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hy เป็นยานี้กําหนด?

Raltegravir ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) ในผู้ใหญ่และเด็กที่มีนํ้า
หนักอย่างน้อย 4.5 ปอนด์ (2 กก.) Raltegravir อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า HIV integrase inhibitors มันทํางานโดยการลด
ปริมาณของเอชไอวใีนเลือด แม้ว่า raltegravir ไม่สามารถรักษา HIV ได้ แต่ก็อาจลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง (AIDS) ที่ได้มาและโรคทีเ่กี่ยวข้องกับ HIV เช่นการติดเชื้อร้ายแรงหรือมะเร็ง การใช้ยาเหล่านี้ควบคู่ไปกับการฝึกมี
เพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตอื่นๆ อาจลดความเสี่ยงในการแพร่ (แพร่) ไวรัสเอชไอวีไปยังผู้
อื่น

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Raltegravir มาในรูปแบบยาเม็ด เม็ดเคี้ยว และเป็นเม็ดสําหรับแขวนลอยทางปากเพื่อใช้ทางปาก ราลเตกราเวียร์ (Isentress
®) ยาเม็ด เม็ดเคี้ยว และสารแขวนลอยในช่องปาก มักรับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหารวันละสองครั้ง ราลเตกราเวียร์ 
(Isentress®HD) มักรับประทานยาเม็ดโดยมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้ง ทานราลเตกราเวียร์ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ raltegravir ตาม
ทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้ หากคุณกําลังรับประทานยาเม็ดเคี้ยว คุณอาจเคี้ยวหรือกลืนทั้งเม็ด

สําหรับเด็กที่มีปัญหาในการเคี้ยว เม็ดเคี้ยวอาจบดและผสมกับของเหลว 1 ช้อนชา (5 มล.) เช่น นํ้า นํ้าผลไม้ หรือนมแม่ใน
ถ้วยทีส่ะอาด เม็ดจะดูดซับของเหลวและกระจุยภายใน 2 นาที ใช้ช้อนบดเม็ดยาที่เหลือ ดื่มส่วนผสมทันที หากมียาเหลืออยู่ใน
ถ้วย ให้เติมของเหลวอีกช้อนชา (5 มล.) หมุนวนแล้วนํายาทันที

ก่อนที่คุณจะใช้ raltegravir oral suspension เป็นครั้งแรก ให้อ่านคําแนะนําที่เป็นลายลักษณอ์ักษรที่มาพร้อมกับยานี้ซึ่ง
อธิบายวิธเีตรียมยา เทเนื้อหาของซองแบบเม็ดเดียวลงในถ้วยผสมและเติมนํ้า 2 ช้อนชา (10 มล.) ค่อยๆ หมุนเนื้อหาในถ้วย
ผสมเป็นเวลา 45 วินาที อย่าเขย่า ใชก้ระบอกฉีดยาที่ให้มาเพื่อวัดปริมาณยาที่แพทย์สั่ง ใช้ส่วนผสมภายใน 30 นาทขีองการเตรี
ยมการและทิ้งสารแขวนลอยที่เหลืออยู่
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ทานราลเตกราเวียร์ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดรับประทานราลเตกราเวียร์หรือยาต้านเอชไอวีอื่นๆ โดยไม่ได้ปรึกษา
แพทย์ หากคุณหยุดทานราลเตกราเวียร์หรือข้ามขนาดยา อาการของคุณอาจแย่ลงและไวรัสอาจดื้อต่อการรักษา

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานราลเตกราเวียร์

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าราลเตกราเวียร์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในผลิตภัณฑ์ราลเตกราเวียร์ 
สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาลดกรดทีม่ีแคลเซียม แมกนีเซียม หรืออะลูมิเนียม 
(Maalox, Mylanta, Tums, อื่นๆ); carbamazepine (Equetro, Tegretol, Teril); ยาลดคอเลสเตอรอล (สแตติน) 
เช่น atorvastatin (Lipitor ใน Caduet), fluvastatin (Lescol), lovastatin (Altoprev), pravastatin 
(Pravachol), rosuvastatin (Crestor) และ simvastatin (Zocor ใน Vytorin); etravirine (สติปัญญา); 
fenofibrate (Antara, Lipofen, Tricor, อื่น ๆ ); เจมไฟโบรซิล (โลปิด); ฟโีนบารบ์ิทลั; ฟนีิโทอิน (Dilantin, 
Phenytek); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater), tipranavir (Aptivus) กับ ritonavir 
(Norvir); และ zidovudine (Retrovir, อื่นๆ)

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณได้รับการรักษาด้วยการฟอกไต (การรักษาทางการแพทย์เพื่อล้างเลือดเมื่อ
ไตทํางานไมถู่กต้อง) หรือหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับอักเสบ คอเลสเตอรอลในเลือดสูง หรือไตรกลีเซอไรด์ (
สารที่มีไขมันในเลือด ) โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ หรือบวมของกล้ามเนื้อ หรือ rhabdomyolysis (ภาวะกล้ามเนื้อโครงร่าง
)

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภข์ณะรับประทานราลเตกราเวียร์ ให้ติดต่อ
แพทย์ของคุณ บอกแพทย์หากคุณกําลังให้นมลูกหรือวางแผนที่จะให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกหากคุณติดเชื้อเอชไอวี
หรือถ้าคุณกําลังใช้ยาแรลเตกราเวียร์

หากคุณมีฟนีิลคีโตนูเรีย (PKU ซึ่งเป็นภาวะทีส่ืบทอดมาซึ่งต้องปฏิบัติตามอาหารพิเศษเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมอง
ของคุณที่อาจทําให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญาขั้นรุนแรง) คุณควรรู้ว่ายาเม็ดที่เคี้ยวได้นั้นมีสารให้ความหวานที่ก่อให้
เกิดฟีนิลอะลานีน

คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสู้กับการ
ติดเชื้ออื่นๆ ที่มีอยู่ในร่างกายของคุณแล้ว นี่อาจทําให้คุณมีอาการของการติดเชื้อเหล่านั้น หากคุณมีอาการใหม่หรือ
อาการแย่ลงระหว่างการรักษาด้วย raltegravir

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?
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ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ raltegravir สองเม็ดพร้อมกันเพื่อชดเชยยาทีไ่ม่ได้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Raltegravir อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องเสีย

แก๊ส

อาการปวดท้อง

อิจฉาริษยา

นอนไม่หลับ

ความฝันที่ผิดปกติ

ภาวะซึมเศร้า

ปวดหัว

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ปวดกล้ามเนื้อหรือความอ่อนโยน

กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ปัสสาวะสีเข้มหรือสโีคล่า

อาการเจ็บหน้าอกหรือความดัน

ผื่น

ไข้

แผลพุพองหรือลอกออก

ลมพิษ

อาการคัน

อาการบวมทีต่า ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น คอ มือ เท้า ข้อเท้า หรือแขน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

เหนื่อยมาก

แผลในปาก

ตาแดง คันหรือบวม

ปวดท้องด้านขวาบน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

อุจจาระสีซีด
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คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

หัวใจเต้นเร็ว

หายใจถี่

มีไข้ เจ็บคอ ไอ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ

ขาดพลังงาน

นํ้าหนักขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ

ปริมาณปัสสาวะลดลง

บวมที่เท้า ข้อเท้า หรือขา

อาการง่วงนอน

Raltegravir อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า) อย่าเอาสารดูดความชื้น (ห่อเล็ก ๆ ที่มาพร้อมกับแท็บเล็ตเพื่อดูดซับความชื้น) ออกจากขวดของคุณ

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บการนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณในขณะที่ใช้ raltegravir แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
บางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ raltegravir

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ

ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา
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14/14/22, 15:53   น. Raltegravir สมุนไพรยาและอาหารเสริม

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

ชื่อแรนด์

ไอเซนเทรส®

ไอเซนเทรส®HD

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2022

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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