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hy เป็นยานี้กําหนด?

Ribociclib ใชร้่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาฮอร์โมนตัวรับบางชนิดในเชิงบวก (ขึ้นอยูก่ับฮอร์โมนเช่นเอสโตรเจนที่จะเติบโต) มะเร็งเต้านม
ขั้นสูงหรือที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายในสตรีที่ไม่เคยหมดประจําเดือน (เปลี่ยนชีวิต) ประจําเดือนหมดประจําเดือน) 
และในผู้ที่ใกล้หมดประจําเดือนหรือผู้ทีเ่คยหมดประจําเดือนมาแล้ว ยังใช้ Ribociclib ร่วมกับ fulvestrant (Faslodex) เพื่อรักษา
มะเร็งเต้านมขั้นสูงทีม่ีตัวรับฮอร์โมนบางชนิดทีเ่ป็นบวกหรือที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายเป็นการรักษาเบื้องต้นหรือใน
ผู้ที่ไม่ไดร้ับการรักษาด้วยวิธีอื่น ในผู้หญิงทีเ่คยผ่านวัยหมดประจําเดือนมาแล้ว Ribociclib อยูใ่นกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารยับยั้งไคเนส 
มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกตทิี่ส่งสัญญาณให้เซลลม์ะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งจะช่วยชะลอหรือหยุดการแพร่
กระจายของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Ribociclib มาในรูปแบบแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้งในตอนเช้าสําหรับ 21 วันแรกของรอบ 
28 วัน รับประทานไรโบซิลิกิบในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกร
อธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใช้ ribociclib ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้ อย่ากินยาเม็ดทีห่ักหรือบดขยี้

หากคุณอาเจียนหลังจากรับประทานไรโบซิกลิบ ห้ามรับประทานยาอื่น ทําตามตารางการจ่ายยาตามปกติของคุณ

แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาไรโบซิกลิบหรือหยุดการรักษาอย่างถาวรหรือชั่วคราว ขึ้นอยูก่ับว่ายาทํางานได้ดีแค่ไหนสําหรับคุณและ
ผลข้างเคียงที่คุณพบ อย่าลืมบอกแพทยว์่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยไรโบซิกลิบ

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานไรโบซคิลิบ
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ ribociclib ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ต ribociclib สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: amiodarone (Nexterone, Pacerone); ยา
ปฏิชีวนะบางชนิด เช่น clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac), erythromycin (EES, Ery-tab, Eryped) และ 
moxifloxacin (Avelox); ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น itraconazole (Onmel, Sporanox), ketoconazole (Nizoral), 
posaconazole (Noxafil) และ voriconazole (Vfend); bepridil (ไม่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกาแล้ว); boceprevir 
(Victrelis ไม่มจีําหน่ายในสหรัฐอเมริกาแล้ว); คลอโรควิน (อาราเลน); โคนวิาปตัน; ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune); ไดไฮโดรเออร์โกตามีน (DHE 45, ไมเกรน); disopyramide (นอรเ์พซ); เออร์โกตามีน (Ergomar ใน 
Cafergot ใน Migergot); เอเวอรโ์รลิมัส (Afinitor, Zortress); เฟนทานิล (Abstral, Actiq, Fentora, Onsolis); 
halofantrine (Halfan; ไม่มใีห้บริการในสหรัฐอเมริกาแล้ว); ฮาโลเพอริดอล (Haldol); ยาบางชนิดสําหรับไวรัสโรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่องของมนุษย์ (HIV) เช่น efavirenz (Sustiva ใน Atripla), indinavir (Crixivan), lopinavir (ใน Kaletra), 
nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir ใน Kaletra) และ saquinavir (Invirase); ยาบางชนิดสําหรับอาการชักเช่น 
carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Teril, อื่น ๆ ) และ phenytoin (Dilantin, Phenytek); เมธาโดน (โดโลฟีน, 
เมธาโดส); เนฟาโซโดน; ondansetron (ทางหลอดเลือดดํา); pimozide (Orap); โปรไคนาไมด์; ควินิดีน (ใน Nuedexta); ไร
แฟมพิน (Rimactane, Rifadin, ใน Rifamate, ใน Rifater); ซโิรลิมัส (ราปามเูน); โซตาลอล (Betapace, Sotylize); ทาโคร
ลิมัส (Envarsus XR, Prograf) และทามอ็กซิเฟน (Soltamox) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณ
อย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจโต้ตอบกับไรโบซิกลิบ ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยา
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรชนิดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีอาการหัวใจวายเมื่อเร็ว ๆ นี้ หรือมีหรือเคยหัวใจเต้นช้า ช่วง QT ที่ยืดเยื้อ (ปัญหา
หัวใจทีห่ายากซึ่งอาจทําให้หัวใจเต้นผิดปกติ เป็นลม หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน); ระดับโพแทสเซียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส หรือ
แมกนีเซียมในเลือดผิดปกติ หัวใจล้มเหลว; หรือโรคตับ ไต หรือโรคหัวใจ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่มการรักษา ใช้วิธีการ
คุมกําเนิดที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาและเป็นเวลา 3 สัปดาหห์ลังการให้ยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์
ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานไรโบซิกลิบ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที 
Ribociclib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูกหรือวางแผนทีจ่ะให้นมลูก คุณไม่ควรใหน้มลูกขณะรับประทานไรโบซิกลิบและอย่างน้อย 3 สัปดาห์
หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชาย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ไรโบซิกลิบ

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังรับประทานไรโบซิกลิบ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอหรือดื่มส้มโอขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?
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ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Ribociclib อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ท้องเสีย

ท้องผูก

อาการปวดท้อง

ปวดหัว

ผมร่วง

ปวดหลัง

อาการคัน

แผลในปาก

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

ผื่น

พุพองหรือลอกของผิวหนัง

แสบร้อนหรือพองทีร่ิมฝีปาก ตา หรือปาก

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

หายใจลําบากหรือหายใจถี่ ไอมีหรือไม่มเีมือก; หรือเจ็บหน้าอก

อาการวิงเวียนศีรษะ

เป็นลม

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะสีเข้มหรือสีนํ้าตาล (สีชา)

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

เบื่ออาหาร

ปวดท้องด้านขวาบน

คลื่นไส้

อาเจียน

เลือดออกหรือชํ้าง่ายกว่าปกติ
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Ribociclib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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

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 แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและระหว่าง
การรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ ribociclib แพทย์ของคุณอาจสั่งการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
(ECG; การทดสอบทีว่ัดกิจกรรมทางไฟฟ้าในหัวใจ) ก่อนและระหว่างการรักษาของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

คิสคาลิ®

ชื่อแรนด์ของผลิตภัณฑ์ผสม

คิสคาลิ®เฟเมร่า®(เป็นผลิตภัณฑผ์สมที่มเีลตราโซลและไรโบซิคลิบ)

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ
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สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ
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