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นิราปริบ
ออกเสียงว่า (nye rap' a rib)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Niraparib ใช้เพื่อช่วยรักษาการตอบสนองของรังไข่บางชนิด (อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงที่เกิดไข่), ท่อนําไข่ (ท่อทีล่ําเลียงไข่ทีป่ล่อย
ออกมาจากรังไขไ่ปยังมดลูก) และช่องท้อง (ชั้นของเนื้อเยื่อทีเ่ป็นเส้นของกระเพาะอาหาร) มะเร็งในผู้ที่ตอบสนองอย่างสมบูรณ์
หรือตอบสนองบางส่วนต่อยาเคมบีําบัดอื่นๆ นอกจากนีย้ังใชใ้นการรักษามะเร็งรังไข่ ท่อนําไข่ หรือมะเร็งช่องท้องบางชนิด เมื่อ
มะเร็งมีอาการแยล่งหลังจากทําเคมีบําบัด 3 ครั้งขึ้นไป นิราปาริบอยูใ่นกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งโพลี (ADP-ไรโบส) โพลีเมอเรส 
(PARP) มันทํางานโดยการฆ่าเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

นิราปาริบมาในรูปแบบแคปซูลรับประทานวันละครั้ง รับประทานนิราปริบในเวลาเดียวกันทุกวันโดยมีหรือไม่มีอาหาร หากคุณมีอาการ
คลื่นไส้หลังจากรับประทานนิราปริบ ให้รับประทานวันละครั้งก่อนนอน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอ
ให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ นํานิราภาริบมาตรงตามที่สั่ง อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่
แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนทั้งแคปซูล อย่าเปิดเคี้ยวหรือละลาย

หากคุณอาเจียนหลังจากรับประทานนิราปาริบแล้ว ห้ามรับประทานยาอื่น ทําตามตารางการจ่ายยาตามปกติของคุณ

แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยานิราปาริบ หรือหยุดการรักษาอย่างถาวรหรือชั่วคราว หากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่าง อย่าลืมบอก
แพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยนิราปริบ

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานนิราปริบ
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยานิรปาริบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในแคปซูลนิราปาริบ สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ) 
ความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณจะต้องมีการทดสอบการตั้งครรภ์เป็นลบก่อนเริ่มการรักษา 
และควรใช้การคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาและเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากรับประทานนิราปาริบครั้ง
สุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานนิราปริบ ให้โทร
เรียกแพทย์ทันที นิราปาริบอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูกหรือวางแผนทีจ่ะให้นมลูก คุณไม่ควรใหน้มลูกขณะรับประทานนิราปาริบและเป็นเวลา 1 เดือนหลัง
จากรับประทานครั้งสุดท้าย

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้รับยา

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

นิราปาริบอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องผูก

อิจฉาริษยา

ปากแห้ง

แผลในปาก

เบื่ออาหาร

ปวดหลัง

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

รสชาติเปลี่ยนไป

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ความวิตกกังวล
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ผื่น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ผิวสซีีด

หายใจถี่

ความอ่อนแอ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ลดนํ้าหนัก

ชํ้าหรือเลือดออกง่าย

เลือดในปัสสาวะหรืออุจจาระ

รู้สึกแสบร้อนเวลาปัสสาวะ

ปัสสาวะบ่อยหรือเร่งด่วน

มีไข้ ไอ นํ้ามูกไหล หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

นิราปาริบอาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้

นิรปาริบอาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชาย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการรับประทานนิราปริบ

นิราปาริบอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

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

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

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?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะตรวจความดันโลหิตของคุณอย่างสมํ่าเสมอและสั่งการ
ตรวจทางห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและระหว่างการรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อนิราปริบ

ในบางกรณี นิราปาริบอาจใช้ได้เฉพาะกับผู้ทีม่ีลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างเท่านั้น แพทย์ของคุณอาจสั่งการตรวจเลือดเพื่อ
ช่วยตัดสินใจว่ายานี้เหมาะกับคุณหรือไม่

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์
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