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คําเตือนทีส่ําคัญ:

หากคุณมีภาวะหัวใจห้องบน มีโรคหลอดเลือดสมองหลังจากทีคุ่ณหยุดใช้ยานี้ อย่าหยุดทานริวารอกซาบันโดยไม่ได้ปรึกษา
แพทย์ ทานริวารอกซาบันต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าลืมเติมใบสั่งยาของคุณก่อนที่คุณจะหมดยาเพื่อทีคุ่ณจะไม่พลาด
ปริมาณยาริวารอกซาบัน หากคุณจําเป็นต้องหยุดทานยาริวารอกซาบัน แพทย์ของคุณอาจสั่งยากันเลือดแข็งชนิดอื่น (''ทิน
เนอร์เลือด'') เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ลิ่มเลือดก่อตัวและทําให้คุณเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

หากคุณมียาชาแก้ปวดตามเส้นประสาทหรือไขสันหลัง หรือการเจาะกระดูกสันหลังขณะทาน 'ทินเนอร์เลือด' เช่น ริวารอกซาบัน คุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดในหรือรอบๆ กระดูกสันหลังของคุณ ซึ่งอาจ

ทําให้คุณเป็นอัมพาตได้ แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีสายสวนแก้ปวดทีเ่หลืออยู่ในร่างกาย หรือเคยมีหรือเคยเจาะกระดูกสันหลังส่วนปลายหรือกระดูกสันหลัง กระดูกสันหลังผิดรูป หรือ

การผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกสันหลังซํ้าๆ บอกแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใชแ้อนาเกรไรด์ (Agrylin); แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใชส่เตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs) เช่น ibuprofen 

(Advil, Motrin, อื่น ๆ ), indomethacin (Indocin), ketoprofen และ naproxen (Aleve, Anaprox, อื่น ๆ ); ซิลอสทาซอล; clopidogrel (Plavix); ไดไพริดาโมล (เพอร์แซนทีน); eptifibatide; 

เฮปาริน; prasugrel (มีประสิทธิภาพ); สารยับยั้งการรับ serotonin-reuptake ที่เลือกได้ เช่น citalopram (Celexa) escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac ใน Symbyax), 

fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Brisdelle, Paxil, Pexeva) และ sertraline (Zoloft); serotonin–norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI) เช่น desvenlafaxine (Pristiq), 

duloxetine (Cymbalta, Drizalma), levomilnacipran (Fetzima), milnacipran (Savella) และ venlafaxine (Effexor); ticagrelor (Brilinta); ติโคลพดิีน; tirofiban (Aggrastat) และ 

warfarin (Coumadin, Jantoven) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี ปวดหลัง กล้ามเนื้ออ่อนแรง (โดยเฉพาะทีข่าและเท้าของคุณ) ชาหรือรู้สึกเสียวซ่า (โดยเฉพาะทีข่าของ

คุณ) สูญเสียการควบคุมลําไส้หรือกระเพาะปัสสาวะหรือไม่สามารถ ขยับขาของคุณ serotonin–norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI) เช่น desvenlafaxine (Pristiq), duloxetine 

(Cymbalta, Drizalma), levomilnacipran (Fetzima), milnacipran (Savella) และ venlafaxine (Effexor); ticagrelor (Brilinta); ติโคลพดิีน; tirofiban (Aggrastat) และ warfarin 

(Coumadin, Jantoven) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี ปวดหลัง กล้ามเนื้ออ่อนแรง (โดยเฉพาะทีข่าและเท้าของคุณ) ชาหรือรู้สึกเสียวซ่า (โดยเฉพาะทีข่าของคุณ) สูญ

เสียการควบคุมลําไสห้รือกระเพาะปัสสาวะหรือไม่สามารถ ขยับขาของคุณ serotonin–norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI) เช่น desvenlafaxine (Pristiq), duloxetine (Cymbalta, 

Drizalma), levomilnacipran (Fetzima), milnacipran (Savella) และ venlafaxine (Effexor); ticagrelor (Brilinta); ติโคลพิดีน; tirofiban (Aggrastat) และ warfarin (Coumadin, 

Jantoven) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี ปวดหลัง กล้ามเนื้ออ่อนแรง (โดยเฉพาะทีข่าและเท้าของคุณ) ชาหรือรู้สึกเสียวซ่า (โดยเฉพาะทีข่าของคุณ) สูญเสียการควบคุม

ลําไส้หรือกระเพาะปัสสาวะหรือไม่สามารถ ขยับขาของคุณ

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาริวารอกซาบัน

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยยาริวารอกซาบัน 
และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจาก
นี้คุณยังสามารถ
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เยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
(http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM280333.pdf [http://www.fda.gov/
downloads/Drugs/DrugSafety/UCM280333.pdf]) หรือเว็บไซตข์องผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้ยา

hy เป็นยานี้กําหนด?

Rivaroxaban ใชใ้นการรักษาลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําส่วนลึก (DVT; ลิ่มเลือด มักอยู่ทีข่า) และเส้นเลือดอุดตันทีป่อด (PE; 
ลิ่มเลือดในปอด) ในผู้ใหญ่ Rivaroxaban ยังใชเ้พื่อป้องกันไม่ให้ DVT และ PE เกิดขึ้นอีกหลังจากการรักษาเบื้องต้นเสร็จสิ้นใน
ผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือลิ่มเลือดทีร่้ายแรงในผู้ใหญท่ี่มีภาวะหัวใจห้องบน โรค. 
Rivaroxaban ยังใช้เพื่อป้องกัน DVT และ PE ในผู้ใหญ่ทีก่ําลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกหรือข้อเข่า หรือในผู้ทีเ่ข้ารับการรักษาในโรง
พยาบาลเนื่องจากมีอาการป่วยร้ายแรง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดเนื่องจากความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลงหรือปัจจัย
เสี่ยงอื่นๆ นอกจากนีย้ังใชร้่วมกับแอสไพรินเพื่อลดความเสี่ยงของอาการหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง หรือการเสียชีวิตในผู้ใหญ่ที่
เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (หลอดเลือดทีส่่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบ) หรือโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ที่ใหเ้ลือดไปเลี้ยงแขนขา) 
Rivaroxaban ยังใช้ในการรักษาและป้องกัน DVT และ PE ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในเด็กและทารกบางคนทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยาต้านการ
แข็งตัวของเลือด (ทินเนอร์เลือด) อย่างน้อย 5 วัน นอกจากนี้ยังใช้เพื่อป้องกัน DVT และ PE หลังการผ่าตัดหัวใจในเด็กอายุ 2 ปีขึ้น
ไปที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด (ความผิดปกติในหัวใจทีพ่ัฒนาก่อนคลอด) Rivaroxaban อยูใ่นกลุ่มยาทีเ่รียกว่า factor Xa 
inhibitors มันทํางานโดยการปิดกั้นการกระทําของสารธรรมชาติบางชนิดที่ช่วยให้เกิดลิ่มเลือด

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Rivaroxaban มาในรูปแบบแท็บเล็ตและสารแขวนลอย (ของเหลว) ที่จะใชท้างปาก เมื่อใช้ rivaroxaban เพื่อรักษา DVT หรือ PE 
ในผู้ใหญ่ มักรับประทานพร้อมกับอาหารวันละสองครั้งเป็นเวลา 21 วัน จากนั้นให้รับประทานอาหารวันละครั้ง เมื่อใช้ rivaroxaban 
เพื่อป้องกัน DVT หรือ PE ในผู้ใหญ่ มักรับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหารหลังการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด (
ทินเนอร์เลือด) อย่างน้อย 6 เดือน เมื่อใช้ rivaroxaban เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ที่มีภาวะหัวใจห้องบน (atrial 
fibrillation) มักรับประทานวันละครั้งพร้อมกับอาหารเย็น เมื่อใช้ rivaroxaban เพื่อป้องกัน DVT และ PE หลังการผ่าตัดเปลี่ยน
สะโพกหรือข้อเข่า มักรับประทานโดยมีหรือไม่มอีาหารวันละครั้ง ควรให้ยาครั้งแรกอย่างน้อย 6 ถึง 10 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด โดย
ปกติ Rivaroxaban จะใช้เวลา 35 วันหลังจากการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกและ 12 วันหลังจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า เมื่อใช้ 
rivaroxaban เพื่อป้องกัน DVT และ PE ในผู้ใหญท่ี่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากอาการป่วยร้ายแรง และมีความเสี่ยงที่
จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันเนื่องจากความสามารถในการเคลื่อนที่ลดลง มักให้รับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้งโดยเริ่มเมื่อคุณ
อยู่ในโรงพยาบาล และต่อเนื่องเป็นเวลารวม 31 ถึง 39 วัน เมื่อรับประทาน rivaroxaban ร่วมกับแอสไพรินในผู้ใหญ่ทีเ่ป็นโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบหรือโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย มักรับประทานวันละสองครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร เมื่อใช้ rivaroxaban ใน
เด็กและทารกเพื่อรักษาหรือป้องกัน DVT หรือ PE มักให้อาหาร 1 ถึง 3 ครั้งต่อวันหลังการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด (
ทินเนอร์เลือด) อย่างน้อย 5 วัน เมื่อรับประทานริวารอกซาบันในเด็กอายุ 2 ปขีึ้นไปทีเ่ป็นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด
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14/14/22, 15:31 น. ริวารอกซาบัน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

รับประทานยาริวารอกซาบันในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือ
เภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใช้ rivaroxaban ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์
ของคุณกําหนด

สําหรับผู้ใหญ่ หากคุณไม่สามารถกลืนเม็ดยาลงไปได้ คุณสามารถบดให้ละเอียดแล้วผสมกับซอสแอปเปิ้ล กลืนส่วนผสมทันทหีลัง
จากทีคุ่ณเตรียม นอกจากนี้ยังสามารถให้ Rivaroxaban ในท่อใหอ้าหารบางประเภท ถามแพทย์ว่าควรทานยานี้ในท่อให้อาหารหรือ
ไม่ ปฏิบัตติามคําแนะนําของแพทยอ์ย่างระมัดระวัง

สําหรับเด็กที่ทานยาเม็ดริวารอกซาบัน ให้กลืนทั้งเม็ด อย่าแยกพวกเขา

หากคุณหรือลูกของคุณอาเจียนหรือถุยนํ้าลายภายใน 30 นาทีหลังจากรับประทานยากันกระเทือน rivaroxaban ใหก้ินยาเต็มขนาด
อีกครั้งโดยเร็วที่สุดหลังจากตอนทีอ่าเจียนแล้วทานยาต่อไปตามเวลาที่กําหนด

ในการวัดสารแขวนลอยในช่องปาก rivaroxaban ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ใช้กระบอกฉีดยาที่มาพร้อมกับยาสําหรับวัดของเหลว อย่าใช้ช้อนที่ใชใ้นครัวเรือนเพื่อวัดปริมาณของคุณ ช้อนชาที่ใชใ้นครัว
เรือนไม่ใชอุ่ปกรณ์วัดทีแ่ม่นยํา และคุณอาจได้รับยามากเกินไปหรือได้รับยาไม่เพียงพอหากคุณวัดขนาดยาด้วยช้อนชาที่ใชใ้น
ครัวเรือน

2. เขย่าขวดเบา ๆ เป็นเวลา 10 วินาทีก่อนใช้ หากมเีม็ดยาเหลืออยู่ที่ด้านล่างของขวด ใหเ้ขย่าเบา ๆ อีกครั้งเป็นเวลา 10 วินาที 
อย่าเขย่าขวดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฟอง

3. ถอดฝาขวดออกโดยกดฝาลง จากนั้นหมุนทวนเข็มนาฬิกา (ไปทางซ้าย) ห้ามถอดอะแดปเตอร์ออกจากด้านบนของขวด

4. ดันอากาศทั้งหมดจากกระบอกฉีดยาในช่องปากเข้าไปในขวดโดยกดลูกสูบ จากนั้นสอดปลายเปิดของกระบอกฉีดยาในช่อง
ปากเข้าไปในอะแดปเตอร์

5. ในขณะที่ถือกระบอกฉีดยาเข้าที่ ให้พลิกขวดควํ่าอย่างระมัดระวัง ดึงยาออกจากขวดลงในกระบอกฉีดยาโดยดึงลูกสูบกลับ 
ระวังอย่าดึงลูกสูบออกจนสุด

6. คุณจะเห็นอากาศจํานวนเล็กน้อยใกล้กับปลายลูกสูบในกระบอกฉีดยาในช่องปาก กดลูกสูบเพื่อให้ยากลับเข้าไปในขวดและ
อากาศกห็ายไป ดึงลูกสูบกลับมาเพื่อดึงขนาดยาทีถู่กต้องลงในกระบอกฉีดยาในช่องปาก

7. ในขณะที่ยังคงถือกระบอกฉีดยาในขวด ให้หมุนขวดขึ้นอย่างระมัดระวังเพื่อใหก้ระบอกฉีดยาอยู่ด้านบน ถอดกระบอกฉีดยาใน
ช่องปากออกจากอะแดปเตอร์คอขวดโดยไม่ต้องกดลูกสูบ ใชย้าทันทีหลังจากที่คุณดึงเข้าไปในกระบอกฉีดยาในช่องปาก

8. วางปลายเปิดของกระบอกฉีดยาในช่องปากไว้ที่ด้านหนึ่งของปากเด็กแล้วดันลูกสูบอย่างช้าๆ ขณะที่ของเหลวเข้าไปในปาก
ของเด็ก ใหบุ้ตรของท่านกลืนยาช้าๆ ขณะเข้าปาก

9. ถ้าขนาดยาของคุณมากกว่า 5 มล. คุณจะต้องใชก้ระบอกฉีดยาเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง และคุณจะต้องทําซํ้าขั้นตอนที่ 3 
ถึง 7

10. ทิ้งอะแดปเตอรไ์ว้ในขวด วางฝากลับบนขวดแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา (ไปทางขวา) เพื่อขันใหแ้น่น

11. ล้างกระบอกฉีดยาในช่องปากด้วยนํ้าประปาที่สะอาดและปล่อยให้อากาศแห้งหลังการใชง้านแต่ละครั้ง
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ทานรวิารอกซาบันต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานริวารอกซาบันโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณหยุดทานยาริวารอกซาบัน 
ความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอาจเพิ่มขึ้น

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานริวารอกซาบัน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาริวารอกซาบัน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดริวารอกซาบัน สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาอื่นๆ ทีต่้องสั่งโดยแพทย์และไม่ใชใ่บสั่งยา อย่าลืม
พูดถึงยาที่ระบไุว้ในส่วนคําเตือนทีส่ําคัญและสิ่งต่อไปนี้: carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, 
Tegretol-XR, Teril), erythromycin (EES, Eryc, Eryped, Erythrocin, อื่น ๆ ), ketoconazole, phenytoin 
(Dilantin, Phenytek), rifampin (Rifadin, Rimactane) และ ritonavir (Norvir ใน Kaletra ใน Viekira Pak) แพทย์
ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจโต้ตอบกับ
ยาริวารอกซาบันด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมลีิ้นหัวใจเทียมหรือเพิ่งสังเกตเห็นรอยฟกชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ 
แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานริวารอกซาบัน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีหรือเคยมีปัญหาเลือดออกชนิดใดก็ตาม กลุ่มอาการแอนตี้ฟอสโฟไลปิด 
(APS; ภาวะทีท่ําให้เกิดลิ่มเลือด) มเีลือดออกหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือลําไส้ของคุณ หรือโรคไตหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานยาริวารอกซาบัน 
ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการใช้ rivaroxaban หากคุณอายุ 75 ปีขึ้นไป

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมถึงการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใชย้าริวารอกซาบัน แพทย์ของคุณอาจบอก
ให้คุณหยุดทานริวารอกซาบันก่อนการผ่าตัดหรือหัตถการ แพทย์จะแจ้งใหคุ้ณทราบเมื่อคุณควรเริ่มใช้ยาริวารอกซาบันอีกครั้ง
หลังการผ่าตัด

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ผู้ใหญ่:
หากคุณทานยาริวารอกซาบันวันละครั้ง ให้ทานยาทีล่ืมไปทันทีทีน่ึกได้ในวันนั้น ดําเนินการต่อตารางการจ่ายยาตามปกติของ
คุณในวันถัดไป

หากคุณทานยาริวารอกซาบันวันละสองครั้งเพื่อรักษา DVT หรือ PE ใหท้านยาที่ไม่ได้รับทันททีี่จําได้ในวันนั้น คุณอาจทาน 2 
โด๊สพร้อมกันเพื่อชดเชยขนาดที่ไมไ่ด้รับ ดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกตขิองคุณในวันถัดไป
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หากคุณมี CAD หรือ PAD และรับประทาน rivaroxaban วันละสองครั้งเพื่อลดความเสี่ยงของ DVT และ PE และพลาดการรับ
ประทาน ให้ทําตามตารางการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ทารกและเด็ก:
หากคุณทานยาริวารอกซาบันวันละครั้ง ให้ทานยาทีล่ืมไปทันทีทีน่ึกได้ในวันนั้น ดําเนินการต่อตารางการจ่ายยาตามปกติของ
คุณในวันถัดไป อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

หากคุณทานยาริวารอกซาบันวันละสองครั้ง ให้ทานยาตอนเช้าที่ลืมไปทันททีี่นึกได้ในวันนั้น คุณอาจรับประทาน 2 โด๊สในเวลา
เดียวกันในตอนเย็นเพื่อชดเชยสําหรับมื้อที่ลืมไปในตอนเช้า ดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกตขิองคุณในวันถัดไป

หากคุณทานยาริวารอกซาบันสามครั้งต่อวันและพลาดการทานยา ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามกําหนดเวลาการ
ให้ยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Rivaroxaban อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

กล้ามเนื้อกระตุก

ปวดแขนหรือขา (ในเด็ก)

อาเจียน (ในเด็ก)

อาการปวดท้อง

อาการไอ (ในเด็ก)

ผื่น (ในเด็ก)

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

อุจจาระเป็นเลือด สีดํา หรือชักช้า

ปัสสาวะสีชมพูหรือสนีํ้าตาล

ไอหรืออาเจียนเป็นเลือดหรือวัสดุที่ดูเหมือนกากกาแฟ

เลือดกําเดาไหลบ่อย

มีเลือดออกจากเหงือก

ประจําเดือนมามาก

ความอ่อนแอ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลม

มองเห็นภาพซ้อน

ปวดแขนหรือขา

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611049.html 5/7



14/14/22, 15:31 น. ริวารอกซาบัน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

ลมพิษ

ปวดหรือบวมบริเวณแผล

Rivaroxaban ป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวตามปกติ ดังนั้นอาจใช้เวลานานกว่าปกตใินการหยุดเลือดหากคุณถูกตัดหรือได้รับบาดเจ็บ 
ยานี้อาจทําให้คุณชํ้าหรือมีเลือดออกได้ง่ายขึ้น โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากมีเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

Rivaroxaban 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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อุจจาระเป็นเลือด สีดํา หรือชักช้า
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http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


14/14/22, 15:31 น. ริวารอกซาบัน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

เลือดในปัสสาวะ

ไอหรืออาเจียนเป็นเลือดหรือวัสดุที่ดูเหมือนกากกาแฟ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ rivaroxaban

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ใบสั่งยาของคุณอาจไม่สามารถเติมเงินได้

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

ชื่อแรนด์

ซาเรลโต®

แก้ไขล่าสุด - 03/15/2022

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผูป้่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West 
Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

