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เทลบิวูดีน
ออกเสียงว่า (tel biv 'ue deen)

สังเกต:

Telbivudine ไม่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป หากคุณกําลังใชเ้ทลบิวูดีน คุณควรโทรหาแพทย์เพื่อปรึกษาเรื่องการ
เปลี่ยนไปใช้การรักษาอื่น

คําเตือนทีส่ําคัญ:

เทลบิวดูีนอาจทําใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตต่อตับ และภาวะที่เรียกว่ากรดแลคติก (การสะสมของ
กรดในเลือด) แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก ถ้าคุณใช้หรือเคยใชย้าฉีด
ข้างถนน และหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับแข็ง (แผลเป็น) ของตับหรือโรคตับอื่นใดที่ไม่ใชโ่รคตับอักเสบบี บอกแพทย์
และเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใชห้รือเคยใช้ยาต่อไปนี้: อะเซตามิโนเฟน (ไทลินอล, อื่นๆ); ยาลดคอเลสเตอรอล (สแตติน
); ผลิตภัณฑ์เหล็ก ไอโซเนียซิด (INH, Nydrazid); ยารักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) หรือโรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่องที่ไดร้ับ (AIDS); เมโธเทรกเซต (รูมาเทร็กซ์); ไนอาซิน (กรดนโิคตนิิก); หรือ ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane) 
หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา; ปัสสาวะสเีข้ม การเคลื่อนไหว
ของลําไส้สีอ่อน หายใจลําบาก; อาการปวดท้อง; หรือบวม คลื่นไส้ อาเจียน; ปวดกล้ามเนื้อผิดปกติ เบื่ออาหารอย่างน้อยห
ลายวัน ขาดพลังงาน ความอ่อนแอหรือเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า รู้สึกหนาวโดยเฉพาะทีแ่ขนหรือขา อาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้า
มืด; หรือหัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ

อย่าหยุดทานเทลบิวูดีนโดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์ เมื่อคุณหยุดทานเทลบิวูดีน โรคตับอักเสบของคุณอาจแย่ลง สิ่งนีม้ักจะเกิดขึ้น
ในช่วงหลายเดือนแรกหลังจากทีคุ่ณหยุดทานเทลบิวูดีน ระวังอย่าพลาดโดสหรือยาเทลบิวูดีนหมด กรอกใบสั่งยาของคุณอย่าง
น้อย 5 วันก่อนที่คุณจะคาดหวังว่าคุณจะต้องได้รับยาใหม่ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้หลังจากหยุดทานยาเทลบิวดูีน ให้โทร
เรียกแพทย์ทันที: เหนื่อยล้าอย่างรุนแรง อ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ผิวหนังหรือตาเหลือง ปัสสาวะสเีข้ม หรือการ
เคลื่อนไหวของลําไสส้ีอ่อน

เก็บการนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาด้วยยาเทลบิวูดีน แพทย์ของ
คุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ telbivudine
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ในช่วงเวลานี้

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาเทลบิวูดีน

hy เป็นยานี้กําหนด?

Telbivudine ใช้สําหรับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบเีรื้อรัง (ระยะยาว) (ตับบวมที่เกิดจากไวรัส) ในผู้ที่อาจแสดงสัญญาณของความ
เสียหายของตับ Telbivudine อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า nucleoside analogues ทํางานโดยการลดปริมาณไวรัสตับอักเสบบี 
(HBV) ในร่างกาย เทลบิวูดีนไม่สามารถรักษาโรคตับอักเสบบีและไม่อาจป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคตับอักเสบบีเรื้อรังได้ เช่น โรค
ตับแข็งในตับหรือมะเร็งตับ เทลบิวดูีนไม่ได้ป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสตับอักเสบบไีปยังผู้อื่นผ่านการมีเพศสัมพันธ์ การใช้เข็ม
ร่วมกัน หรือการสัมผัสกับเลือด

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Telbivudine มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก มักรับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร รับประทานยาเทลบิวูดีน
ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่
เข้าใจ ใช้ telbivudine ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเทลบิวูดีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาเทลบิวดูีนหรือยาอื่นๆ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่สําคัญและสิ่งต่อไปนี:้ คลอโรควิน (Aralen); 
erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin); fenofibrate (Antara, Lofibra, Triglide); เจมไฟโบรซิล (โลปิด); ไฮดรอก
ซีคลอโรควิน (Plaquenil); ยาเพื่อป้องกันการปฏิเสธอวัยวะที่ปลูกถ่าย เช่น cyclosporine (Neoral, Sandimmune) หรือ 
tacrolimus (Prograf); ยารักษาการติดเชื้อรา เช่น fluconazole (Diflucan), itraconazole (Sporanox), 
ketoconazole (Nizoral), posaconazole (Noxafil) หรือ voriconazole (Vfend); สเตียรอยด์ในช่องปากเช่น 
dexamethasone (Decadron, Dexone), methylprednisolone (Medrol) และ prednisone; (เดลทาโซน), เพนซิิลลา
มีน (Cuprimine); โพรเบเนซิด; หรือ zidovudine (AZT, Retrovir, ใน Combivir, ใน Trizivir) แพทย์ของคุณอาจต้อง
เปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งแพทย์หากคุณเคยทําหรือเคยปลูกถ่ายตับ (การผ่าตัดเปลี่ยนตับที่เป็นโรค) หรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานยาเทลบิวูดีน ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ อย่าให้นมลูกในขณะที่ทานยาเทลบิวดูีน
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หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาเทลบิวดูีน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

เทลบิวูดนีอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

ปวดหัว

ท้องเสีย

ปวดหลังหรือข้อ

นอนหลับยากหรือหลับยาก

อาการคัน

ผื่น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ หรือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวด อ่อนแรง หรืออ่อนแรง

เทลบิวูดีนอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็กและสัตวเ์ลี้ยง เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและ
ความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใชใ่นห้องนํ้า)

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 ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอด
ตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ดื้อต่อเด็กและ
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เด็กเล็กสามารถเปิดได้อย่างง่ายดาย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ใหล้็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัย
ทันที - อันที่อยู่สูงและใหพ้้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

ไทเซก้า®
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