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ฟีนาโซไพรดิีน
ออกเสียงว่า (fen az oh peer 'i deen)

hy เป็นยานี้กําหนด?

ฟีนาโซไพริดีนบรรเทาอาการปวดทางเดินปัสสาวะ แสบร้อน ระคายเคือง และไม่สบาย รวมถึงการปัสสาวะอย่างเร่งด่วนและ
บ่อยครั้งที่เกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ การผ่าตัด การบาดเจ็บ หรือขั้นตอนการตรวจ อย่างไรก็ตาม ฟนีาโซไพริดีน
ไม่ใชย่าปฏิชีวนะ มันไม่ได้รักษาการติดเชื้อ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

ฟีนาโซไพริดีนมาในรูปแบบเม็ดหรือแคปซูลที่รับประทานทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาสามครั้งต่อวันหลังอาหาร อย่าเคี้ยวหรือ
บดยาเม็ดเพราะอาจทําให้ฟันของคุณเปื้อนได้ กลืนพวกเขาทั้งหมดด้วยนํ้าเต็มแก้ว คุณอาจหยุดใช้ยานี้เมื่อความเจ็บปวดและ
ความรู้สึกไม่สบายหายไปอย่างสมบูรณ์ ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบาย
ส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ทานฟีนาโซไพริดีนให้ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณ
กําหนด

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้บางครั้งมีกําหนดสําหรับการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัตติาม?

ก่อนรับประทานฟีนาโซไพริดีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพฟ้ีนาโซไพริดนีหรือยาอื่นๆ

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้าที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ ซึ่งรวมถึงวิตามิน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตหรือขาดกลูโคส-6-ฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส (G-6-
PD) (โรคเลือดที่สืบทอดมา)

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานฟนีาโซไพริดีน 
ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?
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ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

ฟีนาโซไพริดีนอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง ปัสสาวะของคุณอาจเป็นสีแดงส้มหรือนํ้าตาล ผลกระทบนี้ไม่
เป็นอันตราย แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

ท้องเสีย

หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:
สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ไข้

ความสับสน

การเปลี่ยนสผีิว (สีนํ้าเงินถึงสีนํ้าเงินอมม่วง)

หายใจถี่

ผื่นทีผ่ิวหนัง

ปริมาณปัสสาวะลดลงอย่างฉับพลัน

ใบหน้า นิ้วมือ เท้า หรือขาบวม

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)

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) ไม่ดื้อต่อเด็กและ
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เด็กเล็กสามารถเปิดได้อย่างง่ายดาย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในที่
ปลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองต่อฟีนาโซไพริดีนของคุณ

ฟีนาโซไพริดีนอาจรบกวนการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึงการตรวจปัสสาวะเพื่อหานํ้าตาลกลูโคส (นํ้าตาล) และคี
โตน หากคุณเป็นเบาหวาน คุณควรใช้ Clinitest แทน Tes-Tape หรือ Clinistix เพื่อทดสอบนํ้าตาลในปัสสาวะของคุณ 
การทดสอบปัสสาวะสําหรับคีโตน (Acetest และ Ketostix) อาจให้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาด ก่อนที่คุณจะทําการทดสอบใดๆ ให้
แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและแพทย์ว่าคุณใชย้านี้

Phenazopyridine คราบเสื้อผ้าและคอนแทคเลนส์ หลีกเลี่ยงการใส่คอนแทคเลนส์ขณะทานยานี้

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ใบสั่งยาของคุณอาจไม่สามารถเติมเงินได้

หากคุณยังคงมีอาการหลังจากกินฟนีาโซไพริดีนเสร็จแล้ว ให้โทรเรียกแพทย์

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

ชื่อแรนด์

Azo-มาตรฐาน®

แบรเิดียม®

เนเฟรซิล®

ฟีนาโซดีน®

Prodium®

ไพรเิดต®

พีริเดียม®

ทางเท้า®
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Uricalm®

Uristat®

Uropyrine®

Urodine®

Urogesic®

ชื่อแรนด์ของผลิตภัณฑผ์สม

อาโซ กันทานอล®(ทีม่ีฟีนาโซไพริดีน, ซัลฟา
เมทอกซาโซล)¶

อาโซ กันตริสิน®(ที่มีฟีนาโซไพริดีน, 
ซัลไฟโซซาโซล)¶

พิริเดียม พลัส®(ที่มีไฮออสไซเอมีน, ฟีนาโซไพรดิีน, 
เซคบูทาบารบ์ิทัล)¶

ทีจา®(ที่มีออกซีเตตราไซคลิน, ฟีนาโซไพริ
ดีน, ซัลฟาเมธโิซล)¶

อูรลีีฟ พลัส®(ที่มีไฮออสไซเอมีน, ฟีนาโซไพริดีน, 
เซคบูทาบารบ์ิทัล)¶

Urobiotic-250®(ที่มีออกซีเตตราไซ
คลิน, ฟีนาโซไพริดีน, ซัลฟาเมธิโซล)¶

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป
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