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Prasugrel
ออกเสียงว่า (pra 'soo grel)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Prasugrel อาจทําใหเ้ลือดออกรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากขณะนีคุ้ณมีหรือมี
อาการทีท่ําให้เลือดออกได้ง่ายกว่าปกติ หากคุณเพิ่งได้รับการผ่าตัดหรือได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด หรือหากคุณเคยเป็นหรือเคย
เป็นแผลในกระเพาะอาหาร มเีลือดออกในกระเพาะอาหาร ลําไส้ หรือศีรษะ จังหวะหรือมินิสโตรก ภาวะที่อาจทําใหเ้ลือดออกใน
ลําไส้ของคุณ เช่น ติ่งเนื้อ (การเจริญเติบโตผิดปกตใินเยื่อบุลําไส้ใหญ)่ หรือโรคถุงผนังลําไส้ใหญอ่ักเสบ (Diverticulitis) (
โป่งอักเสบในเยื่อบุลําไส้ใหญ่) หรือโรคตับ แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใชย้าที่อาจทําใหเ้ลือดออกรวมถึงยา
ต้านการแข็งตัวของเลือด (ยาละลายลิ่มเลือด) เช่น วาร์ฟาริน (Coumadin, Jantoven); เฮปาริน; ยาอื่น ๆ เพื่อรักษาหรือ
ป้องกันลิ่มเลือด หรือการใช้ยาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์เป็นประจํา เช่น ไอบูโพรเฟน (Advil, Motrin) และนาโพรเซน 
(Aleve) แพทยข์องคุณอาจไม่สั่งยาพราซูเกรลให้คุณ หากคุณมีอาการเหล่านี้ คุณกําลังใชย้าเหล่านีอ้ยู่ คุณมีนํ้าหนักน้อยกว่า 
132 ปอนด์ (60 กก.) หรือคุณมีอายุมากกว่า 75 ปี แพทย์ของคุณอาจจะไม่กําหนด prasugrel หากคุณจําเป็นต้องผ่าตัด
หัวใจบายพาส (การผ่าตัดหัวใจแบบเปิดบางประเภท) ทันที ขณะที่คุณกําลังใช้ยาพราซเูกรล คุณอาจชํ้าและมีเลือดออกได้ง่าย
กว่าปกติ มีเลือดออกนานกว่าปกติ และมเีลือดกําเดาไหล อย่างไรก็ตาม หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของ
คุณทันที: เลือดออกทีไ่มส่ามารถอธิบายได้ รุนแรง ยาวนาน หรือควบคุมไม่ได้ ปัสสาวะสีชมพูหรือสีนํ้าตาล อุจจาระแดงหรือดํา
ชักช้า อาเจียนเป็นเลือดหรือดูเหมือนกากกาแฟ ไอเป็นเลือดหรือลิ่มเลือด หรือรอยฟกชํ้าที่ไม่สามารถอธิบายได้หรือมีขนาด
ใหญ่ขึ้น

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมถึงการผ่าตัดทางทันตกรรม หรือการทําหัตถการใดๆ ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลัง
ใช้ยาพราซูเกรล แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณหยุดใช้ prasugrel อย่างน้อย 7 วันก่อนกําหนดการผ่าตัดของคุณ

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยพราซเูกรล และทุก
ครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนีคุ้ณ
ยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/
DrugSafety/ucm085729.htm]) เพื่อรับคู่มือการใช้ยา

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาพราซูเกรล
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hy เป็นยานี้กําหนด?

Prasugrel ใช้ร่วมกับแอสไพรินเพื่อป้องกันปัญหาร้ายแรงหรือคุกคามถึงชีวิตกับหัวใจและหลอดเลือดในผู้ทีม่ีอาการหัวใจวายหรือ
เจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงและได้รับการรักษาด้วย angioplasty (ขั้นตอนในการเปิดหลอดเลือดทีส่่งเลือดไปยัง หัวใจ). Prasugrel 
อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาต้านเกล็ดเลือด มันทํางานโดยป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือด (เซลลเ์ม็ดเลือดชนิดหนึ่ง) สะสมและก่อตัวเป็นก้อนที่
อาจทําให้หัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Prasugrel มาเป็นแท็บเล็ตที่ทานทางปาก มักรับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร ใช้ prasugrel ในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ 
prasugrel ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนทั้งเม็ด; อย่าแยก, หัก, เคี้ยวหรือบดขยี้มัน

Prasugrel จะช่วยป้องกันปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดของคุณเท่านั้นตราบใดทีคุ่ณใชย้า อย่าหยุดทานพราซูเกรล
โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณหยุดทานพราซูเกรล มีความเสี่ยงสูงที่คุณอาจเป็นโรคหัวใจวาย เกิดลิ่มเลือด หรือเสียชีวิต

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทาน prasugrel
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ prasugrel, clopidogrel (Plavix), ticlopidine (Ticlid), ยาอื่น ๆ หรือส่วน
ผสมใด ๆ ในยาเม็ด prasugrel สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพร
ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญและสิ่งต่อไปนี:้ opioids เช่น codeine, 
fentanyl (Duragesic, Subsys), hydrocodone (Hysingla, Zohydro ER ใน Vicodin), มอร์ฟีน (Astramorph, 
Kadian) หรือ oxycodone (ใน Percocet ใน Roxicet อื่นๆ) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณ
อย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานพราซูเกรล 
ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการใช้ prasugrel หากคุณอายุ 75 ปีขึ้นไป

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ
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ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Prasugrel อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

อาการวิงเวียนศีรษะ

เหนื่อยเหลือเกิน

ปวดหลัง แขน ขา

ไอ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ไข้

ความอ่อนแอ

ความซีด

แพทช์สีม่วงบนผิวหนัง

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

หายใจถี่

หัวใจเต้นช้า เร็ว หรือเต้นผิดปกติ

ปวดหัว

ความสับสน

อาการชัก

พูดช้าหรือพูดยาก

แขนหรือขาอ่อนแรงอย่างกะทันหัน

อาการปวดท้อง

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ปัสสาวะน้อยลง

ผื่น

อาการบวมทีต่า ใบหน้า ปาก ริมฝีปาก ลิ้น คอ แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง
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Prasugrel 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 ยาจะมาพร้อมกับกระบอกสเีทาทีช่่วยให้เม็ดยาแห้ง ทิ้งกระบอกนีไ้ว้ใน
ภาชนะพร้อมกับยา เก็บไว้ที่อุณหภูมหิ้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

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

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
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