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อะบิราเทอโรน
ออกเสียงว่า (a '' bir a' ter หนึ่ง)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Abiraterone ใชร้่วมกับ prednisone เพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมากบางประเภทที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย 
Abiraterone อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งการสังเคราะหแ์อนโดรเจน มันทํางานโดยการลดปริมาณของฮอร์โมนบางชนิดใน
ร่างกาย

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Abiraterone มาในรูปแบบแท็บเล็ตเพื่อรับประทานในขณะท้องว่างด้วยนํ้า 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารใด ๆ 
มักใชว้ันละครั้งหรือสองครั้ง ใช้ abiraterone ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้
แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้อะบิเรเทอโรนตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่
แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมดด้วยนํ้า อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

ทานอะบิเรเทอโรนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานอะบิเรเทอโรนหรือเพรดนิโซนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานอะบิเรเทอโรน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาอะบิเรเทอโรน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดอะบิเรเทอโรน สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: dextromethorphan; ยาบางชนิดสําหรับอาการชักเช่น 
carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol), phenobarbital และ phenytoin (Dilantin, Phenytek); คีโตโคนา
โซล; เนฟาโซโดน; pioglitazone (Actos); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); ไรแฟมพิน (Rifadin ใน Rifamate ใน Rifater, 
Rimactane);
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ไรฟาเพนทีน (Priftin); และไทโอริดาซีน แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผล
ข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับอะบิราเทอโรน ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลัง
ใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมกีารติดเชื้อ โพแทสเซียมในเลือดตํ่า หรือกําลังประสบกับความเครียดผิด
ปกติ มีอาการหัวใจวายเมื่อเร็วๆ นี้ หรือหากคุณเคยหรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมหมวกไตหรือต่อมใต้สมอง หัวใจล้มเหลว 
ผิดปกติ การเต้นของหัวใจ รวมทั้งการยืด QT (จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกตทิี่อาจทําใหห้มดสติ หมดสติ ชัก หรือเสีย
ชีวิตกะทันหัน) ความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจหรือตับ

คุณควรรู้ว่า abiraterone ใช้ไดก้ับผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงไม่ควรรับประทานยานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาตั้งครรภ์หรืออาจ
จะตั้งครรภ์หรือกําลังให้นมบุตร หากสตรีมคีรรภ์รับประทาน abiraterone อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ผู้หญิงที่กําลังตั้ง
ครรภ์หรือตั้งครรภ์ไม่ควรสัมผัสยาเม็ดอะบิเรเทอโรนโดยไม่สวมถุงมือป้องกัน หากหญิงตั้งครรภก์ินหรือสัมผัสยาเม็ดอะบิเรเทอ
โรน เธอควรโทรเรียกแพทย์ทันที

ผู้ชายกับคู่ครองหญิงทีร่ับประทาน abiraterone ต้องใชก้ารคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิผลในระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 3 
สัปดาห์หลังการให้ยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับประเภทของการคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชาย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้อะบิเรเทอโรน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณพลาดการทานครั้งเดียว ให้ทานยาตามปกติในวันถัดไป หากคุณพลาดมากกว่าหนึ่งครั้ง ใหโ้ทรเรียกแพทย์ของคุณ
ทันที

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Abiraterone อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

ข้อบวมหรือปวด

ปวดขาหนีบ

กะพริบร้อน (คลื่นความร้อนในร่างกายเล็กน้อยหรือรุนแรง)

ท้องเสีย

อิจฉาริษยา

ไอ

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

อาการวิงเวียนศีรษะ
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รู้สึกหน้ามืดหรือหน้ามืด

ปวดหัว

ความสับสน

หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ

กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปวดเมื่อย

ปวดขา

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ผื่น

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

เหนื่อยมาก

ขาดพลังงาน

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

ปวดท้องด้านขวาบน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มไีข้

เลือดในปัสสาวะ

ปัสสาวะลําบาก เจ็บปวด หรือบ่อย

กระดูกหัก

Abiraterone 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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]
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ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

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?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ ควรตรวจความดันโลหิตของคุณอย่างสมํ่าเสมอ แพทย์ของคุณจะสั่ง
การทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ abiraterone

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Zytiga®
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