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Netupitant และ Palonosetron
ออกเสียงว่า (net ue ' pi tant) (pal'' oh noe' se tron)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การรวมกันของ netupitant และ palonosetron ใชเ้พื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนทีเ่กิดจากเคมบีําบัดมะเร็ง 
Netupitant อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าคู่อริ neurokinin (NK1) มันทํางานโดยการปิดกั้น neurokinin ซึ่งเป็นสารธรรมชาติ
ในสมองที่ทําให้เกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียน พาโลโนเซตรอนอยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า 5-HT3ตัวรับคู่อริ มันทํางานโดยการปิด
กั้นเซโรโทนินซึ่งเป็นสารธรรมชาติในร่างกายที่ทําใหเ้กิดอาการคลื่นไส้และอาเจียน

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การรวมกันของ netupitant และ palonosetron มาเป็นแคปซูลทางปาก มักใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มใหเ้คมบีําบัดโดยมี
หรือไม่มีอาหาร ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่
เข้าใจ ใช้ netupitant และ palonosetron ตรงตามทีก่ําหนด อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทาน netupitant และ palonosetron

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ netupitant และ palonosetron, alosetron (Lotronex), dolasetron 
(Anzemet), granisetron (Sancuso), ondansetron (Zofran, Zuplenz) ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูล 
netupitant และ palonosetron . สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพร 
อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: benzodiazepines รวมทั้ง alprazolam (Xanax), midazolam และ triazolam (Halcion); ยา
เคมีบําบัดบางชนิด เช่น cyclophosphamide (Cytoxan), docetaxel (Docefrez, Taxotere), etoposide, ifosfamide 
(Ifex), imatinib (Gleevec), irinotecan (Camptosar), paclitaxel (Taxol), vinblastine, vincristine (และ 
vincristine); เดกซาเมทาโซน; erythromycin (EES, Ery-tab, อื่น ๆ ); เฟนทานิล (Abstral, Actiq, Duragesic, 
Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys); คีโตโคนาโซล (ไนโซรัล); ลิเธยีม (Lithobid); ยารักษาไมเกรน เช่น almotriptan 
(Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt),
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(โซมิก); เมทิลนีบล;ู เมียร์ตาซาปีน (Remeron); สารยับยั้ง monoamine oxidase (MAO) ได้แก่ isocarboxazid 
(Marplan), linezolid (Zyvox), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar) และ 
tranylcypromine (Parnate); ฟีโนบาร์บิทัล; ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifater, ใน Rifamate); เลือก 
serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) เช่น citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine 
(Prozac, Sarafem, ใน Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Brisdelle, Paxil, Pexeva) และ sertraline 
(Zoloft); และ tramadol (Conzip, Ultram, ใน Ultracet) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคตับหรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานยา netupitant 
และ palonosetron ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ควรใช้ Netupitant และ palonosetron ก่อนทําเคมบีําบัดตามคําแนะนําของแพทย์เท่านั้น ไม่ควรดําเนินการตามกําหนดเวลา
อย่างสมํ่าเสมอ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Netupitant และ palonosetron อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

ปวดหัว

อาการปวดท้อง

อิจฉาริษยา

ท้องผูก

ความอ่อนแอ

รอยแดงของผิวหนัง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือ
ขอรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

หายใจถี่

อาการวิงเวียนศีรษะมึนงงและเป็นลม

หัวใจเต้นเร็ว ช้า หรือเต้นผิดปกติ

ความปั่นป่วน
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ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงที่ไม่มอียู่)

ไข้

ล้าง

เหงื่อออกมากเกินไป

ความสับสน

คลื่นไส้ อาเจียน และท้องร่วง

สูญเสียการประสานงาน

กล้ามเนื้อแข็งหรือกระตุก

อาการชัก

อาการโคม่า (หมดสติ)

Netupitant และ palonosetron อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ใน
ขณะทีใ่ช้ยานี้

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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากแสง ความร้อนและความชื้นส่วนเกิน (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า) ทิ้งยาที่ล้าสมัยหรือไม่จําเป็นอีกต่อไป พูดคุยกับเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการกําจัดยาอย่างเหมาะสม

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ

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

Akynzeo®

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2016

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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