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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Sirolimus อาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเกิดการติดเชื้อหรือมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง (มะเร็งในส่วนหนึ่ง
ของระบบภูมิคุ้มกัน) หรือมะเร็งผิวหนัง เพื่อลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งผิวหนัง ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยไม่
จําเป็นหรือเป็นเวลานาน และสวมชุดป้องกัน แว่นกันแดด และครีมกันแดดระหว่างการรักษา หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้
โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น ปัสสาวะบ่อยหรือเจ็บปวด หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ แผลใหม่หรือการ
เปลี่ยนแปลงของผิวหนัง เหงื่อออกตอนกลางคืน; ต่อมบวมที่คอ รักแร้ หรือขาหนีบ; การลดนํ้าหนักไม่ได้อธิบาย หายใจ
ลําบาก อาการเจ็บหน้าอก; ความอ่อนแอหรือความเหนื่อยล้าทีไ่ม่หายไป หรือปวดบวมหรืออิ่มในท้อง

Sirolimus อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงทีร่้ายแรงหรือเสียชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายตับหรือปอด ไม่ควรให้ยานีเ้พื่อ
ป้องกันการปฏิเสธการปลูกถ่ายตับหรือปอด

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อ Sirolimus

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ Sirolimus

hy เป็นยานี้กําหนด?

Sirolimus ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อป้องกันการปฏิเสธการปลูกถ่ายไต Sirolimus อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายากดภูมิคุ้มกัน มัน
ทํางานโดยการกดภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Sirolimus มาในรูปแบบแท็บเล็ตและสารละลาย (ของเหลว) ทีต่้องใชท้างปาก มักรับประทานวันละครั้งไม่ว่าจะพร้อมอาหารหรือไม่มี
อาหารก็ตาม เพื่อช่วยให้คุณจําได้ว่าต้องทาน Sirolimus ให้ทานในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่าง
ระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ Sirolimus ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือ
น้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด
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กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

แพทย์ของคุณอาจจะปรับขนาดยาไซโรลิมัสระหว่างการรักษา โดยปกตไิม่เกิน 1 ครั้งในทุกๆ 7 ถึง 14 วัน

ทาน Sirolimus ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานซิโรลิมัสโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

สารละลาย Sirolimus อาจทําใหเ้กิดฝ้าเมื่อแช่เย็น หากเป็นเช่นนี้ ให้วางขวดไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและเขย่าเบา ๆ จนกว่าหมอกควันจะ
หายไป หมอกควันไม่ได้หมายความว่ายาไดร้ับความเสียหายหรือไม่ปลอดภัยในการใชง้าน

ในการใช้ขวดสารละลาย ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี:้
1. เปิดขวดสารละลาย ในการใช้งานครั้งแรก ให้สอดหลอดพลาสติกที่มีจุกปิดแน่นเข้าไปในขวดจนชิดกับส่วนบนของขวด ห้ามนํา

ออกจากขวดเมื่อใส่เข้าไปแล้ว

2. สําหรับการใช้งานแต่ละครั้ง ให้สอดกระบอกฉีดยาสีเหลืองอําพันอันใดอันหนึ่งเข้าไปอย่างแน่นหนา โดยดันลูกสูบเข้าไปจนสุดเข้าไปใน
ช่องเปิดของหลอดพลาสติก

3. วาดปริมาณสารละลายทีแ่พทย์สั่งโดยค่อยๆ ดึงลูกสูบของกระบอกฉีดยาออกจนสุดเส้นสีดําของลูกสูบถึงเครื่องหมายที่ถูก
ต้องบนกระบอกฉีดยา เก็บขวดให้ตั้งตรง หากมีฟองสบูเ่กิดขึ้นในกระบอกฉีดยา ให้เทกระบอกฉีดยาลงในขวดและทําซํ้าขั้น
ตอนนี้

4. เทกระบอกฉีดยาลงในแก้วหรือถ้วยพลาสติกที่มีนํ้าหรือนํ้าส้มอย่างน้อย 2 ออนซ์ (60 มิลลิลิตร [1/4 ถ้วย]) ห้ามใชน้ํ้าแอ
ปเปิ้ล นํ้าเกรพฟรุต หรือของเหลวอื่นๆ คนให้เข้ากันอย่างแรงเป็นเวลา 1 นาทีแล้วดื่มทันที

5. เติมนํ้าหรือนํ้าส้มคั้นอย่างน้อย 4 ออนซ์ (120 มิลลิลิตร [1/2 ถ้วย]) ผัดอย่างแรงและดื่มสารละลายล้าง

6. ทิ้งกระบอกฉีดยาทีใ่ช้แล้ว

หากคุณต้องการพกกระบอกฉีดยาที่บรรจุแล้วติดตัวไปด้วย ให้ปิดฝาบนกระบอกฉีดยาแล้วใส่กระบอกฉีดยาลงในกระเป๋า ใช้
ยาในกระบอกฉีดยาภายใน 24 ชั่วโมง

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งใช้ Sirolimus เพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงิน พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงทีเ่ป็นไปได้ของการใช้ยานีส้ําหรับ
สภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานซโิรลมิัส
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาซิโรลมิัส ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดหรือสารละลายซิโรลิมัส สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้า วิตามิน และอาหารเสริมอะไรบ้าง อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาปฏิชีวนะ 
aminoglycoside เช่น amikacin, gentamicin, kanamycin, neomycin (Neo-Fradin, Neo-Rx), streptomycin,
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และโทบรามัยซิน (โทบิ); แอมโฟเทอริซิน บี (Abelcet, AmBisome, Amphocin, Fungizone); angiotensinconverting enzyme 
(ACE) inhibitors เช่น benazepril (Lotensin), captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), fosinopril (Monopril), lisinopril 
(Prinivil, Zestril), moexipril (Univasc), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril), ramipril (Altace) และ trandolapril 
(Mavik); ยาต้านเชื้อราเช่น clotrimazole (Lotrimin), fluconazole (Diflucan), itraconazole (Sporanox), ketoconazole 
(Nizoral) และ voriconazole (Vfend); bromocriptine (Cycloset, Parlodel); ไซเมทิดีน (Tagamet); cisapride (Propulsid) (ไม่มี
ให้บริการในสหรัฐอเมริกา); คลารโิทรมัยซิน (Biaxin); ดานาซอล (Danocrine); ดิลไทอาเซม (Cardizem, Dilacor, Tiazac); 
erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin); สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวเีช่น indinavir (Crixivan) และ ritonavir (Norvir ใน 
Kaletra); ยาบางชนิดสําหรับคอเลสเตอรอล ยาสําหรับอาการชักเช่น carbamazepine (Tegretol), phenobarbital (Luminal) และ 
phenytoin (Dilantin); metoclopramide (Reglan); นคิาร์ดีพีน (Cardene); ไรฟาบูตนิ (ไมโคบูติน); ไรแฟมพิน (Rifadin, 
Rimactane); ไรฟาเพนทีน (Priftin); เทลโิธรมัยซิน (Ketek); troleandomycin (TAO) (ไม่มใีหบ้ริการในสหรัฐอเมริกา); และ verapamil 
(Calan, Covera, Isoptin, Verelan) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง เวเร
ลัน) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง เวเรลัน) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน
ขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

หากคุณกําลังใชแ้คปซูลหรือสารละลายเจลาตินนิ่ม cyclosporine (Neoral) ให้ทานก่อน Sirolimus 4 ชั่วโมง

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยมีคอเลสเตอรอลสูง หรือไตรกลีเซอไรด์หรือโรคตับสูง

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณควรใช้วิธีการคุมกําเนิดทีม่ีประสิทธิผลก่อน
เริ่มใช้ยาซิโรลมิัส ขณะรับประทานซิโรลมิุส และเป็นเวลา 12 สัปดาหห์ลังจากหยุดยาซิโรลิมัส หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานยาซโิรลิ
มัส ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาซิโรลมิัส

ไม่ต้องฉีดวัคซีนใดๆ โดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

หลีกเลี่ยงการดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Sirolimus อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

อาการปวดท้อง

ปวดหัว

ท้องผูก

ท้องเสีย

คลื่นไส้

ปวดข้อ
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ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง อาการต่อไปนีเ้ป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าคุณพบอาการเหล่านี้หรืออาการที่
ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

ไอ

บวม แดง แตก ผิวเป็นสะเก็ด

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

Sirolimus 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 เก็บแท็บเล็ตที่อุณหภูมหิ้องและห่างจากแสง ความร้อนส่วนเกิน และ
ความชื้น (ไม่อยู่ในห้องนํ้า) เก็บยาทีเ่ป็นของเหลวไว้ในตู้เย็น ห่างจากแสง ปิดให้สนิท และทิ้งยาทีไ่ม่ได้ใช้หลังจากเปิดขวดหนึ่งเดือน 
อย่าแช่แข็ง หากจําเป็น คุณสามารถเก็บขวดไว้ได้นานถึง 15 วันทีอุ่ณหภูมิห้อง

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
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14/4/22, 16:32 น. Sirolimus สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

ราปามูน®

ชื่อของเธอ

ราพามัยซิน

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2016

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

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a602026.html 5/5

https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

