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hy เป็นยานี้กําหนด?

Rilpivirine ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดที่ 1 (HIV-1) ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่มีนํ้า
หนักอย่างน้อย 77 ปอนด์ (35 กก.) และไม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในอดีต นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับคาโบเทกราเวียร์ (โว
คาเบรีย) เพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ระยะสั้นในผู้ใหญ่บางคน ริลพิวิรินอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า non-nucleoside 
reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) มันทํางานโดยการลดปริมาณของเอชไอวีในเลือด แม้ว่า rilpivirine ไม่
สามารถรักษา HIV ได้ แต่ก็อาจลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ที่ได้มาและโรคทีเ่กี่ยวข้องกับ HIV เช่น
การติดเชื้อร้ายแรงหรือมะเร็ง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Rilpivirine มาในรูปแบบแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานทางปาก มักรับประทานพร้อมอาหาร (ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มโปรตีน) วันละครั้ง 
เมื่อรับประทาน rilpivirine ร่วมกับ cabotegravir มักรับประทานวันละครั้งพร้อมอาหาร รับประทาน rilpivirine เพียง
อย่างเดียวหรือร่วมกับ cabotegravir ในเวลาเดียวกันทุกวัน รับประทาน Rilpivirine ร่วมกับยาคาโบเทกราเวียร์เป็นเวลา
ประมาณหนึ่งเดือน (อย่างน้อย 28 วัน) ก่อนเริ่มการรักษาด้วยยารูปแบบที่ออกฤทธิย์าวนานของยาเหล่านี้ หรืออาจนานถึง 2 
เดือนหากพลาดตารางการรักษาแบบฉีดนานกว่า 7 วัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือ
เภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ รับประทานยาริลพิวิรินตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่
แพทย์ของคุณกําหนด

Rilpivirine ควบคุม HIV แต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานริลพวิิรินต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานริลพิวิรินโดยไม่ได้ปรึกษา
แพทย์ เมื่อยาริลพิวริินของคุณเริ่มมีน้อยลง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้มากขึ้น หากคุณลืมรับประทานยาหรือหยุดรับประ
ทานริลพิวิริน อาการของคุณอาจกลายเป็นเรื่องยากขึ้น

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานริลพิวิริน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าริลพิวิริน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดริลพิวิริน สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณกําลังใช้เดกซาเมทาโซน (ดีคาดรอน); ยาสําหรับอาการชักรวมถึง 
carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Euetro, Tegretol, Teril), oxcarbazepine (Trileptal), phenobarbital 
(Luminal) หรือ phenytoin (Dilantin, Phenytek); สารยับยั้งโปรตอนปั๊ม ได้แก่ dexlansoprazole (Dexilant), 
esomeprazole (Nexium, Vimovo), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), pantoprazole 
(Protonix) หรือ rabeprazole (Aciphex); ไรแฟมพิน (ไรฟาเตอร์, ไรฟาเมต, รแิมคเทน, ไรฟาดนิ); ไรฟาเพนทีน 
(Priftin); และสาโทเซนต์จอห์น แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานริลพวิิรินถ้าคุณกําลังใช้ยาเหล่านีอ้ย่างน้อยหนึ่ง
อย่าง

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุน
ไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาต้านเชื้อรา ได้แก่ fluconazole (Diflucan), 
itraconazole (Sporanox), ketoconazole (Nizoral), posaconazole (Noxafil) และ voriconazole (Vfend); 
อะมิโอดาโรน (Nexterone, Pacerone); แอนาเกรไรด์ (Agrylin); คลอโรควิน; คลอโปรมาซีน; ซิลอสทาซอล; ซิโปรฟ
ลอกซาซิน (Cipro); citalopram (Celexa); คลาริโทรมัยซิน (Biaxin); disopyramide (นอรเ์พซ); โดเฟติไลด์ 
(Tikosyn); โดเนเปซิล (Aricept); อีริโทรมัยซิน (E-Mycin, Eryc, Ery-Tab, PCE, Pediazole); ฟลีเคนไนด์ 
(Tambocor); ฮาโลเพอริดอล (Haldol); ไอบูติไลด์ (Corvert); เลโวฟล็อกซาซิน; เมทาโดน (โดโลฟีน); ม็อกซิฟลอกซา
ซิน (Velox); เนลฟินาเวียร์ (วริาเซปต์); ondansetron (Zuplenz, Zofran); ยา NNRTIs อื่นๆ เพื่อรักษาเอชไอวี/เอดส์ 
เพนทามิดีน (NebuPent, Pentam); pimozide (Orap); โปรไคนาไมด์; ควินิดีน (ใน Nuedexta); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติ
น); โซตาลอล (Betapace, Sorine, Sotylize); เทลโิธรมัยซิน (Ketek); และไทโอริดาซีน แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน
ขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีผลต่อ rilpivirine ดังนั้น
โปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้กระทั่งยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

หากคุณกําลังทานยาลดกรดทีม่ีแคลเซียม แมกนีเซียม หรืออะลูมิเนียม (Maalox, Mylanta, Tums, อื่นๆ) ให้ทาน
อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนหรือ 4 ชั่วโมงหลังริลพิวิริน

หากคุณกําลังใช้ยาสําหรับอาการอาหารไม่ย่อย อิจฉาริษยา หรือเป็นแผล เช่น ซิเมทิดีน (Tagamet), ฟาโมทิดีน (เปป
ซิด), นิซาทิดนี (แอกซิด) หรือรานิทิดีน (แซนแทค) ให้รับประทานอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนหรืออย่างน้อย 4 ชั่วโมง
หลังรับประทานริลพวิิริน .

หากคุณกําลังทานไดดาโนซีน (วิเดกซ์) ให้ทานอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนหรืออย่างน้อย 4 ชั่วโมงหลังริลพิวิริน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอาการป่วยทางจิต โรคตับ รวมถึง
โรคตับอักเสบบหีรือซี หรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภข์ณะรับประทานริลพิวิริน ให้ติดต่อแพทย์
ของคุณ บอกแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกหากคุณติดเชื้อเอชไอวีหรือถ้าคุณกําลังทานริลพิวิริน

คุณควรรู้ว่าไขมันในร่างกายของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือเคลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น หน้าอก หลังส่วนบนและ
คอ หรือรอบกลางลําตัว การสูญเสียไขมันจากขา แขน และใบหน้าก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน

คุณควรรู้ว่ายารลิพิวิรินอาจทําใหค้วามคิด พฤติกรรม หรือสุขภาพจิตของคุณเปลี่ยนแปลงไป โทรเรียกแพทย์ของคุณ
ทันทีหากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ในขณะที่คุณกําลังใช้ rilpivirine: ภาวะซึมเศร้าใหม่หรือเลวลง; รู้สึกเศร้า สิ้นหวัง วิตก
กังวล หรือกระสับกระส่าย; หรือคิดฆ่าตัวตายหรือวางแผนหรือพยายามทําอย่างนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบครัวของ
คุณรู้ว่าอาการใดที่อาจร้ายแรงเพื่อให้พวกเขาสามารถโทรหาแพทย์ของคุณได้หากคุณไม่สามารถรับการรักษาด้วยตนเอง
ได้
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คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสู้กับการ
ติดเชื้ออื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในร่างกายของคุณหรือทําให้เกิดภาวะอื่นๆ นี้อาจทําให้คุณพัฒนาอาการติดเชื้อหรือเงื่อนไขเหล่า
นั้น หากคุณมีอาการใหม่หรืออาการแย่ลงหลังจากเริ่มการรักษาด้วยริลพิวิริน อย่าลืมแจ้งให้แพทย์ทราบ

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ลืมไปทันทีที่นึกได้พร้อมมื้ออาหาร อย่างไรก็ตาม หากผ่านไปนานกว่า 12 ชั่วโมงนับตั้งแต่การทานครั้งสุดท้าย ให้
ข้ามมื้อที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

ริลพิวิรินอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ปวดหัว

คลื่นไส้

อาเจียน

อาการวิงเวียนศีรษะ

อาการปวดท้อง

อาการง่วงนอน

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อควรระวัง
พิเศษ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ผื่น

ผิวหรือตาเหลือง, ปวดท้องด้านขวา, คลื่นไส้, อาเจียน, อุจจาระสีอ่อน, ปัสสาวะสีเข้ม

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ ให้หยุดรับประทานริลพิวิรินและโทร
เรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่นพร้อมด้วยมีไข้ บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ปาก ลิ้น หรือคอ แผลพุพอง หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก แผลในปาก ตาแดง
หรือบวม (เยื่อบุตาอักเสบ) ปวดบริเวณท้องด้านขวา (ท้อง) หรือ ปัสสาวะสีเข้ม

ริลพิวิรินอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้
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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 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากแสง ความร้อนและความชื้นส่วน
เกิน (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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

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 แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการ
ตอบสนองของร่างกายคุณต่อ rilpivirine

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

ใหย้าริลพิวิรินอยู่ในมือ อย่ารอจนกว่าคุณจะหมดยาเพื่อเติมใบสั่งยาของคุณ

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

Edurant®

Juluca®(เป็นผลิตภัณฑ์รวมทีป่ระกอบด้วยโดลูเตกราเวียร์, ริลพิวิริน)

แก้ไขล่าสุด - 03/15/2021

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ
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