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ราเมลทอีอน
ออกเสียงว่า (ram el' tee on)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Ramelteon ใช้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่มอีาการนอนไม่หลับ (หลับยาก) หลับเร็วขึ้น Ramelteon อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าตัวรับเมลาโทนิน 
มันทํางานคล้ายกับเมลาโทนิน ซึ่งเป็นสารธรรมชาติในสมองทีจ่ําเป็นสําหรับการนอนหลับ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Ramelteon มาเป็นแท็บเล็ตที่จะกินทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาวันละครั้งไม่เร็วกว่า 30 นาทีก่อนนอน อย่ารับประทานราเมลทอีอนพ
ร้อมหรือหลังอาหารไม่นาน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วน
หนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ราเมลทอีอนตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

คุณอาจง่วงนอนในไม่ช้าหลังจากที่คุณทานราเมลทีน หลังจากทีคุ่ณทานราเมลทอีอนแล้ว คุณควรเตรียมเวลาเข้านอนที่จําเป็นให้
เสร็จและเข้านอน อย่าวางแผนกิจกรรมอื่นใดสําหรับครั้งนี้ อย่าใชร้าเมลทีออนหากคุณไม่สามารถนอนหลับได้เป็นเวลา 7 ถึง 8 
ชั่วโมงหลังจากทานยา

อาการนอนไม่หลับของคุณควรดีขึ้นภายใน 7 ถึง 10 วันหลังจากเริ่มการรักษาด้วยราเมลทีออน โทรหาแพทย์หากอาการนอนไม่
หลับของคุณไม่ดีขึ้นในช่วงเวลานี้หรือแย่ลงเมื่อใดก็ไดร้ะหว่างการรักษา

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยราเมลทอีอน และทุกครั้งที่
คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถ
เยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) 
หรือเว็บไซต์ของผูผ้ลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้ยา

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานราเมลทีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ราเมลทอีอน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดราเมลทีออน สอบถามเภสัชกร
ของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังทานฟลูโวซามีน (ลูวอกซ์) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานราเมลทอีอนในขณะทีคุ่ณใชย้านี้

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น fluconazole (Diflucan), 
itraconazole (Sporanox) และ ketoconazole (Nizoral); ไซเมทิดีน (Tagamet); clarithromycin (Biaxin ใน 
Prevpac); ฟลอูอโรควิโนโลน ได้แก่ ciprofloxacin (Cipro, Proquin XR), gemifloxacin (Factive), levofloxacin 
(Levaquin), moxifloxacin (Avelox), norfloxacin (Noroxin), ofloxacin (Floxin), อื่น ๆ สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวี
รวมทั้ง indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept) และ ritonavir (Norvir ใน Kaletra); ยาสําหรับความวิตกกังวล 
ความเจ็บปวดหรืออาการชัก เนฟาโซโดน; ไรแฟมพิน (Rifadin ใน Rifamate ใน Rifater, Rimactane); ยากล่อมประสาท; ยา
นอนหลับอื่น ๆ ติโคลพิดีน (Ticlid); และยากล่อมประสาท แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจโต้ตอบกับราเมลทีออน ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยา
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยคิดที่จะฆ่าตัวตาย หรือวางแผนหรือพยายามจะทําเช่นนั้น และหากคุณเคย
เป็นหรือเคยเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD ความเสียหายต่อปอดที่ทําใหห้ายใจลําบาก) หรือโรคปอดอื่นๆ ภาวะหยุดหายใจ
ขณะหลับ (ภาวะที่คุณหยุดหายใจชั่วครู่หลายครั้งในช่วงกลางคืน) หรือปัญหาการหายใจอื่นๆ ภาวะซึมเศร้า อาการป่วยทางจิต 
หรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานราเมลทีออน 
ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

คุณควรรู้ว่า ramelteon อาจทําใหคุ้ณง่วงในเวลากลางวัน อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานีส้่งผลต่อ
คุณอย่างไร

อย่าดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการรักษาด้วยราเมลทอีอน แอลกอฮอลส์ามารถทําใหผ้ลข้างเคียงของราเมลทอีอนแย่ลงได้

คุณควรรู้ว่าบางคนที่กินราเมลทีออนลุกจากเตียงและขับรถ เตรียมอาหารและรับประทานอาหาร มีเซ็กส์ โทรศัพท์ หรือมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมอื่นๆ ขณะหลับเป็นบางส่วน หลังจากทีพ่วกเขาตื่นขึ้น คนเหล่านี้มักจะจําไม่ได้ว่าทําอะไรลงไป โทรเรียกแพทย์
ของคุณทันทีหากคุณพบว่าคุณกําลังขับรถหรือทําสิ่งผิดปกตอิื่น ๆ ในขณะที่คุณนอนหลับ

คุณควรรู้ว่าสุขภาพจิตของคุณอาจเปลี่ยนแปลงในลักษณะทีไ่ม่คาดคิดในขณะที่คุณใช้ยานี้ เป็นการยากทีจ่ะบอกได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านีเ้กิดจากราเมลทอีอนหรือเกิดจากความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจที่คุณเป็นอยู่แล้วหรือเกิดขึ้นอย่าง
กะทันหัน แจ้งให้แพทย์ทราบทันที หากคุณมอีาการใด ๆ ต่อไปนี:้ กระสับกระส่าย วิตกกังวล อารมณ์แปรปรวนหรือตื่นเต้นผิด
ปกติ ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงทีไ่ม่มีอยูจ่ริง) ฝันร้าย ปัญหาเกี่ยวกับความจํา ภาวะซึมเศร้าใหม่หรือแย่ลง คิด
เกี่ยวกับหรือ พยายามฆ่าตัวตาย และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมตามปกตขิองคุณ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าครอบครัวของคุณรู้ว่าอาการใดทีอ่าจร้ายแรง เพื่อให้พวกเขาสามารถโทรหาแพทย์ได้หากคุณไม่สามารถรับการรักษา
ด้วยตนเองได้

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการกินส้มโอและดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้
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ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ควรรับประทาน Ramelteon ก่อนนอนเท่านั้น หากคุณไม่ได้ทานราเมลทีออนในเวลานอนและไม่สามารถนอนหลับได้ คุณอาจรับ
ประทานราเมลทอีอนหากสามารถนอนต่อได้เป็นเวลา 7 ถึง 8 ชั่วโมงหลังจากนั้น อย่าใช้ราเมลทอีอนหากคุณยังไม่พร้อมทีจ่ะเข้านอน
และนอนหลับอย่างน้อย 7 ถึง 8 ชั่วโมง

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Ramelteon อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง บอกแพทย์ว่าอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ง่วงนอนหรือเหนื่อยล้า

อาการวิงเวียนศีรษะ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

อาการบวมทีล่ิ้นหรือลําคอ

กลืนหรือหายใจลําบาก

รู้สึกว่าคอกําลังจะปิด

คลื่นไส้

อาเจียน

ประจําเดือนมาไม่ปกติหรือพลาด

นํ้านมไหลออกจากหัวนม

ความต้องการทางเพศลดลง

ปัญหาการเจริญพันธุ์

Ramelteon อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ 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 และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]
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ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

โรเซเรม®

แก้ไขล่าสุด - 04/15/2019
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