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hy เป็นยานี้กําหนด?

Ropinirole ใช้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาอาการของโรคพารก์ินสัน (PD; ความผิดปกติของระบบประสาท
ทีท่ําให้เกิดปัญหาในการเคลื่อนไหว การควบคุมกล้ามเนื้อ และการทรงตัว) รวมถึงการสั่นของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ความฝืด 
การเคลื่อนไหวช้า และปัญหาความสมดุล Ropinirole ยังใช้ในการรักษาโรคขาอยู่ไม่สุข (RLS หรือ Ekbom syndrome ซึ่ง
เป็นอาการที่ทําให้รู้สึกไม่สบายที่ขาและกระตุ้นให้ขยับขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนและเมื่อนั่งหรือนอนราบ) 
Ropinirole อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาโดปามีน มันทํางานโดยทําหน้าทีแ่ทนโดปามีน ซึ่งเป็นสารธรรมชาติในสมอง
ทีจ่ําเป็นในการควบคุมการเคลื่อนไหว

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Ropinirole มาในรูปแบบแท็บเล็ตและแท็บเล็ตที่ออกฤทธิน์าน (ออกฤทธิน์าน) เพื่อใช้ทางปาก อาจรับประทาน Ropinirole 
พร้อมอาหารเพื่อป้องกันอาการปวดท้อง เมื่อใช้ ropinirole ในการรักษาโรคพาร์กินสัน ยาเม็ดปกตมิักใช้วันละ 3 ครั้ง และยา
เม็ดขยายเวลารับประทานวันละครั้ง เมื่อใช้ ropinirole ในการรักษาโรคขาอยู่ไม่สุข มักใช้ยาเม็ดปกติวันละครั้ง 1 ถึง 3 ชั่วโมง
ก่อนนอน ยาเม็ด Ropinirole Extended-release ไม่ได้ใช้เพื่อรักษาโรคกระสับกระส่าย รับประทานยาโรปินโิรลในเวลา
เดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวังและขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใด ๆ ที่คุณไมเ่ข้าใจ ใช้ 
ropinirole ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

มยีาอื่นๆ ที่มีชื่อคล้ายกับชื่อแบรนด์ของโรพนิิโรล คุณควรแน่ใจว่าคุณได้รับโรปินโิรลและไม่ใช่ยาตัวใดตัวหนึ่งที่คล้ายคลึง
กันทุกครั้งที่คุณกรอกใบสั่งยา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบสั่งยาที่แพทย์ให้มานั้นชัดเจนและอ่านง่าย คุณควรทราบชื่อยาของ
คุณและสาเหตทุี่ต้องกิน หากคุณคิดว่าคุณได้รับยาที่ไม่ถูกต้อง ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ อย่าใช้ยาใดๆ เว้นแต่คุณจะแน่ใจว่า
เป็นยาที่แพทย์สั่ง

กลืนเม็ดยาแบบขยายออกทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

แพทย์ของคุณจะเริ่มให้ยาโรปินิโรลขนาดตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาเพื่อช่วยควบคุมอาการของคุณ หากคุณกําลังใช้โรพนิิ
โรลเพื่อรักษาโรคพาร์กินสัน แพทยข์องคุณอาจจะไม่เพิ่มขนาดยาบ่อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง หากคุณกําลังใช้ ropinirole เพื่อ
รักษาขาอยู่ไม่สุข
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ซนิโดรม แพทย์ของคุณอาจจะเพิ่มขนาดยาของคุณหลังจากผ่านไป 2 วัน อีกครั้งเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์แรก และไม่บ่อยกว่า
สัปดาห์ละครั้ง อาจใชเ้วลาหลายสัปดาหก์่อนที่คุณจะได้รับยาที่เหมาะกับคุณ หากคุณกําลังใช้โรพินโิรลเพื่อรักษาโรคขาอยูไ่ม่สุข 
คุณอาจไดร้ับชุดเริ่มต้นทีป่ระกอบด้วยยาเม็ดขนาดที่เพิ่มขึ้นซึ่งต้องดําเนินการในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการรักษา ปริมาณยา
ทีคุ่ณต้องการขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาได้ดีเพียงใด และอาจแตกต่างไปจากปริมาณที่มีอยู่ในชุดอุปกรณ์ 
แพทย์ของคุณจะบอกคุณถึงวิธีการใช้ชุดเครื่องมือนี้ และคุณควรทานยาเม็ดที่มีอยู่ทั้งหมดหรือไม่ ปฏิบัติตามคําแนะนําของ
แพทย์อย่างระมัดระวัง

Ropinirole ควบคุมอาการของโรคพาร์กินสันและโรคขาอยู่ไม่สุข แต่ไม่สามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ ทานโรปินิโรลต่อไป
แม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานโรปินิโรลโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณกําลังใช้โรปินโิรลและหยุดใช้ยากะทันหัน คุณอาจมไีข้ 
กล้ามเนื้อตึง เหงื่อออก สับสน เจ็บปวด ขาดความสนใจหรือกังวลต่อกิจกรรมตามปกติหรือสิ่งที่คุณมักจะสนใจ วิตกกังวล ซึม
เศร้า เหนื่อยล้า ลําบาก เผลอหลับหรือหลับไป และอาการอื่นๆ หากแพทย์ของคุณขอให้คุณหยุดใช้ยาโรปินโิรล แพทย์ของคุณ
อาจลดขนาดยาลงทีละน้อยภายใน 7 วัน

หากคุณหยุดใช้ยาโรพินิโรลไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อย่าเริ่มใช้ยาอีกครั้งโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ แพทย์ของคุณอาจ
ต้องการเพิ่มขนาดยาของคุณอีกครั้งทลีะน้อย

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโรปนิิโรล
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าโรปินโิรล ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดโรปินิโรลหรือยาเม็ดแบบ
ออกฤทธิ์นาน สอบถามแพทยห์รือเภสัชกรสําหรับรายการส่วนผสมในยาเม็ดโรปินิโรลแบบปกตหิรือแบบออกฤทธิ์นาน

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยากล่อมประสาท ('ลิฟตอ์ารมณ์'); ยารักษาโรคจิต (ยา
สําหรับความเจ็บป่วยทางจิต); ไซเมทิดนี (Tagamet, Tagamet HB); ยาปฏิชีวนะ fluoroquinolone เช่น 
ciprofloxacin (Cipro) และ norfloxacin (Noroxin); ฟลโูวซามีน (Luvox); การบําบัดด้วยฮอร์โมนทดแทนและ
ฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน และยาฉีด); อินซูลิน; แลนโซปราโซล (พรีวาซิด); levodopa (ใน 
Sinemet ใน Stalevo); ยาสําหรับความวิตกกังวลและอาการชัก ยาที่ทําให้ง่วงนอน; metoclopramide (Reglan); เม็ก
ซิไทน์ (เม็กซทิิล); โมดาฟานิล (โพรวิจิล); แนฟซิลลิน; โอเมพราโซล (Prilosec, Zegerid); ยากล่อมประสาท; ยานอนหลับ; 
และยากล่อมประสาท แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง อย่า
ลืมบอกแพทยห์รือเภสัชกรของคุณหากคุณหยุดใช้ยาใดๆ ในขณะที่ทานยาโรปินโิรล

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีความอยากที่จะเล่นการพนันที่ควบคุมได้ยาก และหากคุณเคยหรือเคย
มีอาการง่วงนอนในตอนกลางวันโดยไม่คาดคิดหรือมีความผิดปกติในการนอนที่นอกเหนือจากโรคขาอยู่ไม่สุข ความดัน
โลหิตสูงหรือตํ่า โรคจิต (ความเจ็บป่วยทางจิตทีท่ําให้เกิดการคิดหรือการรับรู้ทีผ่ิดปกต)ิ; หรือโรคหัวใจ ตับ หรือไต
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แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภข์ณะรับประทานโรพินโิรล ให้ติดต่อแพทย์
ของคุณ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณให้นมลูก Ropinirole อาจลดปริมาณนํ้านมแม่ของคุณ

คุณควรรู้ว่าโรปินิโรลอาจทําให้คุณง่วงหรืออาจทําให้คุณเผลอหลับไประหว่างทํากิจกรรมประจําวันตามปกติ คุณอาจไม่รู้สึก
ง่วงหรือมีสัญญาณเตือนอื่นๆ ก่อนทีคุ่ณจะผล็อยหลับไป ห้ามขับรถ ใช้เครื่องจักร ทํางานบนที่สูง หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่
อาจเป็นอันตรายในช่วงเริ่มต้นของการรักษา จนกว่าคุณจะรู้ว่ายาส่งผลต่อคุณอย่างไร หากคุณเผลอหลับไปอย่างกะทันหัน
ขณะกําลังทําอะไรบางอย่าง เช่น ดูโทรทัศน์ พูดคุย รับประทานอาหาร หรือนั่งรถ หรือหากคุณง่วงมากโดยเฉพาะในเวลา
กลางวัน ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณ ห้ามขับรถ ทํางานในที่สูง หรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะปรึกษาแพทย์

จําไว้ว่าแอลกอฮอลส์ามารถเพิ่มความง่วงที่เกิดจากยานี้ได้ บอกแพทย์หากคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจํา

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ โทรหาแพทย์หากคุณเริ่มหรือหยุดสูบบุหรีร่ะหว่างการ
รักษาด้วยโรปินิโรล การสูบบุหรี่อาจลดประสิทธิภาพของยานี้

คุณควรรู้ว่าบางคนที่รับประทานหรือใช้ยา เช่น โรปนิิโรล มีอาการกระตุ้นหรือพฤติกรรมทีรุ่นแรงซึ่งบีบบังคับหรือผิดปกติ
สําหรับพวกเขา เช่น การเล่นการพนัน ความต้องการทางเพศหรือพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้น การจับจ่ายซื้อของที่มากเกินไป และ
การกินมากเกินไป โทรเรียกแพทยข์องคุณหากคุณมีความต้องการทีจ่ะเล่นการพนันที่ยากต่อการควบคุม คุณมีความ
ต้องการอย่างมากในการซื้อสินค้า กิน มีเซ็กส์ หรือเล่นการพนัน หรือคุณไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของคุณได้ บอก
สมาชิกในครอบครัวของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถโทรหาแพทย์ได้ แม้ว่าคุณจะไม่ทราบว่าการพนัน
ของคุณหรือสิ่งกระตุ้นทีรุ่นแรงอื่นๆ หรือพฤติกรรมที่ผิดปกติได้กลายเป็นปัญหาแล้ว

คุณควรรู้ว่าโรปินิโรลอาจทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด คลื่นไส้ หรือเหงื่อออกเมื่อคุณลุกขึ้นจากท่านั่งหรือนอน
เร็วเกินไป กรณนีี้เป็นเรื่องปกตมิากขึ้นเมื่อคุณเริ่มใช้ยาโรพินิโรลในครั้งแรกหรือเมื่อเพิ่มขนาดยาโรพินโิรล เพื่อหลีก
เลี่ยงปัญหานี้ ให้ลุกจากเก้าอี้หรือเตียงช้าๆ วางเท้าบนพื้นสักครู่ก่อนลุกขึ้นยืน

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณกําลังใช้ยาเม็ดโรปินิโรลเป็นประจําเพื่อรักษาโรคพาร์กินสันและคุณพลาดการรับประทาน ให้รับประทานยาที่ลืมไป
ทันททีี่นึกได้ อย่างไรก็ตาม หากใกลถ้ึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยา
ตามปกติ

หากคุณกําลังใช้ยาเม็ดโรปินิโรลเป็นประจําเพื่อรักษาโรคขาอยู่ไม่สุข และคุณพลาดการรับประทาน ให้ข้ามมื้อที่ลืมไป ทานยา
ปกติ 1 ถึง 3 ชั่วโมงก่อนเข้านอนครั้งต่อไป อย่าเพิ่มขนาดยาครั้งต่อไปเป็นสองเท่าเพื่อชดเชยกับยาที่ไม่ได้รับ

หากคุณกําลังใช้ยาเม็ดโรปินิโรลแบบออกฤทธิ์นานเพื่อรักษาโรคพาร์กินสันและคุณพลาดการรับประทาน ให้ทานยาที่ลืมไปทันที
ทีจ่ําได้ กลับสู่ตารางการจ่ายยาปกติของคุณในวันถัดไป อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไป
และดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?
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Ropinirole อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

อาการปวดท้อง

อิจฉาริษยาหรือแก๊ส

ท้องเสีย

ท้องผูก

ความอยากอาหารลดลง

ลดนํ้าหนัก

อาการวิงเวียนศีรษะ

อาการง่วงนอน

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ความอ่อนแอ

ปวดหัว

เหงื่อออกหรือหน้าแดง

ความสับสน

จําหรือจดจ่อยาก

ความวิตกกังวล

ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายกะทันหัน

การสั่นของส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่ควบคุมไม่ได้

ลดความไว (การตอบสนอง) ต่อการสัมผัส

ปัสสาวะบ่อยหรือเร่งด่วน

ปัสสาวะลําบากหรือปวดเมื่อปัสสาวะ

ในผู้ชาย ความยากลําบากในการบรรลหุรือคงการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

ปวดหลัง กล้ามเนื้อ หรือข้อ

ปวด แสบร้อน ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือหรือเท้า

อาการบวมทีม่ือ แขน เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ปากแห้ง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงทีไ่ม่มีอยู่)

รู้สึกสงสัยผูอ้ื่นผิดปกติ
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ความสับสน

พฤติกรรมก้าวร้าวหรือไม่เป็นมิตร

มีความคิดหรือความเชื่อแปลกๆ ที่ไม่มีพื้นฐานตามความเป็นจริง

ความปั่นป่วน

เป็นลม

อาการเจ็บหน้าอก

หัวใจเต้นช้า เร็ว หรือเต้นผิดปกติ

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ปาก ลิ้น หรือลําคอ

หายใจถี่

กลืนหรือหายใจลําบาก

การมองเห็นสองครั้งหรือการเปลี่ยนแปลงการมองเห็นอื่น ๆ

บางคนที่ใช้ยาโรพินิโรลและยาอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของไฟโบรตกิ (ทําให้เกิดแผลเป็นหรือหนาขึ้น) 
ในปอดและลิ้นหัวใจ ยังไม่ทราบว่าปัญหานี้เกิดจากโรพินิโรลหรือไม่ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยา
นี้

Ropinirole อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่คุณกําลังใช้ยา
นี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก 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 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากแสงแดดโดยตรง ความร้อนส่วน
เกิน และความชื้น (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ดื้อต่อเด็กและ

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698013.html 5/7

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p


15/4/22, 11:17 น. โรปินโิรล สมุนไพรยาและอาหารเสริม

เด็กเล็กสามารถเปิดได้อย่างง่ายดาย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในที่
ปลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
คลื่นไส้

อาเจียน

อาการวิงเวียนศีรษะ

เป็นลม

ภาพหลอน (เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงทีไ่ม่มีอยู่)

ฝันร้าย

อาการง่วงนอน

ความสับสน

เหงื่อออก

กลัวเมื่ออยูใ่นพื้นที่ขนาดเล็กหรือปิด

การเคลื่อนไหวของร่างกายที่ควบคุมยาก

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

อาการเจ็บหน้าอก

ความอ่อนแอ

ไอ

ความปั่นป่วน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698013.html 6/7

http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


15/4/22, 11:17 น. โรปินโิรล สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ชื่อแรนด์

ความต้องการ®¶

ความต้องการ®XL¶

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2022

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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