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การฉีด Tigecycline
ออกเสียงว่า (tye" ge sye' kleen)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ในการศึกษาทางคลินิก ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการฉีด tigecycline สําหรับการติดเชื้อร้ายแรงเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยที่ได้
รับยาอื่นสําหรับการติดเชื้อร้ายแรง คนเหล่านีเ้สียชีวิตเนื่องจากการติดเชื้อแย่ลง เนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ 
หรือเนื่องจากภาวะทางการแพทยอ์ื่นๆ มขี้อมูลไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่าการใชก้ารฉีดไทเกไซคลินเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสีย
ชีวิตระหว่างการรักษาหรือไม่ แพทยข์องคุณจะรักษาคุณด้วยการฉีดไทเกไซคลินหากยาอื่นไม่สามารถใช้รักษาการติดเชื้อของ
คุณได้

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้การฉีดไทเกไซคลิน

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Tigecycline ใชร้ักษาโรคติดเชื้อร้ายแรงบางอย่าง รวมถึงโรคปอดบวมในชุมชน (การติดเชื้อในปอดทีพ่ัฒนาขึ้นในคนที่ไมไ่ด้
อยู่ในโรงพยาบาล) การติดเชื้อที่ผิวหนัง และการติดเชื้อในช่องท้อง (บริเวณระหว่างหน้าอกและเอว) ไม่ควรใชก้ารฉีด Tigecycline 
เพื่อรักษาโรคปอดบวมทีพ่ัฒนาขึ้นในผู้ทีใ่ช้เครื่องช่วยหายใจหรือผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือการติดเชื้อที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน การฉีด 
Tigecycline อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะเตตราไซคลิน ทํางานโดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทําใหเ้กิดการติดเชื้อ

ยาปฏิชีวนะ เช่น การฉีดไทเกไซคลินใชไ้ม่ได้กับโรคหวัด ไขห้วัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อไม่จําเป็นจะเพิ่ม
ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในภายหลังซึ่งขัดต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Tigecycline มาเป็นผงเพื่อผสมกับของเหลวและฉีดเข้าเส้นเลือด โดยปกตแิล้วจะฉีด (ฉีดช้าๆ) ทางหลอดเลือดดํา (
เข้าเส้นเลือด) เป็นระยะเวลา 30 ถึง 60 นาที ทุกๆ 12 ชั่วโมง ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของการติดเชื้อทีคุ่ณมี 
และวิธีที่ร่างกายตอบสนองต่อยา
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คุณอาจได้รับการฉีดไทเกไซคลินในโรงพยาบาลหรือคุณอาจใช้ยาทีบ่้าน หากคุณกําลังจะใชก้ารฉีดไทเกไซคลินที่บ้าน ผู้ใหบ้ริการด้าน
การดูแลสุขภาพของคุณจะแสดงวิธีใส่ยาให้คุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจคําแนะนําเหล่านี้ และสอบถามผู้ให้บริการด้านการ
ดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมคีําถามใดๆ ถามผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณว่าต้องทําอย่างไรหากคุณมีปัญหาในการฉีด
ไทเกไซคลิน

คุณควรเริ่มรู้สึกดีขึ้นในช่วงสองสามวันแรกของการรักษาด้วยการฉีดไทเกไซคลิน หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้ติดต่อ
แพทย์

ใช้การฉีดไทเกไซคลินจนกว่าคุณจะสั่งยาเสร็จ แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นก็ตาม หากคุณหยุดใชก้ารฉีดไทเกไซคลินเร็วเกินไปหรือข้ามขนาด
ยา การติดเชื้อของคุณอาจไม่ไดร้ับการรักษาอย่างสมบูรณแ์ละแบคทีเรียอาจดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีดไทเจไซคลิน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้การฉีดไทเกไซคลิน ยาปฏิชีวนะ tetracycline อื่น ๆ เช่น demeclocycline, 
doxycycline (Monodox, Oracea, Vibramcyin), minocycline (Dynacin, Minocin, Solodyn) และ tetracycline 
(Achromycin V ใน Pylera); ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดไทเจไซคลิน สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วน
ผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาต้านการแข็งตัวของเลือด ('ยาละลายลิ่มเลือด') เช่น วาร์ฟาริน 
(Coumadin, Jantoven) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน

คุณควรรู้ว่าไทเกไซคลินอาจลดประสิทธิภาพของฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน หรือยาฉีด) พูดคุยกับแพทย์
ของคุณเกี่ยวกับการใชรู้ปแบบการคุมกําเนิดแบบอื่น

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภข์ณะใช้การฉีดไทเกไซคลิน ใหโ้ทรเรียกแพทย์
ของคุณ

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใหน้มในระหว่างการ
รักษาด้วยไทเกไซคลินและเป็นเวลา 9 วันหลังจากทานครั้งสุดท้าย

วางแผนที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดหรือแสงอัลตราไวโอเลตโดยไม่จําเป็นหรือเป็นเวลานาน (เตียงอาบแดดและโคมไฟ
อาบแดด) และสวมชุดป้องกัน แว่นกันแดด และครีมกันแดด การฉีด Tigecycline อาจทําให้ผิวของคุณไวต่อแสงแดดหรือแสง
อัลตราไวโอเลต

คุณควรรู้ว่าเมื่อใชก้ารฉีดไทเกไซคลินในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ 3 ของการตั้งครรภ์ หรือในทารกหรือเด็กอายุไม่เกิน 8 ปี อาจทําให้
ฟันกลายเป็นคราบถาวรและส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกระดูกชั่วคราว ไม่ควรใช้ Tigecycline ในเด็กอายตุํ่ากว่า 8 ปี เว้น
แต่แพทย์จะพิจารณาว่าจําเป็นต้องใช้

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Tigecycline อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

อิจฉาริษยา

เบื่ออาหาร

เปลี่ยนรสชาติของสิ่งต่าง ๆ

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

อาการคันของช่องคลอด

ตกขาวหรือเหลือง

ปวด แดง บวม หรือมีเลือดออกใกล้บริเวณที่ฉีดไทเกไซคลิน

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือขอความ
ช่วยเหลือทางการแพทยฉ์ุกเฉิน:

ท้องร่วงรุนแรง (อุจจาระเป็นนํ้าหรือเป็นเลือด) ที่อาจเกิดขึ้นโดยมีหรือไม่มีไขแ้ละปวดท้อง (อาจเกิดขึ้นนานถึง 2 เดือนหรือ
มากกว่าหลังการรักษาของคุณ)

พุพองหรือลอกผิว

ผื่น

ลมพิษ

รู้สึกเสียวซ่าหรือบวมทีใ่บหน้า, คอ, คอหอย, ลิ้น, ริมฝีปากหรือตา

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการคัน

อาการปวดต่อเนื่องทีเ่ริ่มในบริเวณท้องแต่อาจลามไปถึงหลัง

เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น และสัญญาณอื่น ๆ ของการติดเชื้อใหมห่รือที่เลวลง

การฉีด Tigecycline 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)

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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
คลื่นไส้

อาเจียน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดไทเกไซคลิน

หากคุณยังคงมอีาการติดเชื้อหลังจากฉีดไทเกไซคลินเสร็จแล้ว ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณ

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

ชื่อแรนด์

ไทกาซิล®

แก้ไขล่าสุด - 03/15/2020
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