีอาหารวันละครั้งในผู้ใหญแ่ละกับอาหารวันละครั้งในเด็ก โดยปกติระงับอาหารวันละครั้ง รับประทาน Mirabegron ในเวลา
เดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่
เข้าใจ ใช้ mirabegron ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดยาขยายออกทั้งหมดด้วยนํ้า อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

สิ่งสําคัญคือต้องใชอุ้ปกรณ์จ่ายยาในช่องปากเพื่อวัดและวัดขนาดยาของสารแขวนลอยแบบขยายเวลาอย่างแม่นยํา สอบถาม
เภสัชกรของคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์หากไม่มใีห้ เขย่าขวดแรงๆ เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ 1 ถึง 2 นาทีจนกว่าโฟมทีด่้านบน
ของระบบกันกระเทือนจะหายไป ถ้าเม็ดไม่เข้ากัน ให้เขย่าขวดแรงๆ อีกครั้งเป็นเวลา 1 นาที แล้วปล่อยทิ้งไว้จนโฟมหมด ใช้อุปกรณ์
จ่ายยาในช่องปากเพื่อสร้างระบบกันสะเทือนและไมต่้องสนใจฟองอากาศใดๆ ในการวัดของคุณ อย่าบันทึกขนาดยาในกระบอก
ฉีดยาในภายหลัง ใช้ภายใน 1 ชั่วโมงหลังการเตรียม หลังการใช้งานแต่ละครั้ง ใหล้้างอุปกรณ์ตวงยาทางช่องปากด้วยสบูอ่่อนๆ 
จากนั้นล้างออกด้วยนํ้าประปาและปล่อยให้อากาศแห้ง หากไม่ได้ใชส้ารแขวนลอยเป็นเวลา 2 วันขึ้นไป ใหเ้ขย่าขวดเป็นเวลา 1 นาที
ในแต่ละวัน

แพทย์ของคุณอาจเพิ่มขนาดยา ขึ้นอยู่กับว่าควบคุมอาการของคุณได้ดีเพียงใดและผลข้างเคียงที่คุณพบ พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับ
ความรู้สึกของคุณระหว่างการรักษาด้วย Mirabegron
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Mirabegron ควบคุมอาการของกระเพาะปัสสาวะไวเกินหรือการทํางานมากเกินไปของสารทําลายประสาท neurogenic แต่ไม่
สามารถรักษาอาการเหล่านีไ้ด้ อาจต้องใชเ้วลา 8 สัปดาห์หรือนานกว่านั้นก่อนที่คุณจะรู้สึกถึงประโยชน์เต็มที่ของ Mirabegron ทาน 
Mirabegron ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานมิราเบโกรโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานมิราเบรอน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยา Mirabegron ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดและสารแขวนลอยทีอ่อก
ฤทธิ์ยาวนานของ Mirabegron สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ สารกันเลือดแข็ง ('ทินเนอร์เลือด) เช่น warfarin (Coumadin, 
Jantoven); เดซปิรามีน (นอร์พรามิน); ดิจอกซิน (ลานอกซิน); ฟลเีคนไนด์ (Tambocor); ยาอื่น ๆ สําหรับกระเพาะปัสสาวะไว
เกินเช่น darifenacin (Enablex), fesoterodine (Toviaz), oxybutynin (Glenique, Oxytrol), solifenacin 
(VESIcare), tolterodine (Detrol) และ trospium; โพรพาฟีโนน (จังหวะ); metoprolol (Lopressor, Toprol, ใน 
Dutoprol); และไทโอริดาซีน แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีหรือเคยมีสิ่งกีดขวางทางออกของกระเพาะปัสสาวะ (การอุดตันทีฐ่านของ
กระเพาะปัสสาวะซึ่งจะหยุดปัสสาวะไมใ่ห้ไหลออกจากกระเพาะปัสสาวะอย่างอิสระและทําให้กระเพาะปัสสาวะว่างเปล่าและ/หรือ
กระแสปัสสาวะอ่อน) ความดันโลหิตสูง หรือโรคไตหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานมิราเบรอน 
ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

คุณควรรู้ว่าความดันโลหิตของคุณอาจเพิ่มขึ้นระหว่างการรักษาด้วย Mirabegron แพทย์ของคุณจะตรวจความดันโลหิตของ
คุณอย่างสมํ่าเสมอในระหว่างการรักษา

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากเวลาผ่านไปน้อยกว่า 12 ชั่วโมงนับตั้งแต่มื้อทีล่ืมไป ให้รับประทานทันททีี่นึกได้ หากเกิน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาทีไ่ม่ได้รับยา ให้
ข้ามไปและดําเนินการตามตารางการให้ยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Mirabegron อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:
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ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปากแห้ง

ท้องผูก

ปวดหลัง

ปวดข้อ

ความยากลําบากในการล้างกระเพาะปัสสาวะหรือกระแสปัสสาวะที่อ่อนแอ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้กับ solifenacin)

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้นหรือคอบวม หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก ลมพิษ ผื่น คัน

ปัสสาวะลําบาก เจ็บปวด เร่งด่วน หรือบ่อย

Mirabegron อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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 เก็บแท็บเล็ตไว้ที่อุณหภูมหิ้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มาก
เกินไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า) เก็บสารแขวนลอยไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องนานถึง 28 วันหลังจากวันทีเ่ภสัชกรเตรียมสารแขวนลอย

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

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612038.html 3/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p


14/14/22, 15:22 น. Mirabegron สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นแรง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Myrbetriq®

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2021

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP
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สถาบันสุขภาพแห่งชาติ
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