
เด็ก

รูปาตาดีน
ยานี้ไมเ่หมาะสําหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 2 ปีหรือมีนํ้าหนัก
น้อยกว่า 10 กก.สารละลายปากเปล่า 1 มก./มล

รูปาตาดีน ยาอื่นๆ และรปูาทาดีน
แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน 
เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใชย้าอื่นอยู่อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยานี้ 

เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

• เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
• หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้สอบถามแพทย์หรือ

เภสัชกรของคุณ
• ยานี้ไดร้ับการกําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น 

อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของพวก
เขาจะเหมือนกับคุณก็ตาม

• หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของ
คุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบไุว้ใน
เอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

หากคุณกําลังใช้ Rupatadine อย่ากินยาที่มี 
ketoconazole (ยาสําหรับติดเชื้อรา) หรือ 
erythromycin (ยาสําหรับติดเชื้อแบคทีเรีย)
หากคุณกําลังใช้ยากดประสาทส่วนกลาง ยาสแตติน (ยา
ที่ใช้รักษาระดับคอเลสเตอรอลสูง) หรือมิดาโซแลม (ยา
ที่ใช้รักษาอาการสงบในระยะสั้น) ใหข้อคําแนะนําจาก
แพทย์ก่อนใช้ยารูปาทาดีน

รูปาตาดีนกับอาหาร เครื่องดื่ม และแอลกอฮอล์ อาจ
รับประทาน Rupatadine โดยมีหรือไม่มีอาหารก็ได้

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้
1. รูปาทาดีนคืออะไรและใช้ทําอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทานรปูาทาดีน
3. วิธีรับประทานรูปาทาดีน
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บรักษารูปาดีน
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

ไม่ควรรับประทาน Rupatadine ร่วมกับนํ้าเกรพฟรุต 
เนื่องจากอาจเพิ่มระดับของ Rupatadine ในร่างกาย
ของคุณ
Rupatadine ในขนาด 10 มก. ไม่เพิ่มความง่วงที่เกิด
จากแอลกอฮอล์
การตั้งครรภแ์ละให้นมบุตร
หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือกําลังใหน้มบุตร คิดว่าคุณ
กําลังตั้งครรภ์หรือกําลังวางแผนทีจ่ะมีลูก ขอคําแนะนํา
จากแพทยห์รือเภสัชกรก่อนใชย้านี้1. รูปาทาดีนคืออะไรและใช้

สําหรับอะไร
การขับรถและการใช้เครื่องจักรยานี้มีสารออกฤทธิ์ รูปาตาดีน ซึ่งเป็นยาต้านฮีสตามีน ในปริมาณทีแ่นะนํา Rupatadine ไม่คาดว่าจะส่งผลต่อ
ความสามารถในการขับขี่หรือใช้เครื่องจักรของคุณ อย่างไร
ก็ตาม เมื่อคุณเริ่มใช้ Rupatadine ครั้งแรก คุณควรดูแล
เพื่อดูว่าการรักษามีผลกับคุณอย่างไรก่อนขับรถหรือใช้
เครื่องจักร

Rupatadine oral solution บรรเทาอาการของ
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เช่น จาม นํ้ามูกไหล คัด
จมูก คันตา และจมูกในเด็กอายุ 2-11 ปี

Rupatadine oral solution ยังใช้เพื่อบรรเทาอาการ
ทีเ่กี่ยวข้องกับลมพิษ (ผื่นที่ผิวหนังจากภูมิแพ)้ เช่น 
อาการคันและลมพิษ (เฉพาะที่ผิวหนังเป็นผื่นแดงและ
บวม) ในเด็กอายุ 2-11 ปี

รูปาตาดีนประกอบด้วยซูโครส เมทิลพาราไฮดร
อกซเีบนโซเอต และโพรพลิีนไกลคอล
ผลิตภัณฑ์ยานี้มีซูโครส ดังนั้นจึงอาจเป็นอันตรายต่อฟัน 
หากคุณได้รับแจ้งจากแพทยว์่าคุณแพ้นํ้าตาลบางชนิด ให้
ติดต่อแพทยก์่อนใชย้านี้

2. สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนรับประทานรูปาทา
ดีน ผลิตภัณฑ์ยานี้มีเมทิลพาราไฮดรอกซีเบนโซเอต 

ซึ่งอาจทําใหเ้กิดอาการแพ้ (อาจเกิดความล่าช้า)อย่ากินรูปาทาดีน
• หากคุณแพ้รูปาตาดนีหรือส่วนผสมอื่นๆ ในยานี้ (

ระบุไว้ในหัวข้อ 6) ยานี้มีโพรพิลีนไกลคอล 200 มก. ในแต่ละมล.

คําเตือนและข้อควรระวัง หากบุตรของท่านอายุน้อยกว่า 5 ปี ใหป้รึกษาแพทยห์รือ
เภสัชกรก่อนใหย้านี้แก่พวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
พวกเขาใชย้าอื่นที่มีโพรพิลีนไกลคอลหรือแอลกอฮอล์

พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
ก่อนใชย้ารูปาตาดีน
หากคุณเป็นโรคไตหรือตับไม่เพียงพอ ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อ
ขอคําแนะนํา ปัจจุบันไมแ่นะนําให้ใช้ Rupatadine ในผู้ป่วย
ที่มีความบกพร่องทางไตหรือตับ

หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือกําลังใหน้มบุตร ห้ามใช้ยานี้ 
เว้นแต่จะไดร้ับคําแนะนําจากแพทย์ของคุณ แพทยข์อง
คุณอาจทําการตรวจเพิ่มเติมในขณะที่คุณกําลังใช้ยานี้

หากคุณมีระดับโพแทสเซียมในเลือดตํ่า และ/หรือหากคุณมี
รูปแบบการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ (การยืดช่วง QTc ที่
ทราบใน ECG) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับโรคหัวใจบางรูป
แบบ ให้ปรึกษาแพทยเ์พื่อขอคําแนะนํา

หากคุณเป็นโรคตับหรือโรคไต อย่ารับประทานยานี้ เว้นแต่
จะได้รับคําแนะนําจากแพทย์ แพทยข์องคุณอาจทําการ
ตรวจเพิ่มเติมในขณะทีคุ่ณกําลังใช้ยานี้
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ยานี้มีโซเดียมน้อยกว่า 1 มิลลิโมล (23 มก.) ต่อ 1 มล. 
กล่าวคือ 'ปราศจากโซเดียม' 5. วิธเีก็บรักษารูปาตาดีน

เก็บยานี้ใหพ้้นสายตาและมือเด็ก
3. วิธีรับประทานรูปาทาดีน ยานี้ไม่ต้องการเงื่อนไขการเก็บรักษาพิเศษใด ๆ

ใช้ Rupatadine ตามที่แพทย์ของคุณบอกคุณเสมอ 
ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ ห้ามใช้ยานี้หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไวบ้นขวดและกล่อง

หลัง EXP วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น 
อายุการเก็บรักษาหลังจากเปิดครั้งแรกจะเหมือนกับวัน
หมดอายุที่อยูบ่นกล่องและขวดยานี้ใช้สําหรับรับประทาน

ปริมาณในเด็กที่มีนํ้าหนัก 25 กก. ขึ้นไป:สารละลายรับ
ประทาน 5 มล. (รูปาตาดีน 5 มก.) วันละครั้ง โดยมีหรือไม่มี
อาหารก็ได้ อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถาม

เภสัชกรของคุณถึงวิธีทิ้งยาที่คุณไม่ได้ใชอ้ีกต่อไป 
มาตรการเหล่านี้จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมปริมาณในเด็กที่มีนํ้าหนักเท่ากับหรือมากกว่า 10 กก. ถึงน้อยกว่า 

25 กก.:2.5 มล. (2.5 มก. ของรูปาตาดีน) ของสารละลายปาก
เปล่าวันละครั้ง โดยมีหรือไม่มีอาหาร
แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าการรักษาด้วย Rupatadine ของ
คุณจะอยู่ได้นานแค่ไหน

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูล
อื่นๆ

คําแนะนําสําหรับการใช้งาน:

• ในการเปิดขวดให้กดฝาแล้วหมุนทวนเข็ม
นาฬิกา

Rupatadine ประกอบด้วยอะไรบ้าง

• สารออกฤทธิ์คือรูปาตาดีน แต่ละมล. ประกอบด้วยรปูา
ตาดีน 1 มก. (ในรูปฟูมาเรต)• นํากระบอกฉีดยาใส่ลงในจุกที่มรีูพรุนแล้วพลิกขวด

ควํ่าลง • ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่
โพรพิลีนไกลคอล (E1520), กรดซติริกแอนไฮดรัส, ได
โซเดียมฟอสเฟตแอนไฮดรัส, โซเดียมซัคคาริน, ซูโครส, 
เมทิลพาราไฮดรอกซเีบนโซเอต (E218), สีเหลืองควิโน
ลีน (E104), รสกล้วย,
นํ้าบริสุทธิ์ ดูหัวข้อที่ 2 “Rupatadine ประกอบด้วย
ซูโครส เมทิลพาราไฮดรอกซีเบนโซเอตและโพรพิลีนไกล
คอล”

• เติมเข็มฉีดยาด้วยปริมาณที่กําหนด
• ฉีดโดยตรงจากกระบอกฉีดยา
• ล้างกระบอกฉีดยาหลังการใช้งาน

ถ้าคุณทาน Rupatadine มากกว่าทีค่วร
หากคุณใช้ยาในปริมาณมากโดยไมไ่ด้ตั้งใจ ให้ปรึกษาแพทย์
หรือเภสัชกรทันที
หากลืมรับประทานรูปาตาดีน รูปลักษณะของรปูาทาดีนและสิ่งที่บรรจุอยู่ใน

ซองอย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยปริมาณที่ลืม
Rupatadine เป็นสารละลายในช่องปากสีเหลืองใส
Rupatadine บรรจุในขวดพลาสติกสีเหลืองอําพันพร้อม
จุกปิดรูพรุนและฝาปิดป้องกันเด็ก แต่ละขวดบรรจุ
สารละลาย Rupatadine 120 มล. เข็มฉีดยาปากขนาด 5 
มล. กําหนดช่วง 0.25 มล. มีใหใ้นชุด

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
เช่นเดียวกับยาอื่นๆ ยารูปาทาดีนสามารถทําให้เกิดผลข้างเคียง
ได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับก็ตาม
ผลข้างเคียงที่พบบ่อย (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10 
คน):

ผู้ถืออนุญาตการตลาด:
บริษัท แอสไพร์ ฟาร์มา จํากัด
Unit 4, Rotherbrook Court Bedford Road, 
Petersfield Hampshire, GU32 3QG, สหราช
อาณาจักร

ปวดหัวและง่วงนอน.
ผลข้างเคียงที่ไม่ธรรมดา (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 
100 คน):
ไข้หวัดใหญ,่ หลอดอาหารอักเสบ, การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วน
บน, eosinophilia, นิวโทรพีเนีย, เวียนศีรษะ, คลื่นไส้, กลาก, 
เหงื่อออกตอนกลางคืนและเมื่อยล้า

ผู้ผลิต:
Italfarmaco SA
ซานราฟาเอล 3
พล. Ind. Alcobendas
E-28108 Alcobendas, สเปน

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ 
ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ 
คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่านโครงการใบ
เหลือง (เว็บไซต์: www. mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา 
MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple App 
Store) โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานี้ได้

หรือ
Recipharm Parets SL
Ramón y Cajal, 2
08150 Parets del Valles, สเปน

แผ่นพับนี้ไดร้ับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 01/2022
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