
ข้อมูลผูป้่วย
VERZENIO®(ver-ZEN-อี-โอ)

(อาเบมาซิคลิบ)
แท็บเล็ต

ข้อมูลที่สําคัญที่สุดที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับ VERZENIO คืออะไร? VERZENIO อาจทําใหเ้กิดผล

ข้างเคียงทีร่้ายแรง ได้แก่ :

• ท้องเสีย. อาการท้องร่วงเป็นเรื่องปกตใินการรักษาด้วย VERZENIO และบางครั้งอาจรุนแรง อาการท้องร่วงอาจทําให้คุณขาดนํ้าหรือติดเชื้อ เวลา
ที่พบบ่อยที่สุดในการเกิดอาการท้องร่วงคือในช่วงเดือนแรกของการรักษา VERZENIO หากคุณมีอาการท้องร่วงระหว่างการรักษาด้วย 
VERZENIO ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณอาจบอกใหคุ้ณหยุดใช้ VERZENIO ชั่วคราว หยุดการรักษา หรือลดขนาดยาลง

– หากคุณมีอุจจาระหลวมเริ่มทานยาต้านอาการท้องร่วง (เช่น โลเพอราไมด์) ดื่มนํ้าใหม้ากขึ้น และบอกผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ
ทันที

• จํานวนเม็ดเลือดขาวตํ่า (neutropenia)จํานวนเม็ดเลือดขาวตํ่าเป็นเรื่องปกตริะหว่างการรักษาด้วย VERZENIO และอาจทําใหเ้กิดการติดเชื้อ
ร้ายแรงที่อาจนําไปสู่ความตายได้ ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณควรตรวจสอบจํานวนเม็ดเลือดขาวของคุณก่อนและระหว่างการรักษา 
หากคุณมีจํานวนเม็ดเลือดขาวตํ่าในระหว่างการรักษาด้วย VERZENIO ผูใ้ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณอาจบอกใหคุ้ณหยุดใช้ VERZENIO 
ชั่วคราว ลดขนาดยา หรือรอก่อนทีจ่ะเริ่มการรักษาในเดือนถัดไปแจ้งผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณทันทีหากคุณมีอาการและอาการแสดงของ
การนับเม็ดเลือดขาวตํ่าหรือการติดเชื้อ เช่น มีไข้และหนาวสั่น

• ปัญหาปอดVERZENIO อาจทําให้เกิดการอักเสบของปอดอย่างรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตในระหว่างการรักษาซึ่งอาจนําไปสู่ความตายได้ หาก
คุณมีปัญหาเกี่ยวกับปอดระหว่างการรักษาด้วย VERZENIO ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณอาจบอกใหคุ้ณหยุดใช้ VERZENIO ชั่วคราว 
ลดขนาดยา หรือหยุดการรักษา แจ้งผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทันทีหากคุณมอีาการใหมห่รืออาการแย่ลง ซึ่งรวมถึง:

– หายใจลําบากหรือหายใจถี่
– ไอมีหรือไม่มีเสมหะ
– อาการเจ็บหน้าอก

• ปัญหาเกี่ยวกับตับVERZENIO อาจทําให้เกิดปัญหาตับอย่างรุนแรง ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณควรทําการตรวจเลือดเพื่อตรวจตับของ
คุณก่อนและระหว่างการรักษาด้วย VERZENIO หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับระหว่างการรักษาด้วย VERZENIO ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของ
คุณอาจลดขนาดยาหรือหยุดการรักษา บอกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทันทีหากคุณมีอาการและอาการแสดงของปัญหาตับดังต่อไปนี้:

– รู้สึกเหนื่อยมาก
– ปวดบริเวณด้านขวาบนของช่องท้อง (ช่องท้อง)

– เบื่ออาหาร
– เลือดออกหรือชํ้าง่ายกว่าปกติ

• ลิ่มเลือดในเส้นเลือดหรือในหลอดเลือดแดงของปอดVERZENIO อาจทําใหเ้ลือดอุดตันอย่างรุนแรงจนเสียชีวิต หากคุณเกิดลิ่มเลือดในระหว่าง
การรักษาด้วย VERZENIO ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณอาจบอกให้คุณหยุดใช้ VERZENIO ชั่วคราว บอกผู้ให้บริการด้านการดูแล
สุขภาพของคุณทันทีหากคุณมอีาการและอาการแสดงต่อไปนีข้องก้อนเลือด:

– ปวดหรือบวมที่แขนหรือขา
- หายใจถี่
– อาการเจ็บหน้าอก

– หายใจเร็ว
– หัวใจเต้นเร็ว

ดู "ผลข้างเคียงที่เป็นไปไดข้อง VERZENIO คืออะไร" สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลข้างเคียง

TITLE - ABEMACICLIB / VERZENIO RAMIVEN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : Eli Lilly

www.911globalmeds.com/buy-abemaciclib-verzenio-ramiven-online
https://pi.lilly.com/us/verzenio-us-ppi.pdf


VERZENIO คืออะไร?

VERZENIO เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ทีใ่ช้:
• ร่วมกับการรักษาต่อมไร้ท่อ (tamoxifen หรือสารยับยั้ง aromatase) เพื่อรักษาผู้ใหญ่ทีม่ีตัวรับฮอร์โมน (HR)- ตัวรับปัจจัยการเจริญเติบโตของ

ผิวหนังชั้นนอกของมนุษย์ 2 (HER2) เชิงบวก - มะเร็งเต้านมระยะแรกเป็นลบ โหนดเป็นบวก มคีวามเสี่ยงสูงที่จะเกิดขึ้น กลับมาตามทีก่ําหนดโดยผู้
ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

• ร่วมกับสารยับยั้งอะโรมาเทสเป็นการบําบัดด้วยต่อมไรท้่อครั้งแรกในการรักษาสตรีที่ผ่านวัยหมดประจําเดือน (วัยหมดประจําเดือน) และผู้ชายที่มีตัวรับ
ฮอร์โมน (HR) บวก ตัวรับปัจจัยการเจริญเติบโตของผิวหนังชั้นนอก 2 (HER2) - เต้านมเชิงลบ มะเร็งทีแ่ย่ลงหรือแพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของ
ร่างกาย (ระยะแพร่กระจาย)

• ร่วมกับ fulvestrant ในการรักษาผู้ใหญ่ทีม่ีตัวรับฮอร์โมน (HR) - บวก, ตัวรับปัจจัยการเจริญเติบโตของผิวหนังชั้นนอกของมนุษย์ 2 (HER2) - 
มะเร็งเต้านมเชิงลบทีม่ีอาการแย่ลงหรือแพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย (ระยะลุกลาม) และผู้ที่เป็นโรคนี้ลุกลามไปแล้ว การบําบัด
ต่อมไร้ท่อ

- เพียงอย่างเดียวเพื่อรักษาผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งเต้านม HR-positive, HER2 เชิงลบทีแ่ย่ลงหรือแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย (แพร่
กระจาย) และผู้ทีม่ีโรคมีความก้าวหน้าหลังจากการบําบัดต่อมไร้ท่อและเคมีบําบัดก่อนหน้า

เมื่อใช้ VERZENIO ร่วมกับ fulvestrant, tamoxifen หรือสารยับยั้ง aromatase โปรดอ่านข้อมูลผู้ป่วยสําหรับผลิตภัณฑ์ทีก่ําหนดด้วย ถาม
ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณไม่แน่ใจ
ไม่ทราบว่า VERZENIO ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในเด็กหรือไม่

ก่อนใช้ VERZENIO แจ้งผู้ใหบ้ริการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการแพทย์ทั้งหมดของคุณ รวมถึงหากคุณ:

• มีไข้ หนาวสั่น หรือมีอาการอื่นๆ ของการติดเชื้อ
• มีประวัตลิิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือด
• มีปัญหาเรื่องปอดหรือการหายใจ
• มีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือไต
• กําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ VERZENIO สามารถทําร้ายทารกในครรภข์องคุณได้

ผู้หญิงที่สามารถตั้งครรภ์ได:้

– ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะทําการทดสอบการตั้งครรภ์ก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษาด้วย VERZENIO
– คุณควรใช้การคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ (การคุมกําเนิด) ระหว่างการรักษาด้วย VERZENIO และเป็นเวลา 3 สัปดาห์หลังจากรับประทาน 

VERZENIO ครั้งสุดท้าย
– บอกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทันทหีากคุณตั้งครรภห์รือคิดว่าคุณกําลังตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วย VERZENIO

• กําลังให้นมลูกหรือวางแผนทีจ่ะให้นมลูก ไมท่ราบว่า VERZENIO ผ่านเข้าสู่นํ้านมแม่ของคุณหรือไม่ อย่าใหน้มลูกระหว่างการรักษาด้วย VERZENIO 
และอย่างน้อย 3 สัปดาหห์ลังการใหย้า VERZENIO ครั้งสุดท้าย

บอกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใชร้วมทั้งยาตามใบสั่งแพทย์และยาทีจ่ําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ วิตามิน และ
อาหารเสริมสมุนไพร VERZENIO อาจส่งผลต่อการทํางานของยาอื่นๆ และยาอื่นๆ อาจส่งผลต่อการทํางานของ VERZENIO ซึ่งทําให้เกิดผลข้างเคียง
ที่ร้ายแรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณใช้ยาทีม่คีีโตโคนาโซล
รู้จักยาที่คุณใช้ เก็บรายชื่อเพื่อแสดงผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือเภสัชกรของคุณเมื่อคุณได้รับยาใหม่

ฉันควรใช้ VERZENIO อย่างไร

• ใช้ VERZENIO ตามทีผู่ใ้ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพบอกคุณ
• ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณอาจเปลี่ยนขนาดยาของคุณหากจําเป็น อย่าหยุดใช้ VERZENIO หรือเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ได้พูดคุยกับผู้ให้

บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ
• VERZENIO อาจรับประทานโดยมีหรือไม่มอีาหารก็ได้
• กลืนเม็ด VERZENIO ทั้งหมด ห้ามเคี้ยว บด หรือแยกเม็ดก่อนกลืน อย่าใช้แท็บเล็ต VERZENIO หากแตกหัก แตก หรือเสียหาย

• รับประทานยา VERZENIO ในเวลาเดียวกันทุกวัน
• หากคุณอาเจียนหรือพลาดการรับประทานยา VERZENIO ให้รับประทานยาครั้งต่อไปตามเวลาปกติ อย่าใช้ VERZENIO 2 โด๊สในเวลาเดียวกันเพื่อ

ชดเชยสําหรับขนาดที่ไมไ่ด้รับ



ฉันควรหลีกเลี่ยงอะไรระหว่างการรักษาด้วย VERZENIO?

• หลีกเลี่ยงการใช้ ketoconazole ระหว่างการรักษาด้วย VERZENIO บอกผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณใชย้าที่มคีีโตโคนาโซล

• หลีกเลี่ยงส้มโอและผลิตภัณฑ์ทีม่ีส้มโอในระหว่างการรักษาด้วย VERZENIO เกรปฟรุ้ตอาจเพิ่มปริมาณ VERZENIO ในเลือดของคุณ

ผลข้างเคียงที่เป็นไปไดข้อง VERZENIO คืออะไร? VERZENIO 

อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรง ได้แก่ :

• ด“ูข้อมูลที่สําคัญที่สุดที่ฉันควรรูเ้กี่ยวกับ VERZENIO คืออะไร”

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของ VERZENIO ได้แก:่

• คลื่นไส้
• การติดเชื้อ
• จํานวนเม็ดเลือดแดงตํ่า (โรคโลหิตจาง)
• ความอยากอาหารลดลง
• ปวดหัว
• ผมบางหรือผมร่วง (ผมร่วง)

VERZENIO อาจทําให้เกิดปัญหาภาวะเจริญพันธุ์ในเพศชาย ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการเป็นพ่อของลูก พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ
ของคุณหากสิ่งนี้เป็นปัญหาสําหรับคุณ
นี่ไม่ใช่ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปได้ทั้งหมดของ VERZENIO สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือเภสัชกรของคุณ โทรหาผู้ใหบ้ริการ
ด้านการดูแลสุขภาพของคุณเพื่อขอคําแนะนําทางการแพทย์เกี่ยวกับผลข้างเคียง คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงต่อ FDA ได้ที่ 1-800-FDA-1088

• อาการปวดท้อง
• เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

• จํานวนเม็ดเลือดขาวตํ่า (leukopenia)
• อาเจียน
• เกล็ดเลือดตํ่า (ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า)

ฉันควรเก็บ VERZENIO อย่างไร?

• เก็บ VERZENIO ไวท้ีอุ่ณหภูมหิ้องระหว่าง 68°F ถึง 77°F (20°C ถึง 25°C) เก็บ VERZENIO 
และยาทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ VERZENIO อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
บางครั้งมีการกําหนดยาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในเอกสารข้อมูลผูป้่วย ห้ามใช้ VERZENIO ในสภาพที่ไมไ่ด้กําหนดไว้ อย่าให้ 
VERZENIO กับผู้อื่น ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีอาการเดียวกันกับคุณก็ตาม อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขา คุณสามารถสอบถามจากเภสัชกรหรือผู้ให้
บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VERZENIO ทีเ่ขียนขึ้นสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

ส่วนผสมใน VERZENIO คืออะไร?

สารออกฤทธิ์:abemaciclib
ส่วนผสมทีไ่ม่ใช้งาน:microcrystalline เซลลูโลส 102, microcrystalline เซลลูโลส 101, แลคโตสโมโนไฮเดรต, โซเดียมครอสคาร์เมลโลส, โซเดีย
มสเตียริลฟูมาเรต, ซิลิคอนไดออกไซด์
ส่วนผสมของสี:โพลีไวนิลแอลกอฮอล,์ ไททาเนียมไดออกไซด์, โพลีเอทิลนีไกลคอล, แป้งโรยตัว, เหล็กออกไซด์สีเหลือง, เหล็กออกไซด์สีแดง ทําการ
ตลาดโดย: Lilly USA, LLC, Indianapolis, IN 46285, USA ลิขสิทธิ์ © 2017, 2021, Eli Lilly and Company. สงวนลิขสิทธิ์. VER-0004-
PPI-20211012

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.verzenio.com หรือโทร 1-800-545-5979
ข้อมูลผู้ป่วยนีไ้ด้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา แก้ไขเมื่อ: ตุลาคม 2021


