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มิโททาเนะ
ออกเสียงว่า (mye 'toe tane)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ไมโทเทนอาจทําใหเ้กิดภาวะที่ร้ายแรงถึงชีวิตซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อฮอร์โมน (คอร์ติซอล) ไม่เพียงพอที่ผลิตโดยต่อมหมวกไตใน
ร่างกายของคุณ Mitotane ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการใชย้ารักษาโรคมะเร็ง หากคุณมีการติด
เชื้อรุนแรง เจ็บป่วย หรือไดร้ับบาดเจ็บ คุณควรหยุดรับประทานไมโทเทนและรีบไปพบแพทย์ทันที

hy เป็นยานี้กําหนด?

Mitotane ใช้รักษามะเร็งต่อมหมวกไตทีไ่มส่ามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด ไมโตเทนอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาต้านมะเร็ง มันทํางาน
โดยชะลอการเจริญเติบโตหรือลดขนาดของเนื้องอก

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Mitotane มาเป็นแท็บเล็ตทีร่ับประทานทางปาก โดยปกติจะใชเ้วลาสามถึงสี่ครั้งต่อวัน รับประทานไมโทเทนในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ไมโท
เทนตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

คุณอาจจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยไมโทเทน แพทย์ของคุณจะเริ่มให้คุณกินไมโทเทนขนาดตํ่าและ
ค่อยๆ เพิ่มขนาดยาของคุณ

ทานไมโตเทนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดรับประทานไมโทเทนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใชส้ําหรับยานี้

บางครั้งมิโตเทนยังใช้รักษาโรคคุชชิง (สภาพที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลมากเกินไป) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานไมโตเทน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ไมโทเทนหรือยาอื่นๆ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารกันเลือดแข็ง ('ทินเนอร์เลือด') เช่น warfarin 
(Coumadin); ยากล่อมประสาท ('ลิฟตอ์ารมณ์'); ยาสําหรับความวิตกกังวล ความเจ็บป่วยทางจิต หรืออาการชัก ยากล่อม
ประสาท ยานอนหลับ หรือยากล่อมประสาท และสไปโรโนแลคโตน (อัลแด็กโทน) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือ
ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีผลต่อไมโทเทนด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์
ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้อยู่ แม้แตย่าทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานไมโทเทน ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังรับประทานไมโตเทน

คุณควรรู้ว่าไมโทเทนอาจทําให้คุณเวียนหัวหรือง่วงนอนได้ อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานีส้่งผล
ต่อคุณอย่างไร

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ไมโตเทนอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

เบื่ออาหาร

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ภาวะซึมเศร้า

ขาดพลังงาน

อาการง่วงนอนผิดปกติ

รู้สึกว่าห้องหมุน

การมองเห็นเปลี่ยนไป
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ผื่นหรือการเปลี่ยนแปลงของสีผิว

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ปวดท้องหรือปวดข้าง

ความสับสน

หัวใจเต้นเร็ว

มีไข้สูงหรือหนาวสั่น

เหงื่อออกมากเกินไป

ไมโตเทนอาจทําใหส้มองหรือระบบประสาทเสียหายเมื่อรับประทานในปริมาณที่สูงเป็นเวลานานกว่า 2 ปี พูดคุยกับแพทย์ของคุณ
เกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้านี้

ไมโตเทนอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911
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หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อไมโทเทน

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการใดๆ ให้แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณกําลังรับประทานไมโตเทน

สวมหรือพกบัตรประจําตัวทางการแพทย์ทีร่ะบุว่าคุณใชไ้มโทเทนเพื่อใหแ้น่ใจว่าคุณจะได้รับการรักษาทีเ่หมาะสมในกรณีฉุกเฉิน

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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