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เซเวลาเมอร์
ออกเสียงว่า (se vel' a mer)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Sevelamer ใช้เพื่อควบคุมระดับฟอสฟอรัสในเลือดสูงในผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังที่กําลังฟอกไต (การรักษาทางการแพทย์เพื่อ
ทําความสะอาดเลือดเมื่อไตทํางานไม่ถูกต้อง) Sevelamer อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยึดเกาะฟอสเฟต มันจับฟอสฟอรัสที่คุณ
ไดร้ับจากอาหารในอาหารของคุณและป้องกันไม่ใหถู้กดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดของคุณ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Sevelamer มาในรูปแบบแท็บเล็ตและเป็นผงสําหรับระงับการใช้ทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาสามครั้งต่อวันพร้อมกับอาหาร 
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ 
sevelamer ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

อย่าทําลายหรือบดเม็ดยา

แพทย์ของคุณอาจจะปรับขนาดยาตามระดับฟอสฟอรัสในเลือดของคุณ ไม่บ่อยกว่าหนึ่งครั้งในทุก 2 สัปดาห์

หากคุณกําลังใช้ผงสําหรับระงับ ให้อ่านคําแนะนําของผู้ผลิตสําหรับการใช้ที่มาพร้อมกับยาอย่างละเอียด คําแนะนําเหล่านี้
อธิบายวิธกีารเตรียมและวัดขนาดยาของคุณ ผสมผงกับปริมาณนํ้าที่แนะนําสําหรับปริมาณของคุณ และคนส่วนผสมอย่าง
แรง ส่วนผสมจะขุ่นเพราะผงไม่ละลาย หรือจะผสมผงกับอาหารหรือเครื่องดื่มก็ได้ ห้ามนําส่วนผสมไปไมโครเวฟหรือใส่ผงลง
ในอาหารหรือของเหลวที่อุ่น นําส่วนผสมทันทีหลังจากเตรียม (ภายใน 30 นาที) เป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารของคุณ หากไม่ได้
เตรียมส่วนผสมไว้ภายใน 30 นาทีของการเตรียม ให้ทิ้งส่วนผสมนั้นทิ้ง

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัตติาม?

ก่อนรับประทานเซเวลาเมอร์
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แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้เซเวลาเมอร์ ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในเซเวลาเมอร์เม็ดหรือผงสําหรับ
ระงับ สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุน
ไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทยข์องคุณอาจบอกให้คุณใช้ยาของคุณในบางช่วงเวลาก่อนหรือหลังที่คุณ
ใช้เซเวลาเมอร์ เปลี่ยนขนาดยาของคุณ หรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง หากคุณกําลังใช้ไซโคลสปอ
ริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune), levothyroxine (Levo-T, Synthroid, Tirosint, อื่นๆ) หรือทาโครลิมัส 
(Astagraf, Prograf, Protopic) คุณควรรับประทานอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 3 ชั่วโมงหลังจากที่คุณ ได้เอาเซเวลา
เมอร์ ใช้ ciprofloxacin (Cipro) อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนหรือ 6 ชั่วโมงหลังรับประทานเซเวลาเมอร์ นอกจากนี้ ให้รับ
ประทานมัยโคฟีโนเลต (เซลล์เซ็ปต์) อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนรับประทานเซเวลาเมอร์

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณมีการอุดตันของกระเพาะอาหารหรือลําไสข้องคุณ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณ
ว่าอย่าทานเซเวลาเมอร์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีปัญหาในการกลืน หรือเคยมีหรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
หรือลําไส้ รวมทั้งเป็นแผล (แผลในเยื่อบุกระเพาะอาหารหรือลําไส้) โรคลําไส้อักเสบ ท้องผูก หรือได้รับการผ่าตัดที่
กระเพาะอาหารหรือลําไสข้องคุณ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้เซเวลาเมอรโ์ทร
หาแพทย์ของคุณ

คุณควรรู้ว่าเซเวลาเมอร์อาจลดระดับวิตามินและกรดโฟลิกในร่างกาย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเพื่อดูว่าคุณจําเป็นต้องทาน
วิตามินเหล่านี้เพิ่มเติมในระหว่างการรักษาด้วยเซเวลาเมอร์หรือไม่

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

แพทย์ของคุณอาจแนะนําใหคุ้ณรับประทานอาหารที่มีฟอสฟอรัสตํ่า ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้อย่างระมัดระวัง พูดคุยกับ
แพทย์ของคุณเกี่ยวกับอาหารทีม่ีฟอสฟอรัสในปริมาณสูง

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไม่ได้รับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Sevelamer อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ท้องเสีย

อาเจียน

คลื่นไส้

อาการปวดท้อง

แก๊ส

อิจฉาริษยา

อาการท้องผูกใหม่หรือแย่ลง
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ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

อุจจาระสีดําและชักช้า

อุจจาระเป็นเลือดแดง

Sevelamer อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

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 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อ
กําหนดการตอบสนองของคุณต่อเซเวลาเมอร์

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์
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