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คําเตือนทีส่ําคัญ:

การฉีด Cidofovir อาจทําใหไ้ตเสียหายได้ แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตมาก่อน 
แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังใชห้รือเคยใช้ยาอื่นใดทีอ่าจทําให้ไตเสียหายได้ ยาบางชนิด ได้แก่ 
amikacin, amphotericin B (Abelcet, Ambisome), foscarnet (Foscavir), gentamicin, pentamidine 
(Pentam 300), tobramycin, vancomycin (Vancocin) และยาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น 
ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen (Naprosyn, Aleve) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใชก้ารฉีดซิโดโฟ
เวียร์หากคุณกําลังใช้ยาเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อน 
ระหว่าง หลังการรักษาของคุณ เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของคุณต่อการฉีดซิโดโฟเวียร์

การฉีด Cidofovir ทําใหเ้กิดข้อบกพร่องและปัญหาเกี่ยวกับการผลิตสเปิร์มในสัตว์ ยานี้ยังไม่ได้รับการศึกษาในมนุษย์ แต่
เป็นไปได้ว่ายานีอ้าจทําให้เกิดข้อบกพร่องในทารกที่มารดาได้รับการฉีดไซโดโฟเวียรใ์นระหว่างตั้งครรภ์ คุณไม่ควรใชก้ารฉีดซิ
โดโฟเวียร์ในขณะที่คุณตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ เว้นแต่แพทย์จะตัดสินว่านีเ่ป็นการรักษาทีด่ีที่สุดสําหรับอาการของ
คุณ

การฉีด Cidofovir ทําใหเ้กิดเนื้องอกในสัตว์ทดลอง

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีดซโิดโฟเวียร์

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Cidofovir ใช้ร่วมกับยาอื่น (probenecid) เพื่อรักษา cytomegaloviral retinitis (CMV retinitis) ในผู้ที่เป็นโรค
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) Cidofovir อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาต้านไวรัส มันทํางานโดยชะลอการเติบโตของ CMV

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?
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การฉีด Cidofovir เป็นวิธกีารแกป้ัญหา (ของเหลว) ทีจ่ะฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) โดยแพทย์หรือพยาบาลในสถาน
พยาบาล โดยปกติจะได้รับทุกๆ 2 สัปดาห์ ระยะเวลาในการรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของร่างกายคุณต่อยา

คุณต้องทานยาเม็ดโพรเบเนซิดทางปากพร้อมกับไซโดโฟเวียรแ์ต่ละโดส ใชย้า probenecid 3 ชั่วโมงก่อนได้รับการฉีด cidofovir 
และอีกครั้ง 2 และ 8 ชั่วโมงหลังจากการฉีดเสร็จสิ้น ทานโพรเบเนซิดกับอาหารเพื่อลดอาการคลื่นไส้และปวดท้อง ถามแพทย์หรือ
เภสัชกรของคุณหากคุณมคีําถามใดๆ เกี่ยวกับวิธกีารใช้ยาเหล่านี้ร่วมกัน

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีดซิโดโฟเวียร์
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ cidofovir, probenecid (Probalan, ใน Col-Probenecid), ยาที่มี
ส่วนผสมของซัลฟา, ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีด cidofovir สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วน
ผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรอื่นๆ 
ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญและสิ่งต่อไปนี:้ acetaminophen; อะไซโคล
เวียร์ (Zovirax); สารยับยั้งเอนไซม์ทีท่ําให้เกิด angiotensin-converting เช่น benazepril (Lotensin ใน Lotrel), 
captopril, enalapril (Vasotec, Vaseretic), fosinopril, lisinopril (Qbrelis ใน Prinzide ใน Zestoretic); แอสไพริน; 
barbiturates เช่น phenobarbital; เบนโซเช่น lorazepam (Ativan); บูเมทาไนด์ (บเูม็กซ์); ฟาโมทิดนี (Pepcid); ฟูโรเซ
ไมด์ (Lasix); เมโธเทรกเซต (Otrexup, Rasuvo, Trexall); ธโีอฟิลลีน (Elixophyllin, Theo-24); และ zidovudine 
(Retrovir ใน Combivir)

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หากคุณเป็นผู้หญิงที่ใชก้ารฉีดซโิดโฟเวียร์ คุณควรใช้การคุม
กําเนิดอย่างมีประสิทธิผลในขณะทีร่ับไซโดโฟเวียร์และเป็นเวลา 1 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยว
กับวิธีการคุมกําเนิดทีคุ่ณสามารถใชร้ะหว่างและหลังการรักษา หากคุณเป็นผู้ชายทีใ่ช้ cidofovir และคู่ของคุณสามารถตั้ง
ครรภ์ได้ คุณควรใชว้ิธีการกั้น (ถุงยางอนามัยหรือไดอะแฟรมทีม่ีสารฆ่าเชื้ออสุจิ) ในขณะทีคุ่ณใชย้าฉีด cidofovir และเป็นเวลา 
3 เดือนหลังจากรับประทานยาครั้งสุดท้าย หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภ์ขณะรับ cidofovir ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณทันที

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก ห้ามให้นมลูกหากคุณติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) หรือเอดส์ หรือใช้ซิโดโฟเวียร์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Cidofovir อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

อาเจียน

คลื่นไส้
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ท้องเสีย

เบื่ออาหาร

ปวดหัว

ผมร่วง

แผลทีร่ิมฝีปาก ปาก หรือลําคอ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ผื่น

ปวดตาหรือตาแดง

การมองเห็นเปลี่ยนแปลง เช่น ไวต่อแสงหรือมองเห็นไม่ชัด

มีไข้ หนาวสั่น หรือไอ

หายใจถี่

ผิวสซีีด

การฉีด Cidofovir อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่รับยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับจักษุแพทย์ของคุณ คุณควรตรวจตาเป็นประจําในระหว่างการรักษาด้วยการฉีดซิโดโฟเวียร์

ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการฉีดซิโดโฟเวียร์

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

ชื่อแรนด์
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เยี่ยมชม®¶

¶ -สินค้าแบรนดน์ี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมทีางเลือกทั่วไป
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