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ซาควินาเวียร์
ออกเสียงว่า (sa kwin 'a veer)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Saquinavir ใชร้่วมกับ ritonavir (Norvir) และยาอื่น ๆ เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) ซาควิ
นาเวียร์อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารยับยั้งโปรตีเอส มันทํางานโดยการลดปริมาณของเอชไอวีในเลือด แม้ว่าซาควินาเวียรไ์ม่สามารถ
รักษาเอชไอวีได้ แต่ก็อาจลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ที่ได้มาและโรคที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี เช่น การติดเชื้อ
ร้ายแรงหรือมะเร็ง การใช้ยาเหล่านี้ควบคู่ไปกับการฝึกมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและเปลี่ยนแปลงวิถชีีวติอื่นๆ อาจลดความเสี่ยง
ในการแพร่เชื้อไวรัสเอชไอวีไปยังผู้อื่น

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

ซาควินาเวียร์มาในรูปแบบแคปซูลและยาเม็ดสําหรับรับประทาน มักใชใ้นเวลาเดียวกันกับ ritonavir (Norvir) วันละสองครั้งภายใน 
2 ชั่วโมงหลังอาหารมื้อใหญ่ มันอาจจะง่ายกว่าที่จะจําไว้ว่าใหท้านซาควินาเวียร์ถ้าคุณทานพร้อมกับมื้ออาหาร รับประทานซาควินา
เวียร์ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่
คุณไม่เข้าใจ ใช้ยาซาควนิาเวียร์ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าเคี้ยวหรือบดขยี้

หากคุณไม่สามารถกลืนทั้งแคปซูลได้ คุณสามารถใชซ้าควินาเวียรไ์ด้โดยการเปิดแคปซูลและผสมส่วนผสมกับนํ้าเชื่อม ซอร์บิทอล 
หรือแยม ในการเตรียมยาแต่ละขนาด ให้เติมนํ้าเชื่อม ซอร์บิทอล หรือแยม 3 ช้อนชา (15 มล.) ลงในภาชนะเปล่า เปิดแคปซูลซาควนิา
เวียร์และเพิ่มเนื้อหาลงในภาชนะ คนส่วนผสมเป็นเวลา 30 ถึง 60 วินาที หากคุณใชน้ํ้าเชื่อมเย็น ซอร์บิทอล หรือแยม ใหร้อให้ส่วน
ผสมมีอุณหภูมิห้องก่อนรับประทาน อย่าลืมกินส่วนผสมทั้งหมดเพื่อใหคุ้ณได้รับปริมาณเต็มที่

ทานซาควินาเวียรต์่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานซาควินาเวียร์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณลืมรับประทานยา ใหก้ิน
น้อยกว่าขนาดทีก่ําหนด หรือหยุดกินยาซาควินาเวียร์ อาการของคุณอาจกลายเป็นเรื่องยากขึ้นที่จะรักษา

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยซาควินาเวียร์ และทุกครั้ง
ที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ คุณยังสามารถเยี่ยมชม
อาหารและ
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เว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซตข์องผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้ยา

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งใชซ้าควินาเวียร์ร่วมกับริโทนาเวียร์ (นอร์เวียร์) และยาอื่นๆ เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์หรือ
บุคคลอื่นที่ติดเชื้อเอชไอวี พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานซาควินาเวียร์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาซาควินาเวียร์ ยาอื่นๆ แลคโตส หรือส่วนผสมอื่นๆ ในแคปซูลหรือยาเม็ดซาควินา
เวียร์ แพทยข์องคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานซาควินาเวียร์ สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทยห์ากคุณกําลังใช้ยาต่อไปนี้: alfuzosin (Uroxatral); atazanavir (Reyataz ใน Evotaz); clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac); โคลซาปีน (Clozaril, Fazaclo, Versacloz); ดาซาทินิบ (Sprycel); ยา ergot เช่น 

dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), ergoloid mesylates (Hydergine), ergonovine (Ergotrate), ergotamine (Ergomar ใน Cafergot ใน Migergot อื่น ๆ ) และ methylergonovine (Methergine); 

erythromycin (EES, E-mycin, Erythrocin, อื่น ๆ ); ฮาโลแฟนทริน; ฮาโลเพอริดอล (Haldol); ยาบางชนิดสําหรับการเต้นของหัวใจทีผ่ิดปกติเช่น amiodarone (Nexterone, Pacerone), disopyramide (Norpace), dofetilide 

(Tikosyn), flecainide (Tambocor), lidocaine (Xylocaine), propafenone (Rhythmol) และ quinidine (ใน Nuedexta); โลวาสแตติน (Altoprev); ลรูาซิโดน (Latuda); ยารักษาอาการป่วยทางจิตและคลื่นไส้เช่น 

chlorpromazine และ thioridazine; มิดาโซแลมทางปาก; เพนทามิดีน (Nebupent, Pentam); pimozide (Orap); ควินิน (Qualaquin); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, Rifater); ซิลเดนาฟิล (เฉพาะแบรนด์ 

Revatio ที่ใช้สําหรับโรคปอด); ซิมวาสแตติน (Zocor, Flolopid, ใน Vytorin); สุนาทินบิ (Sutent); ทาโครลมิัส (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf ); ทราโซโดน; ไตรอะโซแลม (ฮาลเซียน); หรือ ziprasidone (จีโอดอน) แจ้งแพทยห์รือ

เภสัชกรของคุณด้วยหากคุณกําลังใช้ยารลิพิวิริน (เอดูแรนท์ ในจูลูกา้ โอเดฟซีย์ คอมพเลอรา) หรือหากคุณหยุดใช้ยานีภ้ายในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานซาควินาเวียรถ์้าคุณกําลังใชย้าเหล่านีอ้ย่างน้อยหนึ่งอย่าง 

ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, Rifater); ซิลเดนาฟิล (เฉพาะแบรนด์ Revatio ที่ใชส้ําหรับโรคปอด); ซิมวาสแตติน (Zocor, Flolopid, ใน Vytorin); สุนาทินิบ (Sutent); ทาโครลมิัส (Astagraf XL, Envarsus XR, 

Prograf ); ทราโซโดน; ไตรอะโซแลม (ฮาลเซียน); หรือ ziprasidone (จีโอดอน) แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณด้วยหากคุณกําลังใช้ยาริลพิวิริน (เอดูแรนท์ ในจูลูกา้ โอเดฟซีย์ คอมพเลอรา) หรือหากคุณหยุดใช้ยานีภ้ายในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา 

แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานซาควินาเวียร์ถ้าคุณกําลังใช้ยาเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, Rifater); ซิลเดนาฟิล (เฉพาะแบรนด์ Revatio ที่ใชส้ําหรับโรคปอด); ซิมวาสแตติน (Zocor, 

Flolopid, ใน Vytorin); สุนาทินิบ (Sutent); ทาโครลิมัส (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf ); ทราโซโดน; ไตรอะโซแลม (ฮาลเซียน); หรือ ziprasidone (จีโอดอน) แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณด้วยหากคุณกําลังใชย้าริลพิวิริน (เอดู

แรนท์ ในจูลูกา้ โอเดฟซีย์ คอมพเลอรา) หรือหากคุณหยุดใช้ยานีภ้ายในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานซาควินาเวียรถ์้าคุณกําลังใชย้าเหล่านีอ้ย่างน้อยหนึ่งอย่าง แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณด้วยหากคุณกําลังใช้

ยาริลพิวิริน (เอดูแรนท์ ในจูลูกา้ โอเดฟซีย์ คอมพเลอรา) หรือหากคุณหยุดใช้ยานีภ้ายในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานซาควินาเวียรถ์้าคุณกําลังใชย้าเหล่านีอ้ย่างน้อยหนึ่งอย่าง แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณด้วย

หากคุณกําลังใช้ยาริลพวิิริน (เอดูแรนท์ ในจูลูก้า โอเดฟซีย์ คอมพเลอรา) หรือหากคุณหยุดใชย้านี้ภายในสองสัปดาห์ทีผ่่านมา แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานซาควินาเวียร์ถ้าคุณกําลังใช้ยาเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใชย้าอื่นๆ ที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารกันเลือดแข็ง ('ทินเนอร์เลือด') เช่น warfarin (Coumadin, Jantoven); ยาต้านเชื้อราเช่น 

itraconazole (Onmel, Sporanox) และ ketoconazole benzodiazepines เช่น alprazolam (Xanax), clorazepate (Gen-Xene, Tranxene), diazepam (Diastat, Valium) และ flurazepam; ตัวบล็อกเบต้าเช่น atenolol (Tenormin ใน 

Tenoretic), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL, ใน Dutoprol, ใน Loressor HCT), nadolol (Corgard, ใน Corzide) และ propranolol (Hemangeol, Inderal, Innopran); bosentan (Tracleer); แคลเซียมแชนแนล

บล็อกเกอร์ เช่น แอมโลดิพีน (Norvasc, ใน Caduet, Lotrel, อื่นๆ), ดิลเทียเซม (Cardizem, Cartia, Tiazac, อื่นๆ), เฟโลดิพีน, isradipine, nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat, Afeditab CR, Procardia), nimodipine (Nymalize), 

nisoldipine (Sular) และ verapamil (Calan, Verelan ใน Tarka); ยาลดคอเลสเตอรอลบางชนิด (สแตติน) เช่น อะทอร์วาสแตติน (Lipitor ใน Caduet); cobicistat (Tybost ใน Evotaz, Genvoya, Prezcobix และ Stribild); corticosteroids เช่น 

betamethasone, budesonide (Entocort, Pulmicort, Uceris, ใน Symbicort), ciclesonide (Alvesco, Zetonna, Omnaris), dexamethasone, fluticasone (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, ใน Advair, อื่น ๆ ), methylprednisone, 

Dutamansone, ), เพรดนโิซน (เรยอส) และไตรแอมซิโนโลน (คีนาล็อก); โคลชิซีน (Colcrys, Mitigare); ดิจอกซิน (ลานอกซิน); เฟนทานิล (Abstral, Actiq, Verelan ใน Tarka); ยาลดคอเลสเตอรอลบางชนิด (สแตติน) เช่น อะทอร์วาสแตติน (Lipitor ใน 

Caduet); cobicistat (Tybost ใน Evotaz, Genvoya, Prezcobix และ Stribild); corticosteroids เช่น betamethasone, budesonide (Entocort, Pulmicort, Uceris, ใน Symbicort), ciclesonide (Alvesco, Zetonna, Omnaris), 

dexamethasone, fluticasone (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, ใน Advair, อื่น ๆ ), methylprednisone, Dutamansone, ), เพรดนิโซน (เรยอส) และไตรแอมซิโนโลน (คนีาล็อก); โคลชิซีน (Colcrys, Mitigare); ดิจอกซิน (ลานอกซิน); เฟนทานิล 

(Abstral, Actiq, Verelan ใน Tarka); ยาลดคอเลสเตอรอลบางชนิด (สแตติน) เช่น อะทอร์วาสแตติน (Lipitor ใน Caduet); cobicistat (Tybost ใน Evotaz, Genvoya, Prezcobix และ Stribild); corticosteroids เช่น betamethasone, budesonide 

(Entocort, Pulmicort, Uceris, ใน Symbicort), ciclesonide (Alvesco, Zetonna, Omnaris), dexamethasone, fluticasone (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, ใน Advair, อื่น ๆ ), methylprednisone, Dutamansone, ), เพรดนิโซน (เรยอส) 

และไตรแอมซิโนโลน (คีนาล็อก); โคลชิซีน (Colcrys, Mitigare); ดจิอกซิน (ลานอกซิน); เฟนทานิล (Abstral, Actiq, ciclesonide (Alvesco, Zetonna, Omnaris), dexamethasone, fluticasone (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, ใน Advair, อื่น ๆ ), 

methylprednisone, mometasone (Asmanax, Dulera), prednisone (Rayos) และ triamcinolone (Kenalog); โคลชิซีน (Colcrys, Mitigare); ดิจอกซิน (ลานอกซิน); เฟนทานิล (Abstral, Actiq, ciclesonide (Alvesco, Zetonna, Omnaris), 

dexamethasone, fluticasone (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, ใน Advair, อื่น ๆ ), methylprednisone, mometasone (Asmanax, Dulera), prednisone (Rayos) และ triamcinolone (Kenalog); โคลชิซีน (Colcrys, Mitigare); ดิจอกซิน (

ลานอกซิน); เฟนทานิล (Abstral, Actiq,
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Duragesic อื่น ๆ ); ยากดภูมิคุ้มกันบางชนิดเช่น cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune) และ sirolimus 
(Rapamune); ยารักษา HIV หรือ AIDS รวมถึง indinavir (Crixivan), lopinavir กับ ritonavir (Kaletra), maraviroc 
(Selzentry), nelfinavir (Viracept) หรือ tipranavir กับ ritonavir (Aptivus); ยาบางชนิดสําหรับการเต้นของหัวใจผิด
ปกตเิช่น ibutilide (Corvert) และ sotalol (Betapace, Sorine, Sotylize); ยารักษาอาการชักเช่น carbamazepine 
(Carbatrol, Epitol, Tegretol, อื่น ๆ ), phenytoin (Dilantin, Phenytek) และ phenobarbital; เมธาโดน (โดโลฟีน, 
เมธาโดส); เนฟาโซโดน; omeprazole (Prilosec ใน Yosprela, Zegerid); สารยับยั้ง phosphodiesterase (PDE5) บาง
ชนิดเช่น sildenafil (Viagra), tadalafil (Adcirca, Cialis) และ vardenafil (Levitra, Staxyn); quetiapine 
(Seroquel); quinupristin และ dalfopristin (Syrercid); ไรฟาบูติน (ไมโคบูตนิ); salmeterol (Serevent ใน Advair); 
และยาซึมเศร้า tricyclic บางชนิด เช่น amitriptyline, clomipramine (Anafranil), imipramine (Surmontil, 
Tofranil) และ maprotiline ยาอื่นๆ อาจทําปฏิกิริยากับซาควินาเวียร์ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยา
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรหรือวางแผนทีจ่ะใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์นและ
แคปซูลกระเทียม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก และหากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัว
ของคุณเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน แจ้งแพทยข์องคุณด้วยหากคุณเคยมีหรือเคยมีการเต้นของหัวใจผิดปกติ คอเลสเตอรอล
สูง หรือไตรกลีเซอไรด์ (ไขมันในเลือด); ฮโีมฟีเลีย (โรคเลือดออก); ภาวะที่ร่างกายไม่สามารถผลิตแลคเตสได้เพียงพอหรือไม่
สามารถทนต่อแลคโตสหรือโรคหัวใจหรือไตได้

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภข์ณะรับประทานซาควนิาเวียร์ ใหต้ิดต่อแพทย์
ของคุณ คุณไม่ควรให้นมลูกหากคุณติดเชื้อเอชไอวีหรือกําลังใช้ยาซาควินาเวียร์

คุณควรรู้ว่าซาควินาเวียรอ์าจลดประสิทธิภาพของฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน หรือการฉีด) พูดคุยกับ
แพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใชรู้ปแบบการคุมกําเนิดแบบอื่น

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาซาควินาเวียร์

คุณควรตระหนักว่าไขมันในร่างกายของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือเคลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น หลังส่วนบน คอ ('ควาย
โคก'') หน้าอก และบริเวณท้องของคุณ คุณอาจสังเกตเห็นการสูญเสียไขมันในร่างกายจากใบหน้า ขา และแขน

คุณควรรู้ว่าคุณอาจพบภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง (นํ้าตาลในเลือดของคุณเพิ่มขึ้น) ในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้ แม้ว่าคุณจะไมไ่ด้เป็น
เบาหวานอยูแ่ล้วก็ตาม แจ้งให้แพทยท์ราบทันที หากคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนีใ้นขณะที่ทานซาควินาเวียร์: กระหายนํ้ามาก ปัสสาวะ
บ่อย หิวมาก มองเห็นไม่ชัด หรืออ่อนแรง สิ่งสําคัญคือต้องโทรหาแพทย์ทันทีทีคุ่ณมีอาการเหล่านี้ เนื่องจากนํ้าตาลในเลือดสูงที่
ไม่ได้รับการรักษาอาจทําใหเ้กิดภาวะร้ายแรงทีเ่รียกว่ากรดคีโตอะซิโดซิส Ketoacidosis อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไมไ่ดร้ับ
การรักษาในระยะเริ่มแรก อาการของกรดคีโตอะซิโดซิส ได้แก่ ปากแห้ง คลื่นไส้และอาเจียน หายใจลําบาก ลมหายใจมีกลิ่นผลไม้ 
และสตลิดลง

คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสูก้ับการติดเชื้อ
อื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในร่างกายของคุณหรือทําให้เกิดภาวะอื่นๆ นีอ้าจทําให้คุณพัฒนาอาการติดเชื้อหรือเงื่อนไขเหล่านั้น หากคุณมี
อาการใหม่หรืออาการแย่ลงหลังจากเริ่มใช้ยาซาควินาเวียร์ อย่าลืมบอกแพทย์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการกินส้มโอและดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้
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ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ซาควินาเวียรอ์าจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องเสีย

อาการปวดท้อง

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องผูก

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ปวดหลัง

ปากแห้งหรือผิวคลํ้า

ไข้

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่น คัน บวมทีต่า ใบหน้า ปาก คอหรือริมฝีปาก หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

พุพองหรือลอกผิว

ผิวหรือตาเหลือง เบื่ออาหาร อาการคล้ายไขห้วัดใหญ่ เหนื่อยมาก ปัสสาวะสเีข้ม อุจจาระสอี่อน ปวดท้องด้านขวาบน

เวียนศีรษะ หน้ามืด หัวใจเต้นช้า ผิดปกติ หรือเต้นแรง เป็นลม

ซาควินาเวียร์อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่คุณกําลังใช้ยานี้

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)
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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:
เจ็บคอ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและระหว่าง
การรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อซาควินาเวียร์ แพทย์ของคุณอาจสั่งการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
(ECG; การทดสอบทีว่ัดกิจกรรมทางไฟฟ้าในหัวใจ) ก่อนและระหว่างการรักษาของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) ทั้งหมด
ที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่
ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Invirase®

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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