
Abacavir/Lamivudine Lupine 600 มก./300 มก. ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม
อะบาคาเวียร์/ลามิวูดีน

อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มใชย้านี้ เพราะมี
ข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ
- เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
- หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้สอบถามแพทยห์รือเภสัชกรของคุณ
- ยานี้กําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะเหมือน

กับคุณก็ตาม
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่
ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดหูัวข้อที่ 4

-

สําคัญ — ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน
อะบาคาเวียร/์ลามิวูดีน ลูปิน มอีะบาคาเวียร์(ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในยาเช่นTrizivir, TriumeqและZiagen). 
บางคนที่กินอะบาคาเวียรอ์าจพัฒนาปฏิกิริยาภูมิไวเกิน(อาการแพ้อย่างรุนแรง) ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หาก
รับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีอะบาคาเวียรต์่อไป

คุณต้องอ่านข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียดภายใต้ 'ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน' ในแผงในส่วน 4.

แพ็ค Abacavir/Lamivudine Lupine ประกอบด้วย anการ์ดแจ้งเตือนเพื่อเตือนคุณและบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับ
ภาวะภูมิไวเกินของลูกอะบาคาเวียร์เก็บการ์ดใบนี้ไว้กับคุณตลอดเวลา

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้
1. Abacavir/Lamivudine Lupine คืออะไรและใช้สําหรับอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทานอะบาคาเวียร์/ลามิวดูีน ลูปิน
3. วิธีรับประทานอะบาคาเวียร์/ลามิวูดีน ลูปิน
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บ Abacavir/Lamivudine Lupine
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. Abacavir/Lamivudine Lupine คืออะไรและใช้สําหรับอะไร

Abacavir/Lamivudine Lupine ใชร้ักษาการติดเชื้อ HIV (human immunodeficiency virus) ใน
ผู้ใหญ่ วัยรุ่น และในเด็กที่มนีํ้าหนักอย่างน้อย 25 กก..

Abacavir/Lamivudine Lupine มีสารออกฤทธิ์สองชนิดที่ใช้รักษาการติดเชื้อ HIV: abacavir และ 
lamivudine เหล่านี้อยู่ในกลุ่มยาต้านไวรัสที่เรียกว่าสารยับยั้งการย้อนกลับทรานสคริปเทสแบบอะนาล็อกนิวคลี
โอไซด์ (NRTIs).

Abacavir/Lamivudine Lupine ไม่สามารถรักษาการติดเชื้อ HIV ได้อย่างสมบูรณ์ จะช่วยลดปริมาณไวรัสใน
ร่างกายของคุณและทําใหม้ันอยูใ่นระดับตํ่า นอกจากนี้ยังเพิ่มจํานวนเซลล์ CD4 ในเลือดของคุณ เซลล์ CD4 เป็นเซลล์
เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญในการช่วยใหร้่างกายของคุณต่อสู้กับการติดเชื้อ

ไม่ใชทุ่กคนที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยอะบาคาเวียร์/ลามิวูดีน ลูปินในทํานองเดียวกัน. แพทย์ของคุณจะ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการรักษาของคุณ

2. สิ่งที่คุณต้องรูก้่อนรับประทานอะบาคาเวียร์/ลามิวดูีน ลูปิน
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ห้ามใช้อะบาคาเวียร์/ลามิวูดีน ลูปิน:
- ถ้าคุณคือแพ้(แพ้ง่าย)ถึง abacavir (หรือยาอื่นใดที่มี abacavir - (เช่น Trizivir, TriumeqหรือZiagen) 

ลามิวูดีนหรือส่วนประกอบอื่นใดของยานี้ (ระบไุวใ้นหัวข้อ 6)

อ่านข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับปฏิกิริยาภูมิไวเกินอย่างระมัดระวังในหัวข้อ 4.
ตรวจสอบกับแพทย์ของคุณถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้ใช้ไดก้ับคุณห้ามใช้ยาอะบาคาเวียร/์ลามิวดูีน ลูปิน

ดูแลเป็นพิเศษด้วย Abacavir/Lamivudine Lupine
บางคนที่ใช้ยาอะบาคาเวียร์/ลามิวูดีนหรือการรักษาแบบผสมผสานอื่นๆ สําหรับเอชไอวีมคีวามเสี่ยงที่จะเกิดผลข้าง
เคียงที่ร้ายแรง คุณต้องตระหนักถึงความเสี่ยงเพิ่มเติม:
-
-

ถ้าคุณมีปานกลางหรือโรคตับขั้นรุนแรง
ถ้าคุณเคยมีโรคตับรวมทั้งไวรัสตับอักเสบบหีรือซี (หากคุณมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ห้ามหยุด 
Abacavir/Lamivudine Lupine โดยไมไ่ด้รับคําแนะนําจากแพทย์ เพราะตับอักเสบอาจกลับมาเป็นอีก)

ถ้าคุณจริงจังนํ้าหนักเกิน(โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้หญิง) ถ้าคุณมี
ปัญหาไต

-
-
พูดคุยกับแพทยข์องคุณหากสิ่งเหล่านีใ้ช้ได้กับคุณก่อนใช้ Abacavir/Lamivudine Lupinคุณอาจต้อง
ตรวจสุขภาพเพิ่มเติม รวมทั้งการตรวจเลือด ในขณะที่คุณทานยาดูส่วนที่ 4 สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปฏิกิริยาภูมไิวเกินของ Abacavir
แม้แต่ผู้ป่วยที่ไม่มียีน HLA-B*5701 ก็ยังสามารถพัฒนาไดป้ฏิกิริยาภูมิไวเกิน(เกิดอาการแพอ้ย่างรุนแรง)

อ่านข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับปฏิกิริยาภูมิไวเกินอย่างระมัดระวังในส่วนที่ 4 ของเอกสารฉบับนี้

เสี่ยงหัวใจวาย
ไม่สามารถยกเว้นได้ว่าอะบาคาเวียร์อาจเพิ่มความเสี่ยงของอาการหัวใจวาย

บอกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ สูบบุหรี่ หรือมอีาการป่วยอื่นๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจ เช่น ความดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวาน อย่าหยุดรับประทานอะบาคาเวียร/์ลามวิูดีน ลูปิน เว้นแต่
แพทย์จะแนะนําให้ทําเช่นนั้น

สังเกตอาการทีส่ําคัญ
บางคนทีท่านยาสําหรับการติดเชื้อเอชไอวีจะมีอาการอื่นๆ ที่อาจร้ายแรง คุณจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับอาการและอาการ
แสดงที่สําคัญที่ต้องระวังในขณะที่ทานยาอะบาคาเวียร/์ลามิวดูีน ลูปิน

อ่านข้อมูล 'ผลข้างเคียงที่เป็นไปไดอ้ื่น ๆ ของการรักษาแบบผสมผสานสําหรับเอชไอวี' ในส่วนที่ 4 
ของเอกสารฉบับนี้.

ปกป้องผู้อื่น
การติดเชื้อเอชไอวีแพรก่ระจายโดยการติดต่อทางเพศกับผู้ที่ติดเชื้อ หรือโดยการโอนเลือดที่ติดเชื้อ (เช่น การใช้
เข็มฉีดยาร่วมกัน) คุณยังสามารถแพรเ่ชื้อเอชไอวีไดเ้มื่อทานยานี้ แม้ว่าความเสี่ยงจะลดลงด้วยการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพ พูดคุยกับแพทย์ของคุณถึงข้อควรระวังที่จําเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการแพรเ่ชื้อไปยังผู้อื่น

ยาอื่นๆ และ Abacavir/Lamivudine Lupine
แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใช้ยาอื่นอยู่หรือหากคุณเพิ่งกินยาไปเมื่อเร็วๆ นี้ รวมถึงยา
สมุนไพรหรือยาอื่นๆ ที่คุณซื้อโดยไม่มีใบสั่งยา
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อย่าลืมบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณเริ่มใช้ยาใหมใ่นขณะที่ทานอะบาคาเวียร/์ลามิวดูีน ลูปิน

ยาเหล่านี้ไม่ควรใชก้ับ Abacavir/Lamivudine Lupin:
-
-

Emtricitabine เพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี
ยาอื่น ๆ ที่มีลามิวูดีน ใช้รักษาการติดเชื้อเอชไอวีหรือการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

ปริมาณสูงของไตรเมโทพริม/ซัลฟาเมทอกซาโซล, ยาปฏิชีวนะ 
cladribine ทีใ่ช้ในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว

บอกแพทยข์องคุณหากคุณได้รับการรักษาด้วยสิ่งเหล่านี้

-
-

ยาบางชนิดทําปฏิกิริยากับ Abacavir/Lamivudine Lupine 
ซึ่งรวมถึง:

-ฟีนิโทอิน,สําหรับการรักษาโรคลมบ้าหมู.
บอกแพทย์ของคุณหากคุณกําลังใช้ฟีนิโทอิน แพทย์ของคุณอาจต้องติดตามคุณในขณะที่คุณกําลังใช้ยา
อะบาคาเวียร์/ลามิวูดีน ลูปิน

- เมธาโดนใช้เป็นสารทดแทนเฮโรอีนAbacavir เพิ่มอัตราการขับเมธาโดนออกจากร่างกาย หากคุณกําลังใช้
เมธาโดน คุณจะได้รับการตรวจหาอาการถอนยาใดๆ อาจจําเป็นต้องเปลี่ยนขนาดยาเมทาโดน

บอกแพทย์ของคุณหากคุณกําลังใช้เมธาโดน

-ยา (มักเป็นของเหลว) ที่มีซอรบ์ิทอลและนํ้าตาลแอลกอฮอล์อื่นๆ (เช่น ไซลิทอล แมนนิทอล แลคติทอล หรือ
มอลทิทอล) หากรับประทานเป็นประจํา

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากคุณกําลังใชส้ิ่งเหล่านี้

• Riociguat,สําหรับการรักษาความดันโลหิตสูงในหลอดเลือด(หลอดเลือดแดงปอด) ที่นําเลือดจากหัวใจไปยัง
ปอด แพทย์ของคุณอาจจําเป็นต้องลดขนาดยาริโอซิกัวตลง เนื่องจากอะบาคาเวียรอ์าจเพิ่มระดับเลือดริโอซิกัวต

การตั้งครรภ์
ไมแ่นะนําให้ใช้ Abacavir/Lamivudine Lupine ในระหว่างตั้งครรภ์. Abacavir / lamivudine และยาที่
คล้ายคลึงกันอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงในทารกในครรภไ์ด้
หากคุณเคยใช้ Abacavir/Lamivudine Lupine ในระหว่างตั้งครรภ์ แพทย์ของคุณอาจขอให้ตรวจเลือดเป็น
ประจําและตรวจวินิจฉัยอื่นๆ เพื่อติดตามพัฒนาการของลูกของคุณ ในเด็กที่มารดาได้รับ NRTIs ในระหว่างตั้ง
ครรภ์ ประโยชนจ์ากการป้องกันเอชไอวีมีมากกว่าความเสี่ยงของผลข้างเคียง

ใหน้มบุตร
ผู้หญิงที่ติดเชื้อ HIV ต้องไม่ใหน้มลูกเพราะเชื้อ HIV สามารถส่งต่อไปยังทารกไดด้้วยนํ้านมแม่ ส่วนผสมจํานวน
เล็กน้อยใน Abacavir/Lamivudine Lupine สามารถผ่านเข้าสู่นํ้านมแม่ของคุณได้

หากคุณกําลังให้นมบุตรหรือกําลังคิดเกี่ยวกับการให้นมบุตร:
ปรึกษาแพทย์ทันท.ี

การขับรถและการใช้เครื่องจักร
Abacavir/Lamivudine Lupine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการขับหรือใชเ้ครื่องจักร
ของคุณ
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พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความสามารถของคุณในการขับรถหรือใชง้านเครื่องจักรขณะรับประทาน 
Abacavir/Lamivudine Lupin

ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับส่วนผสมอื่นๆ ของ Abacavir/Lamivudine Lupine Abacavir/Lamivudine 
Lupine มีสีที่เรียกว่าสีเหลืองพระอาทิตย์ตก (E110) ซึ่งอาจทําให้เกิดอาการแพ้ในบางคน

3. วิธีรับประทานอะบาคาเวียร์/ลามิวูดีน ลูปิน

ใชย้านี้ตามที่แพทย์บอกเสมอ. ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไมแ่น่ใจ

ปริมาณที่แนะนําของ Abacavir/Lamivudine Lupine สําหรับผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กที่มีนํ้าหนัก 25 กก. 
ขึ้นไปคือหนึ่งเม็ดวันละครั้ง

กลืนเม็ดทั้งหมดด้วยนํ้า สามารถรับประทาน Abacavir/Lamivudine Lupine โดยมหีรือไม่มอีาหารก็ได้

ติดต่อกับแพทยข์องคุณเป็นประจํา
Abacavir/Lamivudine Lupine ช่วยควบคุมอาการของคุณ คุณต้องทานมันทุกวันเพื่อหยุดความเจ็บป่วยของ
คุณให้แย่ลง คุณยังอาจเกิดการติดเชื้อและการเจ็บป่วยอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับการติดเชื้อเอชไอวี

ติดต่อกับแพทยข์องคุณ และอย่าหยุดใช้ Abacavir / Lamivudine Lupine โดยไม่ไดร้ับคําแนะนํา
จากแพทย์

หากคุณรับประทานอะบาคาเวียร์/ลามิวูดีน ลูปิน มากกว่าที่ควร
หากคุณใช้ยา Abacavir/Lamivudine Lupin มากเกินไปโดยไมไ่ด้ตั้งใจ ใหแ้จ้งแพทยห์รือเภสัชกรของคุณ หรือ
ติดต่อแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม

หากคุณลืมทานอะบาคาเวียร์/ลามวิูดีน ลูปิน
หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ จากนั้นทําการรักษาต่อไปเช่นเดิม อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชย
ปริมาณที่ลืม

สิ่งสําคัญคือต้องรับประทาน Abacavir/Lamivudine Lupine เป็นประจํา เพราะหากคุณรับประทานในช่วงเวลา
ทีไ่มป่กติ คุณอาจมีแนวโน้มที่จะมีปฏิกิริยาภูมไิวเกิน

หากคุณหยุดทานอะบาคาเวียร์/ลามิวูดีน ลูปิน
หากคุณหยุดใช้ Abacavir/Lamivudine Lupine ด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะคุณคิดว่าคุณ
กําลังมีผลข้างเคียง หรือเพราะคุณมีอาการป่วยอื่นๆ:

ปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มใช้อีกครั้ง. แพทย์ของคุณจะตรวจสอบว่าอาการของคุณเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาภูมิ
ไวเกินหรือไม่ ถ้าหมอคิดว่าน่าจะเกี่ยวพันกันคุณจะไม่ได้รับคําสั่งให้ทาน Abacavir/Lamivudine 
Lupin หรือยาอื่นใดที่มี abacavir อีกเลย (เช่น Trizivir, Triumeq หรือ Ziagen). สิ่งสําคัญคือ
คุณต้องทําตามคําแนะนํานี้

หากแพทย์ของคุณแนะนําว่าคุณสามารถเริ่มใช้ Abacavir/Lamivudine Lupine ได้อีกครั้ง คุณอาจถูกขอให้
ทานยาครั้งแรกในสถานที่ที่คุณจะสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลไดห้ากต้องการ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
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ในระหว่างการรักษาเอชไอวี นํ้าหนักและระดับไขมันในเลือดและกลูโคสอาจเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเชื่อมโยงกับการฟื้นฟู
สุขภาพและรูปแบบชีวิต และในกรณีของไขมันในเลือดบางครั้งอาจเกิดจากตัวยาเอชไอวเีอง แพทย์ของคุณจะ
ทดสอบการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานีอ้าจทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าทุกคนจะไมไ่ด้รับก็ตาม

เมื่อคุณได้รับการรักษาสําหรับเอชไอวี เป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าอาการนั้นเป็นผลข้างเคียงของยาอะบาคาเวียร/์
ลามิวูดีน ลูปิน หรือยาอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้ หรือผลจากตัวโรคเอง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะพูดคุยกับ
แพทย์ของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคุณ.

แม้แต่ผู้ป่วยที่ไม่มียีน HLA-B*5701 ก็ยังสามารถพัฒนาไดป้ฏิกิริยาภูมิไวเกิน(อาการแพ้อย่างรุนแรง) 
ซึ่งอธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้ในหัวข้อ 'ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน'

การอ่านและทําความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่ร้ายแรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมาก

เช่นเดียวกับผลข้างเคียงที่ระบุไว้ด้านล่างสําหรับ Abacavir/Lamivudine Lupine, ภาวะอื่นๆ สามารถเกิดขึ้นได้ใน
ระหว่างการรักษาแบบผสมผสานสําหรับเอชไอวี

สิ่งสําคัญคือต้องอ่านข้อมูลในส่วนนี้ต่อไปภายใต้ 'ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้อื่น ๆ ของการรักษาแบบผสม
ผสานสําหรับเอชไอวี'

ปฏิกิริยาภูมไิวเกิน
อะบาคาเวียร์/ลามิวูดีน ลูปินประกอบด้วยอะบาคาเวียร์(ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในยาเช่นTrizivir, Triumeqและ
Ziagen). Abacavir สามารถทําให้เกิดอาการแพอ้ย่างรุนแรงที่เรียกว่าปฏิกิริยาภูมิไวเกิน ปฏิกิริยาภูมไิวเกิน
เหล่านี้พบได้บ่อยในผู้ที่ทานยาที่มีอะบาคาเวียร์

ใครได้รับปฏิกิริยาเหล่านี?้
ใครก็ตามที่รับประทาน Abacavir/Lamivudine Lupine สามารถพัฒนาปฏิกิริยาภูมิไวเกินต่อ abacavir ซึ่ง
อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากยังคงใช้ Abacavir/Lamivudine Lupin ต่อไป
คุณมีแนวโน้มที่จะพัฒนาปฏิกิริยานีม้ากขึ้นถ้าคุณมียีนที่เรียกว่าHLA-B*5701(แต่คุณสามารถไดร้ับปฏิกิริยา
แม้ว่าคุณจะไม่มียีนนี)้ คุณควรได้รับการทดสอบสําหรับยีนนี้ก่อนที่จะมีการกําหนด Abacavir/Lamivudine 
Lupine สําหรับคุณหากคุณรูว้่าคุณมยีีนนี้ ให้แจ้งแพทย์ของคุณก่อนรับประทาน Abacavir/
Lamivudine Lupin

ผู้ป่วยประมาณ 3 ถึง 4 คนในทุก 100 คนทีไ่ด้รับการรักษาด้วยอะบาคาเวียรใ์นการทดลองทางคลินิกซึ่งไม่มยีีน 
HLA-B*5701 ทําให้เกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกิน

อาการเป็นอย่างไร? อาการที่พบบ่อย
ที่สุดคือ:
-ไข้(อุณหภูมิสูง) และผื่นที่ผิวหนัง.

อาการทั่วไปอื่นๆ ได้แก่:
- คลื่นไส้ (รู้สึกไม่สบาย), อาเจียน (กําลังป่วย), ท้องร่วง, ปวดท้อง (ท้อง), อ่อนเพลียอย่างรุนแรง

อาการอื่นๆ ได้แก่:
ปวดตามข้อหรือกล้ามเนื้อ คอบวม หายใจลําบาก เจ็บคอ ไอ ปวดศีรษะเป็นครั้งคราว ตาอักเสบ(ตาแดง), แผลใน
ปาก, ความดันโลหิตตํ่า, รู้สึกเสียวซ่าหรือ
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อาการชาที่มือหรือเท้า

ปฏิกิริยาเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด

ปฏิกิริยาภูมิไวเกินสามารถเริ่มได้ทุกเมื่อระหว่างการรักษาด้วยยา Abacavir/Lamivudine Lupin แต่มีแนว
โน้มมากกว่าในช่วง 6 สัปดาห์แรกของการรักษา

ติดต่อแพทยข์องคุณทันท:ี 1

2
หากคุณมผีื่นที่ผิวหนัง OR
หากคุณมอีาการอย่างน้อย 2 กลุ่มต่อไปนี้:
⁻
⁻
⁻
⁻

ไข้
หายใจถี่ เจ็บคอหรือไอ คลื่นไส้หรืออาเจียน ท้องร่วงหรือ
ปวดท้อง เหนื่อยล้าหรือปวดเมื่อยอย่างรุนแรง หรือโดย
ทั่วไปรู้สึกไม่สบาย

แพทย์ของคุณอาจแนะนําใหคุ้ณหยุดใช้ยาอะบาคาเวียร์/ลามิวูดีน ลูปิน.

หากคุณหยุดรับประทานอะบาคาเวียร์/ลามิวูดีน ลูปิน
หากคุณหยุดใช้ Abacavir/Lamivudine Lupine เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาภูมไิวเกินคุณต้องไม่กิน Abacavir/
Lamivudine Lupin หรือยาอื่นๆ ที่มี abacavir อีก (เช่น Trizivir, Triumeq หรือ Ziagen). หากคุณ
ทําเช่นนั้น ภายในไม่กี่ชั่วโมง ความดันโลหิตของคุณอาจลดลงจนเป็นอันตราย ซึ่งอาจทําให้เสียชีวิตได้

หากคุณหยุดใช้ Abacavir/Lamivudine Lupine ด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะคุณคิดว่าคุณ
กําลังมีผลข้างเคียง หรือเพราะคุณมีอาการป่วยอื่นๆ:

ปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มใหม.่ แพทย์ของคุณจะตรวจสอบว่าอาการของคุณเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาภูมิไวเกินหรือไม่ 
ถ้าหมอคิดว่าน่าจะเป็นจากนั้น คุณจะไม่ไดร้ับคําสั่งให้ทาน Abacavir/Lamivudine Lupin หรือยาอื่นใดที่
มี abacavir อีกเลย (เช่น Trizivir, Triumeq หรือ Ziagen). สิ่งสําคัญคือคุณต้องทําตามคําแนะนํานี้

บางครั้งเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกินในผู้ที่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์อะบาคาเวียรอ์ีกครั้ง แต่มอีาการเพียงอาการเดียวใน Alert 
Card ก่อนหยุดใช้

ผู้ป่วยที่ทานยาที่มีอะบาคาเวียร์ในอดีตไม่บ่อยนักที่ไม่มอีาการของภาวะภูมไิวเกิน มักเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกินเมื่อ
เริ่มใช้ยาเหล่านีอ้ีกครั้ง

หากแพทย์ของคุณแนะนําว่าคุณสามารถเริ่มใช้ Abacavir/Lamivudine Lupine ได้อีกครั้ง คุณอาจถูกขอให้
ทานยาครั้งแรกในสถานที่ที่คุณจะสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลไดห้ากต้องการ

หากคุณแพ้อะบาคาเวียร์/ลามวิูดีน ใหส้่งคืนยาเม็ด Abacavir/Lamivudine Lupine ที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมด
เพื่อการกําจัดอย่างปลอดภัยปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอคําแนะนํา

แพ็ค Abacavir/Lamivudine Lupine ประกอบด้วย anการ์ดแจ้งเตือนเพื่อเตือนคุณและบุคลากรทางการ
แพทยเ์กี่ยวกับปฏิกิริยาภูมิไวเกินการ์ดใบนี้มีข้อมูลความปลอดภัยที่สําคัญ เก็บไวก้ับคุณตลอดเวลา.

ผลข้างเคียงทีพ่บบ่อย
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สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อมากถึง 1 ใน 10ผู้คน:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน

กําลังป่วย (อาเจียน) 
รู้สึกป่วย (คลื่นไส้) ท้อง
เสีย
ปวดท้อง
เบื่ออาหาร
อ่อนเพลีย ไม่มีแรง มีไข้ (อุณหภูมิ
สูง) รู้สึกไม่สบายโดยทั่วไปในการ
นอนหลับ (นอนไม่หลับ) ปวดกล้าม
เนื้อและปวดข้อ

ไอ
ผื่นที่ผิวหนังระคายเคืองหรือ
นํ้ามูกไหล
ผมร่วง.

ผลข้างเคียงที่ไม่ธรรมดา
สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อมากถึง 1 ใน 100คนและอาจปรากฏในการตรวจเลือด:
-
-
-

จํานวนเม็ดเลือดแดงตํ่า (โรคโลหิตจาง) หรือจํานวนเม็ดเลือดขาวตํ่า (นิวโทรพีเนีย) การ
เพิ่มขึ้นของระดับเอนไซม์ตับ
จํานวนเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดลดลง (ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า).

ผลข้างเคียงที่หายาก
สิ่งเหล่านีอ้าจส่งผลกระทบต่อมากถึง 1 ใน 1,000ผู้คน:

-
-
-

ความผิดปกตขิองตับ เช่น โรคดีซ่าน ตับโต หรือไขมันพอกตับ การอักเสบ (โรคตับอักเสบ) การ
อักเสบของตับอ่อน (ตับอ่อนอักเสบ) การสลายตัวของเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ

ผลข้างเคียงที่หายากที่อาจปรากฏในการตรวจเลือดคือ:
- เพิ่มขึ้นในเอนไซม์ที่เรียกว่าอะไมเลส

ผลข้างเคียงที่หายากมาก
สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อมากถึง 1 ใน 10,000ผู้คน:

-
-
-

ชา, รู้สึกเสียวซ่าในผิวหนัง (เข็มและเข็ม) ความรู้สึกของความ
อ่อนแอในแขนขา
ผื่นที่ผิวหนัง ซึ่งอาจทําให้เกิดตุ่มพองและดูเหมือนเป็นเป้าเล็กๆ (จุดดําตรงกลางล้อมรอบด้วยบริเวณสีซีด
กว่า มีวงแหวนสีเข้มรอบขอบ)(เกิดผื่นแดง multiforme)
ผื่นขึ้นเป็นวงกว้าง โดยมีตุ่มนํ้าและผิวหนังลอก โดยเฉพาะบริเวณปาก จมูก ตา และอวัยวะเพศ(กลุ่มอาการ
สตีเวนส์-จอห์นสัน)และรูปแบบที่รุนแรงขึ้นทําให้ผิวหนังลอกมากกว่า 30% ของผิวกาย(การตายของ
ผิวหนังชั้นนอกที่เป็นพิษ). lactic acidosis (กรดแลคติกส่วนเกินในเลือด)

-

-

หากคุณสังเกตเห็นอาการเหล่านี้ ติดต่อแพทย์โดยด่วน.

ผลข้างเคียงที่หายากมากที่อาจปรากฏในการตรวจเลือดคือ:
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- ความล้มเหลวของไขกระดูกในการผลิตเซลลเ์ม็ดเลือดแดงใหม่ (เซลล์เม็ดเลือดแดงบริสุทธิ์ aplasia).

หากคุณไดร้ับผลข้างเคียง
แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากผลข้างเคียงใด ๆ รุนแรงหรือลําบาก หรือหากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงใด 
ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้อื่น ๆ ของการรักษาแบบผสมผสานสําหรับ HIV
การรักษาแบบผสมผสาน เช่น อะบาคาเวียร์/ลามวิูดีน อาจทําใหเ้กิดภาวะอื่นๆ ในระหว่างการรักษาเอชไอวี

อาการติดเชื้อและการอักเสบ

การติดเชื้อเก่าอาจลุกเป็นไฟ
ผู้ทีต่ิดเชื้อเอชไอวีระยะลุกลาม (AIDS) มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อรุนแรง (การติดเชื้อฉวย
โอกาส). การติดเชื้อดังกล่าวอาจ "เงียบ" และระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอตรวจไม่พบก่อนเริ่มการรักษา หลังจากเริ่ม
การรักษา ระบบภูมิคุ้มกันจะแข็งแรงขึ้นและอาจโจมตีการติดเชื้อซึ่งอาจทําใหเ้กิดอาการของการติดเชื้อหรือการ
อักเสบได้ อาการมักจะรวมถึงไข้บวกกับสิ่งต่อไปนี้บางส่วน:

-
-
-

ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น ก็อาจโจมตีเนื้อเยื่อของร่างกายทีแ่ข็งแรงไดเ้ช่นกัน
(โรคแพ้ภูมิตัวเอง). อาการของโรคภูมิต้านตนเองอาจเกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากที่คุณเริ่มใชย้าเพื่อรักษาผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี อาการอาจรวมถึง:

-
-
-

ปวดหัว
ปวดท้อง
หายใจลําบาก

ใจสั่น (หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ) หรือใจสั่น (กระสับ
กระส่ายและเคลื่อนไหวมากเกินไป)
ความอ่อนแอเริ่มต้นที่มือและเท้าและเคลื่อนขึ้นไปทางลําตัว

หากคุณมีอาการของการติดเชื้อและการอักเสบหรือหากคุณสังเกตเห็นอาการใด ๆ ข้างต้น:
แจ้งแพทยท์ันที. อย่าใช้ยาอื่นสําหรับการติดเชื้อโดยไมไ่ดร้ับคําแนะนําจากแพทย์

คุณอาจมปีัญหากับกระดูกของคุณ

บางคนทีร่ับการรักษาแบบผสมผสานสําหรับเอชไอวจีะมีอาการที่เรียกว่าภาวะกระดูกพรุน. ด้วยภาวะนี้ เนื้อเยื่อ
กระดูกบางส่วนตายเนื่องจากปริมาณเลือดไปเลี้ยงกระดูกลดลง ผู้คนอาจมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้มากขึ้น:

-
-
-
-
-

หากพวกเขาได้รับการบําบัดแบบผสมผสานมาเป็นเวลานาน
หากพวกเขากําลังทานยาแกอ้ักเสบที่เรียกว่าคอร์ติโคสเตียรอยด์ด้วยหากพวก
เขาดื่มแอลกอฮอล์
ถ้าระบบภูมิคุ้มกันของพวกเขาอ่อนแอมาก
หากพวกเขามีนํ้าหนักเกิน

สัญญาณของภาวะกระดูกพรุน ได้แก่:
-
-
-
หากคุณสังเกตเห็นอาการเหล่านี้:

บอกแพทย์ของคุณ.

ความฝืดของข้อต่อ
ปวดเมื่อย (โดยเฉพาะที่สะโพก เข่า หรือไหล่) เคลื่อนไหว
ลําบาก
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การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ไดร้ะบุ
ไว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงไดโ้ดยตรงผ่านเว็บไซตโ์ครงการใบเหลือง:
www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple App 
Store.คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานี้ได้โดยการรายงานผลข้างเคียง

5. วิธเีก็บ Abacavir/Lamivudine Lupine

เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ห้ามใช้ยานีห้ลังจากวันหมดอายุที่แสดงบนกล่อง วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น

ร้านค้าตํ่ากว่า 25oค.

อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธีทิ้งยาที่คุณไมไ่ด้ใชอ้ีกต่อไป 
มาตรการเหล่านี้จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

อะบาคาเวียร/์ลามิวดูีน ลูปิน ประกอบด้วยอะไรบ้าง
สารออกฤทธิ์ในยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Abacavir/Lamivudine Lupine แต่ละชนิด ได้แก่ abacavir 
hydrochloride เทียบเท่ากับ abacavir 600 มก. และ lamivudine 300 มก.

ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ microcrystalline cellulose, crospovidone (Type A), povidone (K-30), iron oxide 
yellow (E172) และแมกนเีซียมสเตียเรตในแกนกลางของยาเม็ด สารเคลือบแท็บเล็ตประกอบด้วย hypromellose 
HPMC 2910-3mPas, hypromellose HPMC 2910-6mPas, ไททาเนียมไดออกไซด์ (E171), macrogol 400, 
polysorbate 80 และทะเลสาบอลมูิเนียมสเีหลืองพระอาทิตย์ตก (E110)

สิ่งที่ Abacavir/Lamivudine Lupine มีลักษณะและเนื้อหาของแพ็ค
Abacavir/Lamivudine Lupine มีสีส้ม รูปทรงแคปซูล สองนูน เม็ดเคลือบฟิล์ม 20.6 มม. x 9.1 สลัก '300' 
ด้านหนึ่งและ "600" อีกด้านหนึ่ง

Abacavir / Lamivudine Lupine มีจําหน่ายในแพ็คพุพองที่ประกอบด้วยยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 30, 60 หรือ 90 เม็ด หรือแพ็คพุพอง
หลายแพ็คที่ประกอบด้วยยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 60 หรือ 90 เม็ด
30 เม็ดเคลือบฟิล์มในขวดที่มีซองถ่านกัมมันต์หรือ activated carbon sachet และตัวดูดซับออกซิเจนเพื่อ
ควบคุมความชื้นในขวด

ขนาดของบรรจุภัณฑ์อาจไม่สามารถวางตลาดได้ทั้งหมด

ผู้ถือใบอนุญาตการตลาดและผู้ผลิต

Lupin Healthcare (UK) Limited
The Urban Building ชั้น 2 3-9 
Albert Street, Slough, Berkshire 
SL1 2BE, สหราชอาณาจักร

แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
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