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ลูราซิโดน
ออกเสียงว่า (loo ras' ฉันทํา )

คําเตือนทีส่ําคัญ:

คําเตือนทีส่ําคัญสําหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะสมองเสื่อม:

จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุทีเ่ป็นโรคสมองเสื่อม (โรคทางสมองที่ส่งผลต่อความสามารถในการจํา คิดให้ชัดเจน สื่อสารและ
ทํากิจกรรมประจําวัน และอาจทําใหอ้ารมณ์และบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป) ทีใ่ช้ยารักษาโรคจิต (ยารักษาโรคจิต) เช่น ลรูาซิ
โดน มีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้นระหว่างการรักษา ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอาจมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือโรค
หลอดเลือดสมองตีบระหว่างการรักษาด้วยยารักษาโรคจิตมากขึ้น

Lurasidone ไม่ไดร้ับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) สําหรับการรักษาความผิดปกติของ
พฤติกรรมในผู้สูงอายุทีเ่ป็นโรคสมองเสื่อม พูดคุยกับแพทย์ที่สั่งจ่ายยานี้หากคุณ สมาชิกในครอบครัว หรือคนทีคุ่ณดูแลมี
ภาวะสมองเสื่อมและกําลังใชย้าลูราซิโดน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ FDA:http://www.fda.gov/
Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]

คําเตือนทีส่ําคัญสําหรับผู้ที่มภีาวะซึมเศร้า:

เด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่จํานวนน้อย (อายุไมเ่กิน 24 ปี) ทีใ่ช้ยารักษาโรคซึมเศร้าในระหว่างการศึกษาทางคลินิกกลายเป็นคนฆ่าตัว
ตาย (คิดเกี่ยวกับการทําร้ายหรือฆ่าตัวตายหรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น) เด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญว่ัยหนุ่มสาวที่ใชย้าซึม
เศร้าเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าหรืออาการป่วยทางจิตอื่นๆ อาจมีแนวโน้มทีจ่ะฆ่าตัวตายมากกว่าเด็ก วัยรุ่น และคนหนุ่มสาวที่ไมใ่ช้
ยาซึมเศร้าเพื่อรักษาอาการเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าความเสี่ยงนีเ้ป็นอย่างไร และควรพิจารณามากน้อย
เพียงใดในการตัดสินใจว่าเด็กหรือวัยรุ่นควรใช้ยากล่อมประสาทหรือไม่ โดยปกตแิล้ว เด็กที่อายนุ้อยกว่า 10 ปีไม่ควรทานลรูาซิ
โดนเพื่อรักษาภาวะซึมเศร้า แต่ในบางกรณี แพทยอ์าจตัดสินใจว่า ลูราซโิดนเป็นยาทีด่ีที่สุดในการรักษาสภาพของเด็ก

คุณควรรู้ว่าสุขภาพจิตของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณใชลู้ราซิโดนเพื่อรักษาภาวะซึมเศร้าหรือความเจ็บ
ป่วยทางจิตอื่น ๆ แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่ทีอ่ายุเกิน 24 ปีก็ตาม คุณอาจฆ่าตัวตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการ
รักษาและทุกครั้งที่เพิ่มหรือลดขนาดยา คุณ ครอบครัว หรือผู้ดูแลควรโทรหาแพทย์ทันที หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี:้ ภาวะ
ซึมเศร้าใหม่หรือแย่ลง คิดทีจ่ะทําร้ายหรือฆ่าตัวตายหรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น กังวลมาก; ความปั่นป่วน; การโจมตี
เสียขวัญ; นอนหลับยากหรือหลับยาก พฤติกรรมก้าวร้าว หงุดหงิด; กระทําโดยไม่คิด;
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กระสับกระส่ายอย่างรุนแรง และความตื่นเต้นอย่างบ้าคลั่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบครัวหรือผู้ดูแลของคุณรู้ว่าอาการใดที่
อาจร้ายแรง เพื่อให้พวกเขาสามารถโทรหาแพทย์ไดห้ากคุณไม่สามารถไปรับการรักษาด้วยตนเองได้

ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะต้องการพบคุณบ่อยๆ ในขณะทีคุ่ณทานลรูาซิโดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้น
ของการรักษา อย่าลืมนัดพบแพทยท์ุกครั้งเพื่อเข้ารับการตรวจที่สํานักงาน

ก่อนที่คุณจะใช้ยากล่อมประสาท คุณ ครอบครัว หรือผู้ดูแลควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการรักษา
สภาพของคุณด้วยยากล่อมประสาทหรือการรักษาอื่นๆ ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ คุณควรพูดถึงความเสี่ยงและประโยชน์ของ
การไม่รักษาอาการของคุณ คุณควรรู้ว่าภาวะซึมเศร้าหรือความเจ็บป่วยทางจิตอื่นๆ จะเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะฆ่าตัวตายได้
อย่างมาก ความเสี่ยงนี้จะสูงขึ้นหากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณมีหรือเคยเป็นโรคอารมณ์สองขั้ว (อารมณท์ี่
เปลี่ยนจากซึมเศร้าเป็นตื่นเต้นอย่างผิดปกต)ิ หรือคลุ้มคลั่ง หรือเคยคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย พูดคุยกับแพทย์ของคุณ
เกี่ยวกับสภาพ อาการ และประวัตทิางการแพทยส์่วนบุคคลและของครอบครัว คุณและแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธีการ
รักษาที่เหมาะสมกับคุณ

hy เป็นยานี้กําหนด?

Lurasidone ใชเ้พื่อรักษาอาการของโรคจิตเภท (ความเจ็บป่วยทางจิตทีท่ําให้เกิดการรบกวนหรือคิดผิดปกติ หมดความสนใจในชีวิต 
และอารมณ์รุนแรงหรือไมเ่หมาะสม) ในผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป นอกจากนีย้ังใชใ้นการรักษาภาวะซึมเศร้าในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 
10 ปีขึ้นไปที่มีโรคอารมณส์องขั้ว (โรคซึมเศร้าคลั่งไคล้ โรคที่ทําใหเ้กิดภาวะซึมเศร้า ตอนของความบ้าคลั่ง และอารมณผ์ิดปกติอื่นๆ) 
Lurasidone ยังใช้ร่วมกับลเิธียม (Lithobid) หรือ valproate (Depacon) เพื่อรักษาภาวะซึมเศร้าในผู้ใหญท่ี่เป็นโรคสองขั้ว 
Lurasidone อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายารักษาโรคจิตผิดปกติ มันทํางานโดยเปลี่ยนกิจกรรมของสารธรรมชาติบางอย่างในสมอง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Lurasidone มาเป็นแท็บเล็ตเพื่อรับประทานทางปาก โดยปกตแิล้วจะรับประทานพร้อมกับอาหาร (อย่างน้อย 350 แคลอรี่) วันละ
ครั้ง รับประทานลูราซิโดนในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกร
อธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใชลู้ราซิโดนตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

Lurasidone ควบคุมโรคจิตเภทและภาวะซึมเศร้าในผู้ทีเ่ป็นโรคสองขั้ว แต่ไม่สามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ อาจใชเ้วลาหลาย
สัปดาห์หรือนานกว่านั้นก่อนที่คุณจะรู้สึกถึงประโยชน์ของลรูาซโิดนอย่างเต็มที่ ทานลูราซโิดนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุด
ทานลูราซิโดนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานลรูาซโิดน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาลรูาซิโดน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดลูราซโิดน สอบถามเภสัชกรของ
คุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังใช้ carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol); clarithromycin 
(Biaxin ใน Prevpac); คโีตโคนาโซล; มเิบฟราดิล; ฟนีโิทอิน (Dilantin, Phenytek); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน 
Rifamate, ใน Rifater); ริโทนาเวียร์ (นอร์เวียร์); สาโทเซนต์จอห์น; หรือโวริโคนาโซล (Vfend) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่า
อย่าทานลูราซิโดนหากคุณกําลังใชย้าเหล่านีอ้ยู่

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาอื่นๆ ทีต่้องสั่งโดยแพทย์และไม่ใชใ่บสั่งยา อย่าลืม
พูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ ยากล่อมประสาท; ยาแก้แพ;้ atazanavir (Reyataz); bosentan (Tracleer); diltiazem (Cardizem, 
Cartia, Taztia, Tiazac, อื่น ๆ ); efavirenz (Sustiva ใน Atripla); อีริโทรมัยซิน (EES, E-Mycin, Ery-Tab, อื่นๆ); 
etravirine (สติปัญญา); ฟลูโคนาโซล (ไดฟลแูคน); อินดินาเวียร์ (Crixivan); ipratropium (Atrovent ใน Combivent ใน 
Duoneb); ไอทราโคนาโซล (Sporanox); ยาเพื่อควบคุมความวิตกกังวล ยากล่อมประสาท ยานอนหลับ หรือยากล่อมประสาท 
ยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ยารักษาโรคต้อหิน, โรคลําไส้อักเสบ, อาการเมารถ, myasthenia gravis, โรคพาร์กินสัน, แผล
พุพองหรือปัญหาทางเดินปัสสาวะ; โมดาฟินิล (โพรวิจิล); แนฟซลิลิน; เนฟาโซโดน; เนลฟินาเวียร์ (วิราเซปต์); ฟีโนบารบ์ิทัล; 
pioglitazone (Actos ใน Duetact ใน Actoplus Met); ไรฟาบูติน (ไมโคบูตนิ); หรือ verapamil (Calan, Verelan, อื่น ๆ 
ใน Tarka); ยาอื่นๆ อาจโต้ตอบกับลูราซิโดน ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่
ปรากฏในรายการนี้ แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณใชห้รือเคยใช้ยาข้างถนนหรือใช้ยาตามใบสั่งแพทย์มากเกินไป และหากคุณเคยเป็น
หรือเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง มินสิโตรก (TIA); อาการเจ็บหน้าอก โรคหัวใจ หรืออาการหัวใจวาย การเต้นของหัวใจผิดปกติ 
หัวใจล้มเหลว; โรคพารก์ินสัน (ความผิดปกติของระบบประสาททีท่ําให้เกิดปัญหากับการเคลื่อนไหว การควบคุมกล้ามเนื้อ และการ
ทรงตัว); โรคอัลไซเมอร์ (โรคทางสมองที่ค่อยๆ ทําลายความจําและความสามารถในการคิด เรียนรู้ สื่อสาร และจัดการกับ
กิจกรรมประจําวัน); อาการชัก; ภาวะสมองเสื่อม; โรคมะเร็งเต้านม; ปัญหาในการรักษาสมดุลของคุณ เงื่อนไขใด ๆ ทีท่ําให้คุณ
กลืนลําบาก ความดันโลหิตสูงหรือตํ่า ระดับโปรแลคตินสูง ระดับไขมันสูง (คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์) ในเลือดของคุณ 
จํานวนเม็ดเลือดขาวตํ่า โรคไต; โรคตับ; นํ้าตาลในเลือดสูง หรือถ้าคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณเป็นหรือเคยเป็นโรคเบา
หวาน แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีอาการอาเจียนหรือท้องร่วงรุนแรง หรือมีอาการขาดนํ้าในขณะนี้ หรือหาก
คุณมีอาการเหล่านีเ้มื่อใดก็ได้ระหว่างการรักษา แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคยต้องหยุดใชย้ารักษาอาการป่วยทางจิต
เนื่องจากผลข้างเคียงทีรุ่นแรง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในช่วงสองสามเดือนสุดท้ายของการ
ตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนที่จะตั้งครรภ์หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานลูราซโิดน ให้ติดต่อแพทย์ของ
คุณ Lurasidone อาจทําใหเ้กิดปัญหาในทารกแรกเกิดหลังคลอดหากใชใ้นช่วงเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาลรูาซิโดน

คุณควรรู้ว่าลูราซิโดนอาจทําให้คุณง่วง อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรอันตรายจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

คุณควรรู้ว่าคุณอาจพบภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง (นํ้าตาลในเลือดของคุณเพิ่มขึ้น) ในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้ แม้ว่าคุณจะไมไ่ด้เป็น
เบาหวานอยูแ่ล้วก็ตาม หากคุณเป็นโรคจิตเภท คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคจิตเภท และการใช้ยา
ลูราซิโดนหรือยาที่คล้ายคลึงกันอาจเพิ่มความเสี่ยงนีไ้ด้ แจ้งใหแ้พทย์ทราบทันที หากคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนี้ในขณะทีท่านลูราซิ
โดน: กระหายนํ้ามาก ปัสสาวะบ่อย หิวมาก มองเห็นไม่ชัด หรืออ่อนแรง สิ่งสําคัญคือต้องโทรหาแพทย์ทันทีทีคุ่ณมีอาการเหล่านี้ 
เนื่องจากนํ้าตาลในเลือดสูงอาจทําใหเ้กิดภาวะร้ายแรงทีเ่รียกว่ากรดคีโต (ketoacidosis)
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Ketoacidosis อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไมไ่ด้รับการรักษาในระยะเริ่มแรก อาการของกรดคีโตอะซิโดซิส ได้แก่ ปากแห้ง 
คลื่นไส้และอาเจียน หายใจลําบาก ลมหายใจมีกลิ่นผลไม้ และสติลดลง

คุณควรรู้ว่าลูราซิโดนอาจทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ มึนงง และเป็นลมเมื่อคุณลุกขึ้นจากท่านอนเร็วเกินไป นีเ่ป็นเรื่องปกติ
มากขึ้นเมื่อคุณเริ่มใช้ลรูาซิโดนเป็นครั้งแรก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ลุกจากเตียงช้าๆ วางเท้าบนพื้นสักสองสามนาทีก่อนลุกขึ้น
ยืน

คุณควรรู้ว่าลูราซิโดนอาจทําให้ร่างกายของคุณเย็นลงได้ยากขึ้นเมื่ออากาศร้อนจัด แจ้งแพทย์หากคุณวางแผนที่จะออกกําลัง
กายหรือต้องเผชิญกับความร้อนจัด

คุณควรรู้ว่าลูราซิโดนอาจทําให้นํ้าหนักเพิ่มขึ้น เป็นสิ่งสําคัญทีจ่ะต้องตรวจสอบนํ้าหนักของคุณเป็นระยะ ๆ ในขณะทีคุ่ณกําลังใช้
ยานี้

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอจํานวนมากหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

รับประทานอาหารที่ไม่ได้รับ (อย่างน้อย 350 แคลอรี)่ ทันทีทีคุ่ณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาด
ยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ลูราซิโดนอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

เวียนหัว รู้สึกไม่มั่นคง หรือมีปัญหาในการรักษาสมดุล

ความวิตกกังวล

ความอ่อนแอ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

กระสับกระส่าย

ร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไมไ่ด้

การเคลื่อนไหวช้าหรือเดินสับเปลี่ยน

คลื่นไส้

อาเจียน

ความอยากอาหารเปลี่ยนไป

นํ้าลายเพิ่มขึ้น

เต้านมขยายหรือหลั่ง

ประจําเดือนมาช้าหรือมาไม่ทัน

สมรรถภาพทางเพศลดลง
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ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ หรือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญและข้อควรระวังพิเศษ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

อาการชัก

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

กลืนหรือหายใจลําบาก

หายใจถี่

หัวใจเต้นผิดปกติ

เจ็บคอ มีไข้ ไอ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ

มีไข้ เหงื่อออก สับสน หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ และกล้ามเนื้อตึงอย่างรุนแรง

การเคลื่อนไหวผิดปกตขิองใบหน้าหรือร่างกายทีคุ่ณไม่สามารถควบคุมได้

ล้ม

ลูราซิโดนอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทยข์องคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด 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]

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
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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?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อลูราซิโดน

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Latuda®
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