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ทาดาลาฟิล
ออกเสียงว่า (tah da' la fil)

hy เป็นยานี้กําหนด?

ทาดาลาฟิล (เซียลิส) ใช้รักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ED, ความอ่อนแอ, ไม่สามารถสร้างหรือแข็งตัวได้), และอาการ
ของต่อมลูกหมากโต (BPH; ต่อมลูกหมากโต) ซึ่งรวมถึงปัสสาวะลําบาก (ลังเล, เลี้ยงลูก, กระแสนํ้าอ่อน, และการถ่ายปัสสาวะ
ทีไ่ม่สมบูรณ)์ ปัสสาวะเจ็บปวด และความถี่ปัสสาวะและความเร่งด่วนในผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ ทาดาลาฟิล (Adcirca) ใช้เพื่อ
ปรับปรุงความสามารถในการออกกําลังกายในผูท้ี่มีความดันโลหิตสูงในปอด (PAH; ความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดที่นําเลือด
ไปยังปอด ทําให้หายใจถี่ เวียนศีรษะ และเหนื่อยล้า) ทาดาลาฟิลอยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารยับยั้งฟอสโฟไดเอสเตอเรส (PDE) 
ทํางานเพื่อรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศโดยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังองคชาตในระหว่างการกระตุ้นทางเพศ 
การไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึ้นนี้อาจทําใหเ้กิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

หากคุณกําลังใช้ทาดาลาฟิลเพื่อรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ คุณควรรูว้่ายานีไ้ม่ได้รักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพ
ทางเพศหรือเพิ่มความต้องการทางเพศ ทาดาลาฟิลไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภห์รือการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ เช่น ไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV)

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

ทาดาลาฟิลมาเป็นแท็บเล็ตที่รับประทานทางปาก อาจรับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหารก็ได้

หากคุณกําลังใช้ทาดาลาฟิลเพื่อรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ให้ปฏิบัตติามคําแนะนําของแพทย์และแนวทางปฏิบัติใน
ย่อหน้านี้ มีสองวิธใีนการใช้ยาทาดาลาฟิล ทุกวันหรือตามความจําเป็น พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับตารางการจ่ายยาที่
เหมาะกับคุณ ทาดาลาฟิลบางครั้งตามความจําเป็น โดยปกตอิย่างน้อย 30 นาทีก่อนมีกิจกรรมทางเพศ และไม่บ่อยกว่าหนึ่ง
ครั้งในทุก 24 ชั่วโมง แพทยข์องคุณจะช่วยคุณตัดสินใจเลือกเวลาที่ดีที่สุดสําหรับคุณในการทานทาดาลาฟิลก่อนมีเพศสัมพันธ์ 
บางครั้งทาดาลาฟิลก็ถ่ายวันละครั้งโดยไม่คํานึงถึงระยะเวลาของกิจกรรมทางเพศ คุณสามารถลองกิจกรรมทางเพศได้ตลอด
เวลาระหว่างปริมาณ หากคุณกําลังทานทาดาลาฟิลตามกําหนดเวลา ให้ทานในเวลาเดียวกันทุกวัน หากคุณมีภาวะสุขภาพบาง
อย่างหรือกําลังใช้ยาบางอย่าง แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณทานทาดาลาฟิลให้น้อยลงหรืออาจสั่งยาลดขนาดให้ทานวันละครั้ง 
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ทานทาดา
ลาฟิลให้ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด
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หากคุณกําลังใช้ทาดาลาฟิลเพื่อรักษา PAH หรือ BPH ให้ทําตามคําแนะนําของแพทย์และแนวทางปฏิบัติในย่อหน้านี้ คุณ
ควรทานทาดาลาฟิลวันละครั้ง ทานยาเม็ดทั้งหมดสําหรับปริมาณรายวันของคุณในครั้งเดียวในแต่ละวัน อย่าแบ่งยาเม็ดเพื่อ
ใช้เป็นปริมาณที่แยกจากกัน ทานทาดาลาฟิลในเวลาเดียวกันทุกวัน หากคุณกําลังใช้ยาเพื่อรักษาเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล 
แพทย์ของคุณอาจบอกใหคุ้ณหยุดใช้ยาอื่นอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนเริ่มการรักษาด้วยทาดาลาฟิล ปฏิบัติตามคําแนะนําของ
แพทย์อย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ

หากคุณกําลังใช้ทาดาลาฟิลสําหรับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินยาทาดาลาฟิลโดยเฉลี่ย 
และเพิ่มหรือลดขนาดยาขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยาของคุณ บอกแพทย์ว่าทาดาลาฟิลทํางานได้ไม่ดีหรือหากคุณมีผลข้าง
เคียง

หากคุณกําลังใช้ทาดาลาฟิลสําหรับ PAH คุณควรรู้ว่าทาดาลาฟิลควบคุม PAH แต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานทาดาลาฟิลต่อไป
แม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานทาดาลาฟิลโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานทาดาลาฟิล
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าทาดาลาฟิล ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดทาดาลาฟิล สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังรับประทานหรือเพิ่งรับประทาน riociguat (Adempas) หรือไนเตรต 
เช่น isosorbide dinitrate (Isordil), isosorbide mononitrate (Monoket) และ nitroglycerin (Minitran, 
Nitro-Dur, Nitromist, Nitrostat, อื่นๆ) ไนเตรตมาในรูปแบบเม็ด, เม็ดอมใต้ลิ้น, สเปรย์, แผ่นแปะ, นํ้าพริกและขี้ผึ้ง 
ปรึกษาแพทยห์ากคุณไม่แน่ใจว่ายาใดๆ ของคุณมีไนเตรตหรือไม่ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานทาดาลาฟิลหาก
คุณทานไนเตรต

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังใช้ยาข้างถนนที่มีไนเตรต ('ป๊อปเปอร์') เช่น อะมิลไนเตรต บิวทิลไน
เตรต หรือไนไตรต์ขณะทานทาดาลาฟิล แพทยข์องคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานทาดาลาฟิลหากคุณกําลังใช้ยาข้างถนน
ที่มีไนเตรต

คุณควรรู้ว่าทาดาลาฟิลอยู่ภายใต้ชื่อแบรนด์ Adcirca และ Cialis คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครั้งละหนึ่งผลิตภัณฑ์
เท่านั้น

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใช้ยาอื่นๆ ที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่ง
โดยแพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ตัวบล็อกอัลฟาเช่น alfuzosin (Uroxatral), doxazosin (Cardura), 
dutasteride (Avodart ใน Jalyn), prazosin (Minipress), silodosin (Rapaflo), tamsulosin (Flomax ใน 
Jalyn) และ เทราโซซิน; อะมิโอดาโรน (Cordarone, Pacerone); ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น fluconazole 
(Diflucan), griseofulvin (Grifulvin, Gris-PEG), itraconazole (Onmel, Sporanox), ketoconazole 
(Extina, Ketozole, Nizoral, Xolegel) และ voriconazole (Vfend); aprepitant (แก้ไข); bosentan 
(Tracleer); carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol, Teril, อื่น ๆ ); clarithromycin (Biaxin ใน 
Prevpac); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, อื่น ๆ ); efavirenz (Sustiva ใน Atripla); อีรโิทรมัยซิน (EES, 
อี-ไมซิน, อีรโีทรซิน); สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวี ได้แก่ indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept) และ ritonavir 
(Norvir ใน Kaletra), lovastatin (Altocor ใน Advicor); ยาสําหรับความดันโลหิตสูง เนฟาโซโดน; เนวิราพีน
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(วิรามุเนะ); ยาหรือการรักษาอื่นๆ สําหรับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ยาหรือการรักษาอื่น ๆ สําหรับ PAH; ฟีโนบาร์บิทัล
; ฟีนิโทอิน (Dilantin, Phenytek); ไรฟาบูติน (ไมโคบูตนิ); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน 
Rifater); เซอร์ทราลีน (Zoloft); เทลโิธรมัยซิน (Ketek); และ verapamil (Calan, Covera,Verelan ใน Tarka) 
แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใชผ้ลิตภัณฑ์สมุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

บอกแพทย์หากคุณสูบบุหรี่ หากคุณเคยมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศที่กินเวลานานกว่า 4 ชั่วโมง และหากคุณเพิ่งมอีาการ
ท้องร่วง อาเจียน ดื่มนํ้าไม่เพียงพอ หรือมีเหงื่อออกมากซึ่งอาจทําให้ร่างกายขาดนํ้า (สูญเสียของเหลวในร่างกายจํานวน
มาก และแจ้งแพทย์ด้วยว่าคุณมีหรือเคยเป็นโรคเส้นเลือดอุดตันที่ปอดหรือไม่ โรค (PVOD; การอุดตันของเส้นเลือดใน
ปอด); เงื่อนไขใด ๆ ที่ส่งผลต่อรูปร่างขององคชาต; เบาหวาน; คอเลสเตอรอลสูง; ความดันโลหิตสูงหรือตํ่า; การเต้นของ
หัวใจผิดปกต;ิ หัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลว; โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (เจ็บหน้าอก); โรคหลอดเลือดสมอง แผลในกระเพาะ
อาหาร ภาวะเลือดออกผิดปกติ ปัญหาการไหลเวียนโลหิต ปัญหาเซลล์เม็ดเลือด เช่น โรคโลหิตจางชนิดเคียว (โรคของเซลล์
เม็ดเลือดแดง), มัลติเพิลมัยอีโลมา (มะเร็งเซลล์พลาสมา) หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) เซลล์เม็ดเลือด) 
หรือหัวใจ ไต หรือโรคตับ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวคนใดมีหรือเคยเป็นโรคตาเช่น retinitis 
pigmentosa (สภาพตาทีส่ืบทอดมาซึ่งทําให้สูญเสียการมองเห็น) หรือหากคุณเคยสูญเสียการมองเห็นอย่างรุนแรงโดย
เฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็น บอกว่าการสูญเสียการมองเห็นเกิดจากการอุดตันของการไหลเวียนของเลือดไปยังเส้นประสาทที่
ช่วยให้มองเห็นได้

หากคุณเป็นผู้หญิงและกําลังใช้ยาทาดาลาฟิลเพื่อรักษา PAH ให้แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้ง
ครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานทาดาลาฟิล ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาทาดาลาฟิล

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับการใชเ้ครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างปลอดภัยในระหว่างการรักษาด้วยทาดาลาฟิล หาก
คุณดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก (ไวน์มากกว่า 5 แก้วหรือวิสกี้ 5 ช็อต) ในขณะที่คุณทานทาดาลาฟิล คุณมีแนวโน้มที่จะ
ได้รับผลข้างเคียงบางอย่างจากทาดาลาฟิล เช่น เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว และความดันโลหิตตํ่า .

หากคุณกําลังใช้ทาดาลาฟิลเพื่อรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ให้แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณเคยได้รับคําแนะนํา
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางเพศด้วยเหตุผลทางการแพทย์ หรือหากคุณเคยมอีาการ
เจ็บหน้าอกระหว่างทํากิจกรรมทางเพศ กิจกรรมทางเพศอาจทําให้หัวใจของคุณตึงเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณ
เป็นโรคหัวใจ หากคุณมีอาการเจ็บหน้าอก เวียนศีรษะ หรือคลื่นไส้ระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ให้โทรเรียกแพทย์ทันทีหรือรับ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางเพศจนกว่าแพทย์จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

บอกผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณว่าคุณกําลังทานทาดาลาฟิล หากคุณต้องการการรักษาพยาบาลฉุกเฉินสําหรับ
ปัญหาหัวใจ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ดูแลคุณจะต้องรู้ว่าคุณทานทาดาลาฟิลครั้งล่าสุดเมื่อใด

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการกินส้มโอและดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณกําลังใช้ทาดาลาฟิลสําหรับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศตามกําหนดเวลา ให้ทานยาที่ลืมไปทันททีี่นึกได้ อย่างไร
ก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาของมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดทีล่ืมไปและทําต่อไป
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ตารางการจ่ายยาปกติของคุณ อย่าใช้ยาสองครั้งหรือมากกว่าหนึ่งครั้งต่อวันเพื่อชดเชยการไม่ได้รับ

หากคุณกําลังใช้ทาดาลาฟิลสําหรับ PAH หรือ BPH ให้ทานยาที่ลืมไปทันททีี่นึกได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อ
ไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

ทาดาลาฟิลอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ปวดหัว

อาหารไม่ย่อยหรืออิจฉาริษยา

คลื่นไส้

ท้องเสีย

ล้าง

ปวดท้อง หลัง กล้ามเนื้อ แขนหรือขา

ไอ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

การมองเห็นลดลงอย่างกะทันหันหรือสูญเสียการมองเห็น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง)

มองเห็นภาพซ้อน

การมองเห็นสีเปลี่ยนไป (มองเห็นเป็นสีนํ้าเงินบนวัตถุหรือมีปัญหาในการบอกความแตกต่างระหว่างสีนํ้าเงินและสี
เขียว)

การลดลงอย่างกะทันหันหรือสูญเสียการได้ยิน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง)

ก้องอยู่ในหู

การสร้างที่กินเวลานานกว่า 4 ชั่วโมง

อาการวิงเวียนศีรษะ

อาการเจ็บหน้าอก

ลมพิษ

ผื่น

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

พุพองหรือลอกของผิวหนัง

ผู้ป่วยบางรายประสบกับการสูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือทั้งหมดอย่างกะทันหันหลังจากรับประทานทาดาลาฟิลหรือยา
อื่นๆ ที่คล้ายกับทาดาลาฟิล การสูญเสียการมองเห็นเป็นไปอย่างถาวรในบางกรณี ไม่ทราบว่า
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การสูญเสียการมองเห็นเกิดจากยา หากคุณประสบกับการสูญเสียการมองเห็นอย่างกะทันหันในขณะที่คุณกําลังทานทาดาลา
ฟิล ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อย่าใช้ยาทาดาลาฟิลหรือยาที่คล้ายคลึงกัน เช่น ซิลเดน
าฟิล (เรวาตโิอ ไวอากร้า) หรือวาร์เดนาฟิล (เลวิตร้า) อีกต่อไป จนกว่าคุณจะปรึกษาแพทย์

ผู้ป่วยบางรายมีอาการลดลงอย่างกะทันหันหรือสูญเสียการได้ยินหลังจากรับประทานยาทาดาลาฟิลหรือยาอื่นๆ ที่คล้ายกับทา
ดาลาฟิล การสูญเสียการได้ยินมักเกี่ยวข้องกับหูข้างเดียวและไม่ได้ดีขึ้นเสมอไปเมื่อหยุดยา ไม่ทราบว่าการสูญเสียการได้ยิน
เกิดจากยาหรือไม่ หากคุณสูญเสียการได้ยินอย่างกะทันหัน บางครั้งมีอาการหูอื้อหรือเวียนศีรษะ ขณะทานทาดาลาฟิล ให้โทร
เรียกแพทย์ของคุณทันที อย่าใช้ยาทาดาลาฟิลหรือยาที่คล้ายคลึงกัน เช่น ซิลเดนาฟิล (เรวาติโอ ไวอากร้า) หรือวาร์เดนาฟิล (
เลวิตร้า) อีกต่อไป จนกว่าคุณจะปรึกษาแพทย์

ทาดาลาฟิลอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะใช้ยานี้

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)

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) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - 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 
หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ใหโ้ทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911
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หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Adcirca®

เซียลิส®

Entadfi®(เป็นผลิตภัณฑ์รวมที่ประกอบด้วย Finasteride, Tadalafil)

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
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