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คําเตือนทีส่ําคัญ:

เสี่ยงทีจ่ะพิการแตก่ําเนิด:

สตรีที่ตั้งครรภห์รืออาจตั้งครรภ์ต้องไม่รับประทาน Mycophenolate มีความเสี่ยงสูงที่มัยโคฟีโนเลตจะทําให้แท้ง (
สูญเสียการตั้งครรภ์) ในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ หรือจะทําให้ทารกเกิดมาพร้อมกับความพิการแต่กําเนิด (
ปัญหาที่มีอยูต่ั้งแต่แรกเกิด)

คุณไม่ควรรับประทาน mycophenolate หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือหากคุณตั้งครรภ์ คุณต้องมีการทดสอบการตั้ง
ครรภเ์ป็นลบก่อนเริ่มการรักษาด้วย mycophenolate อีกครั้ง 8 ถึง 10 วันต่อมา และตามนัดติดตามผลตามปกติ คุณ
ต้องใชก้ารคุมกําเนิดที่ยอมรับได้ในระหว่างการรักษา และเป็นเวลา 6 สัปดาห์หลังจากทีคุ่ณหยุดใช้ไมโคฟโีนเลต แพทย์
ของคุณจะบอกคุณว่ารูปแบบการคุมกําเนิดแบบใดทีคุ่ณยอมรับได้ Mycophenolate อาจลดประสิทธิภาพของยาคุม
กําเนิด (ยาคุมกําเนิด) ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่จะใช้รูปแบบการคุมกําเนิดแบบทีส่องร่วมกับการคุมกําเนิด
ประเภทนี้

หากคุณเป็นผู้ชายกับคู่ครองหญิงทีอ่าจตั้งครรภ์ คุณควรใช้การคุมกําเนิดที่ยอมรับได้ในระหว่างการรักษาและอย่าง
น้อย 90 วันหลังจากทานยาครั้งสุดท้าย อย่าบริจาคสเปิร์มระหว่างการรักษาและอย่างน้อย 90 วันหลังจากทานครั้ง
สุดท้าย

โทรหาแพทยข์องคุณทันทหีากคุณคิดว่าคุณหรือคู่ของคุณกําลังตั้งครรภห์รือหากคุณพลาดช่วงมีประจําเดือน

เนื่องจากความเป็นไปได้ที่การบริจาคของคุณอาจไปถึงผู้หญิงที่อาจตั้งครรภห์รือกําลังตั้งครรภ์ อย่าบริจาคเลือดระหว่าง
การรักษาและอย่างน้อย 6 สัปดาหห์ลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย

ความเสี่ยงของการติดเชื้อรุนแรง:

Mycophenolate ทําใหร้ะบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลงและอาจลดความสามารถในการต่อสู้กับการติดเชื้อ 
ล้างมือบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงคนทีป่่วยในขณะที่คุณใช้ยานี้ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ
ทันที: มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรือไอ; ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ ปวดหรือแสบร้อนระหว่างถ่ายปัสสาวะ
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ปัสสาวะบ่อย; แผลหรือเจ็บทีแ่ดง อบอุ่น หรือไม่หาย การระบายนํ้าจากบาดแผลทีผ่ิวหนัง ความอ่อนแอทั่วไป, เหนื่อย
มาก, หรือรู้สึกไม่สบาย; อาการของ '' ไข้หวัดใหญ่ '' หรือ '' หวัด ''; ปวดหรือบวมที่คอ ขาหนีบ หรือรักแร;้ แพทช์สี
ขาวในปากหรือลําคอ แผลเย็น แผลพุพอง; ปวดหัวหรือปวดหู; หรือสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ

คุณอาจติดไวรัสหรือแบคทีเรียบางชนิด แต่ไม่มีอาการติดเชื้อใดๆ การใช้ mycophenolate จะเพิ่มความเสี่ยงที่การติด
เชื้อเหล่านี้จะรุนแรงขึ้นและทําใหเ้กิดอาการ แจ้งใหแ้พทย์ทราบหากคุณมีการติดเชื้อประเภทใดก็ตาม เช่น ไวรัสตับอัก
เสบบีหรือซี รวมถึงการติดเชื้อที่ไม่ก่อให้เกิดอาการ

Mycophenolate อาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะพัฒนา leukoencephalopathy multifocal แบบก้าวหน้า (PML; 
การติดเชื้อทีห่ายากของสมองที่ไม่สามารถรักษาป้องกันหรือรักษาให้หายขาดได้และมักทําให้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
อย่างรุนแรง) แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็น PML หรือมีภาวะอื่นทีส่่งผลต่อระบบ
ภูมิคุ้มกันของคุณ เช่น ไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทีไ่ด้รับ (AIDS); 
Sarcoidosis (เงื่อนไขที่ทําใหเ้กิดอาการบวมในปอดและบางครั้งในส่วนอื่นของร่างกาย); มะเร็งเม็ดเลือดขาว (มะเร็งที่
ทําให้เซลล์เม็ดเลือดมากเกินไปที่จะผลิตและปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด); หรือมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง หากคุณพบอาการใดๆ 
ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: อ่อนแรงที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายหรือที่ขา; ความยากลําบากหรือไม่
สามารถควบคุมกล้ามเนื้อของคุณ ความสับสนหรือความยากลําบากในการคิดอย่างชัดเจน ความไม่มั่นคง; สูญเสีย
ความทรงจํา; พูดลําบากหรือเข้าใจสิ่งทีค่นอื่นพูด หรือขาดความสนใจหรือความกังวลสําหรับกิจกรรมตามปกติหรือสิ่งที่
คุณมักจะสนใจ

Mycophenolate อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งบางชนิด รวมทั้งมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง (มะเร็งชนิดหนึ่งที่พัฒนา
ในระบบนํ้าเหลือง) และมะเร็งผิวหนัง แจ้งให้แพทยท์ราบหากคุณหรือคนในครอบครัวเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเคยเป็นมา
ก่อน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดจริงและแสงเทียมโดยไม่จําเป็นหรือเป็นเวลานาน (เตียงสําหรับอาบแดด แสงไฟ
ดวงอาทิตย์) และการบําบัดด้วยแสง และสวมชุดป้องกัน แว่นกันแดด และครีมกันแดด (ที่มีค่า SPF 30 ขึ้นไป) ซึ่งจะ
ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งผิวหนังได้ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนี:้ ปวดหรือบวมที่
คอ ขาหนีบหรือรักแร้; ผิวใหม่เจ็บหรือกระแทก; การเปลี่ยนแปลงขนาดหรือสีของไฝ แผลที่ผิวหนังสีนํ้าตาลหรือสีดํา (
เจ็บ) ที่มีขอบไม่เท่ากันหรือส่วนหนึ่งของแผลที่ดูไม่เหมือนที่อื่น การเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง แผลที่ไม่หาย; ไข้ไม่ได้
อธิบาย; ความเหน็ดเหนื่อยไม่หาย หรือการลดนํ้าหนัก.

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผูป้่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยไมโคฟีโน
เลตและทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถาม
ใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)http://www.fda.gov/
Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]เพื่อรับคู่มือการใช้ยา

นัดหมายทั้งหมดกับแพทยแ์ละห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อ
ตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อไมโคฟีโนเลต

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้มัยโคฟโีนเลต
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hy เป็นยานี้กําหนด?

Mycophenolate (CellCept) ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อช่วยป้องกันการปฏิเสธอวัยวะทีป่ลูกถ่าย (การโจมตีของอวัยวะที่ปลูก
ถ่ายโดยระบบภูมิคุ้มกันของผู้ทีไ่ด้รับอวัยวะ) ในผู้ใหญ่ทีไ่ด้รับการปลูกถ่ายหัวใจและตับและในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 3 เดือน และผู้
สูงอายุที่ได้รับการปลูกถ่ายไต Mycophenolate (Myfortic) ใช้กับยาอื่น ๆ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายปฏิเสธการปลูกถ่าย
ไต Mycophenolate อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่ายากดภูมิคุ้มกัน มันทํางานโดยทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง ดังนั้น
มันจะไม่โจมตีและปฏิเสธอวัยวะที่ปลูกถ่าย

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

Mycophenolate มาในรูปแบบแคปซูล, ยาเม็ด, ยาเม็ดแบบล่าช้า (ปล่อยยาในลําไส้) และสารแขวนลอย (ของเหลว) ที่ต้องใช้
ทางปาก โดยปกติจะใช้เวลา 2 ครั้งต่อวันในขณะท้องว่าง (1 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม 
เว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่น) รับประทานมัยโคฟีโนเลตในเวลาเดียวกันทุกวัน และพยายามแบ่งขนาดยาห่าง
กันประมาณ 12 ชั่วโมง ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วน
หนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ รับประทานมัยโคฟีโนเลตให้ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

ยาในแท็บเล็ตที่ออกฤทธิ์ช้า (Myfortic) จะถูกดูดซึมโดยร่างกายแตกต่างจากยาในสารแขวนลอย ยาเม็ด และแคปซูล 
(CellCept) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่สามารถทดแทนกันได้ ทุกครั้งที่คุณกรอกใบสั่งยา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่
ถูกต้อง หากคุณคิดว่าคุณได้รับยาที่ไม่ถูกต้อง ให้ปรึกษาแพทย์และเภสัชกรทันที

กลืนยาเม็ด ยาเม็ดที่ออกฤทธิ์ช้า และแคปซูลทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้ ห้ามเปิดแคปซูล

ห้ามผสมสารแขวนลอย mycophenolate กับยาอื่น ๆ

ระวังอย่าใหส้ารแขวนลอยกระฉอกหรือกระเซ็นลงบนผิวของคุณ หากคุณได้รับสารแขวนลอยบนผิวของคุณ ให้ล้างบริเวณนั้น
ด้วยสบู่และนํ้า หากคุณได้รับสารแขวนลอยในดวงตาให้ล้างออกด้วยนํ้าเปล่า ใช้กระดาษทิชชู่เปียกเช็ดของเหลวทีห่กออกมา

Mycophenolate ช่วยป้องกันการปฏิเสธการปลูกถ่ายอวัยวะตราบเท่าที่คุณกําลังใช้ยา ทานมัยโคฟโีนเลตต่อไปแม้ว่าคุณจะ
รู้สึกดี อย่าหยุดทานมัยโคฟีโนเลตโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

Mycophenolate ยังใชใ้นการรักษาโรคโครห์น (ภาวะที่ร่างกายโจมตีเยื่อบขุองทางเดินอาหาร ทําให้เกิดอาการปวด ท้องร่วง 
นํ้าหนักลด และมีไข้) พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานไมโคฟีโนเลต
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพ้ไมโคฟโีนเลต กรดไมโคฟนีอลิก ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ใน
ผลิตภัณฑก์รดมัยโคฟีนอลิกหรือกรดมัยโคฟีนอลิกที่คุณกําลังใช้ หากคุณกําลังใช้ยาไมโคฟโีนเลต แจ้งให้แพทย์และ
เภสัชกรทราบ หากคุณแพ้สารให้ความหวานหรือซอร์บิทอล สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑส์มุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ถ่านกัมมันต์; อะไซโคลเวียร์ 
(Zovirax); ยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่น amoxicillin และ clavulanic acid (Augmentin), ciprofloxacin (Cipro) และ 
sulfamethoxazole/trimethoprim (Bactrim); azathioprine (Azasan, Imuran); cholestyramine 
(Prevalite); แกนซิโคลเวียร์ (Cytovene, Valcyte); ยาอื่น ๆ ทีก่ดภูมิคุ้มกัน isavuconazonium (Cresemba); โพ
รเบเนซิด (Probalan); สารยับยั้งโปรตอนปั๊มเช่น lansoprazole (Dexilant, Prevacid) และ pantoprazole 
(Protonix); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, Rifater); telmisartan (Micardis ใน Twynsta); 
วาลาไซโคลเวียร์ (Valtrex); และวาลแกนซิโคลเวียร์ (Valcyte) แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณกําลังใช้ทั้งนอร์ฟลอกซา
ซิน (โนร็อกซิน) และเมโทรนิดาโซล (แฟลกิล) ร่วมกัน ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีผลต่อไมโคฟีโนเลตด้วย ดังนั้นควร
แจ้งให้แพทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้ อย่าลืมแจ้งให้แพทย์ทราบหาก
คุณหยุดใช้ยาใด ๆ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

หากคุณกําลังใช้เซเวลาเมอร์ (Renagel, Renvela) หรือยาลดกรดทีม่ีแมกนีเซียมหรืออะลูมิเนียม ให้กิน 2 ชั่วโมงหลัง
จากทานไมโคฟีโนเลต

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยเป็นโรค Lesch-Nyhan หรือกลุ่มอาการ Kelley-Seegmiller (
โรคที่สืบทอดมาซึ่งทําใหเ้กิดสารบางอย่างในเลือดในระดับสูง อาการปวดข้อ และปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและ
พฤติกรรม) โรคโลหิตจาง (จํานวนเม็ดเลือดแดงตํ่ากว่าปกติ); neutropenia (จํานวนเม็ดเลือดขาวน้อยกว่าปกติ); แผล
พุพองหรือโรคใดๆ ที่ส่งผลต่อกระเพาะอาหาร ลําไส้ หรือระบบย่อยอาหารของคุณ มะเร็งชนิดใดก็ได้ หรือโรคไตหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก

คุณควรรู้ว่าไมโคฟีโนเลตอาจทําใหคุ้ณง่วง สับสน วิงเวียน หน้ามืด หรือทําให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ 
อย่าขับรถหรือใชเ้ครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

ไม่ต้องฉีดวัคซีนใดๆ โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ ถามแพทย์ว่าควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก่อนหรือระหว่างการรักษา 
เพราะการใชม้ัยโคฟโีนเลตอาจเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อ

หากคุณมีฟนีิลคีโตนูเรีย (PKU ซึ่งเป็นภาวะทีส่ืบทอดมาซึ่งต้องปฏิบัติตามอาหารพิเศษเพื่อป้องกันความเสียหายต่อ
สมองซึ่งอาจทําใหเ้กิดความบกพร่องทางสตปิัญญาขั้นรุนแรง) คุณควรรูว้่าสารแขวนลอยไมโคฟีโนเลตมีแอสปาร์แตม 
ซึ่งเป็นแหล่งของฟีนิลอะลานีน

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณกําลังรับประทานยาเม็ด แคปซูล หรือยาระงับความรู้สึก (Cellcept) ให้กินยาที่ไม่ได้รับทันทีที่นึกได้ อย่างไรก็ตาม หาก
มื้อต่อไปเหลือน้อยกว่า 2 ชั่วโมง ใหข้้ามมื้อที่ลืมไปและ
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ทําตามตารางการจ่ายยาตามปกติของคุณ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

หากคุณกําลังใช้ยาเม็ดปลดปล่อย mycophenolate ล่าช้า (Myfortic) ให้กินยาที่ไม่ได้รับทันททีี่จําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้
ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชย
การพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Mycophenolate อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หาย
ไป:

ท้องผูก

ปวดท้องหรือบวม

คลื่นไส้

อาเจียน

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ปวดโดยเฉพาะที่หลัง กล้ามเนื้อ หรือข้อต่อ

ปวดหัว

แก๊ส

รู้สึกเสียวซ่ารู้สึกเสียวซ่าหรือแสบร้อนบนผิวหนัง

กล้ามเนื้อตึงหรืออ่อนแรง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ท้องร่วง ปวดท้องรุนแรงกะทันหัน

อาการบวมทีม่ือ แขน เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

หายใจลําบาก

อาการเจ็บหน้าอก

ผื่น

อาการคัน

หัวใจเต้นเร็ว

อาการวิงเวียนศีรษะ

เป็นลม

ขาดพลังงาน

ผิวสีซีด

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อุจจาระสีดําและชักช้า
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อุจจาระเป็นเลือดแดง

อาเจียนเป็นเลือด

อาเจียนที่ดูเหมือนกากกาแฟ

เลือดในปัสสาวะ

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

Mycophenolate อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ 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) สารแขวนลอย Mycophenolate อาจเก็บไว้ในตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง mycophenolate ช่วงล่าง กําจัด
สารแขวนลอย mycophenolate ที่ไม่ได้ใชห้ลังจาก 60 วัน

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 และวางยาไว้ในสถานทีป่ลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตําแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึง
http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

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

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อาการปวดท้อง

คลื่นไส้
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อาเจียน

อิจฉาริษยา

ท้องเสีย

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น ไอ และสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

CellCept®

มายฟอร์ติค®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2022

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
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