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hy เป็นยานี้กําหนด?

Roflumilast ใชใ้นผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังรุนแรง (COPD; กลุ่มของโรคทีส่่งผลต่อปอดและทางเดินหายใจ) เพื่อลด
จํานวนตอนหรืออาการ COPD ที่เลวลง Roflumilast อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า phosphodiesterase inhibitors มันทํางาน
โดยการลดอาการบวมในปอด

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Roflumilast มาในรูปแบบแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้ง รับประทานโรฟลูมิลาสในเวลาเดียวกัน
ทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้โร
ฟลูมิลาสตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

อย่าใช้ roflumilast เพื่อรักษาอาการหายใจลําบากอย่างกะทันหัน พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใช้ยาอื่น ๆ เพื่อรักษาอาการ
ของปัญหาการหายใจกะทันหัน

Roflumilast อาจควบคุม COPD แต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานโรฟลมูิลาสต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานโรฟลูมิลาสโดยไม่
ได้ปรึกษาแพทย์

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยยาโรฟลมูิลาส และทุกครั้ง
ที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ คุณยังสามารถเยี่ยมชม
เว็บไซต์ของผูผ้ลิตเพื่อขอรับคู่มือการใชย้า

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโรฟลูมิลาส
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาโรฟลมูิลาส ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดโรฟลูมิลาส สอบถามเภสัชกร
ของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: carbamazepine (Tegretol), cimetidine 
(Tagamet), enoxacin (ไม่มใีห้บริการในสหรัฐอเมริกา), erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin), fluvoxamine, 
ketoconazole (Nizoral), phenobarbital, phenytoin ( Dilantin), rifampicin และยาคุมกําเนิดบางชนิด ('ยาคุม
กําเนิด') แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งแพทย์หากคุณเป็นโรคตับ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานโรฟลมูิลาส

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยมีประวัตสิุขภาพจิตรวมถึงภาวะซึมเศร้า ความคิดเกี่ยวกับการทําร้าย
หรือฆ่าตัวตาย หรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น กังวลมาก; หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ทีผ่ิดปกติอื่นๆ 
พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้โรฟลมูิลาส

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทาน 
Roflumilast ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ

คุณควรรู้ว่าสุขภาพจิตของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่คาดคิดระหว่างการรักษาด้วยโรฟลมูิลาส คุณ ครอบครัว หรือผู้
ดูแลควรโทรหาแพทย์ทันที หากคุณพบอาการใหมใ่ดๆ ต่อไปนี้ หรืออาการเหล่านี้แย่ลง: นอนหลับยากหรือหลับยาก ภาวะซึมเศร้า; 
คิดที่จะทําร้ายหรือฆ่าตัวตายหรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น กังวลมาก; ความปั่นป่วน; หรืออารมณเ์ปลี่ยนแปลง ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าครอบครัวหรือผู้ดูแลของคุณรู้ว่าอาการเหล่านีอ้าจร้ายแรง เพื่อให้สามารถโทรหาแพทย์ได้หากคุณไม่สามารถเข้ารับการ
รักษาด้วยตนเองได้

คุณควรรู้ว่าโรฟลูมิลาสอาจทําให้นํ้าหนักลดได้ แพทยข์องคุณควรตรวจนํ้าหนักของคุณเป็นประจํา และคุณควรตรวจนํ้าหนัก
ของคุณเป็นประจําในระหว่างการรักษาด้วยโรฟลูมิลาส หากคุณสังเกตเห็นว่าคุณกําลังลดนํ้าหนักอยู่ ใหต้ิดต่อแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Roflumilast อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวดหัว

ปวดหลัง

กล้ามเนื้อกระตุก

ความอยากอาหารลดลง
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ส่วนของร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไมไ่ด้

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ทีร่ะบุไว้ในส่วนข้อควรระวังพิเศษ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณ
ทันที

Roflumilast 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)

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

มึนหัว

ผิวเย็นชื้น

หัวใจเต้นเร็ว

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?
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เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Daliresp®
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