
ซินโทรม®1 มก. เม็ดอะซิโนคมูาโรล
อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้ยา เพราะมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

ใชย้านี้ตามทีอ่ธิบายไว้ในเอกสารฉบับนีเ้สมอ หรือตามที่แพทย์หรือเภสัชกรแจ้งให้คุณทราบ

-
-
-
ทําร้ายพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะเหมือนกับของคุณก็ตาม
- หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียง
ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไมไ่ด้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

เก็บใบนีไ้ว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
ยานี้ได้รับการกําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น มันอาจ

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้

1. ซนิโทรมคืออะไรและใชส้ําหรับอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ยาซินโทรม
3. วิธรีับประทานซินโธรม
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธเีก็บซนิโทรม
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. Sinthrome คืออะไรและใช้สําหรับอะไร

ยาเม็ด Sinthrome 1 มก. (acenocoumarol) อยูใ่นกลุ่มยาทีเ่รียกว่ายาต้านการแข็งตัว
ของเลือด (ยาทําใหเ้ลือดบางลง)

Sinthrome ใช้ในการรักษาและป้องกันลิ่มเลือดที่ปิดกั้นหลอดเลือด เช่น ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดํา
ส่วนลึก (DVT)

ซินโธรมไมล่ะลายลิ่มเลือดทีก่่อตัวขึ้นแล้ว แต่อาจหยุดก้อนไม่ใหม้ีขนาดใหญข่ึ้นและก่อให้เกิดปัญหา
ร้ายแรงขึ้นได้

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใชย้าซนิโธรม
ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอ์ย่างระมัดระวัง อาจแตกต่างจากข้อมูลทั่วไปที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้

• อย่าใช้ Sinthrome ถ้าคุณ:แพ้ (แพ้ง่าย) ต่อ acenocoumarol หรือยาที่คล้ายคลึงกันเพื่อทําให้
เลือดบางทีเ่รียกว่าอนุพันธข์องคูมาริน (เช่น warfarin, phenprocoumon) หรือส่วนผสมใด ๆ ใน 
Sinthrome (ดูหัวข้อ 6 เนื้อหาของแพ็คและข้อมูลอื่น ๆ )

• กําลังตั้งครรภ์ กําลังวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์หรือกําลังใหน้มบุตร (ดูการตั้งครรภ์ ใหน้มบุตร และ
ภาวะเจริญพันธุ)์.

• เป็นคนติดเหล้า
• มีความเจ็บป่วยทางจิตเช่นโรคจิตเภทหรือภาวะสมองเสื่อม
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• เพิ่งมีหรือกําลังจะผ่าตัดกระดูกสันหลัง สมอง ตา หรือการผ่าตัดทีส่ําคัญใดๆ

• มีโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากเลือดออกในสมองของคุณ
• เป็นโรคความดันโลหิตสูง
• มีแผลในกระเพาะอาหารหรือมเีลือดออกในลําไส้
• ส่งเลือดในนํ้าของคุณหรือไอเป็นเลือด
• มีอาการเลือดออกผิดปกติ ปัญหาเลือดออก หรือรอยฟกชํ้าโดยไม่ทราบสาเหตุ
• รู้สึกเจ็บแปลบที่ตรงกลางหรือด้านซ้ายของหน้าอก ซึ่งอาจมาพร้อมกับอาการหายใจลําบาก (อาจเป็น

สัญญาณของการสะสมของของเหลวหรือการอักเสบรอบ ๆ หัวใจที่เรียกว่าเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ) หรือ
หากคุณมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หัวใจวาย ผื่นขึ้น และเจ็บหน้าอก (อาจเป็นสัญญาณของการติด
เชื้อที่เยื่อบุชั้นในของหัวใจทีเ่รียกว่าเยื่อบุหัวใจอักเสบ)

• มีความรุนแรงอโีรคตับหรือไต

หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ หรือหากคุณไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาซินโธรม

คําเตือนและข้อควรระวัง
พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทานยาซนิโธรม ก่อนทีคุ่ณจะใชย้าซินโธ
รม แจ้งใหแ้พทย์หรือเภสัชกรทราบหากคุณ:
• เป็นมะเร็ง
• มีการติดเชื้อหรืออักเสบ (บวม)
• มีความผิดปกติทีส่่งผลต่อการดูดซึมอาหารจากกระเพาะและ/หรือลําไส้
• มีภาวะหัวใจล้มเหลว (ซึ่งทําให้เกิดอาการบวมและหายใจถี่) - อาจลดการไหลเวียนของเลือดในตับ

ซึ่งจะลดการแข็งตัวของเลือด
• มีปัญหาตับ – อาจลดการแข็งตัวของเลือด
• มีปัญหาเกี่ยวกับไต – ซึ่งอาจนําไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ทีส่ลายของ Sinthrome

• มีไทรอยด์ทีโ่อ้อวด
• เป็นผู้สูงอายุ
• ทุกข์ทรมานจากความผิดปกติของเลือด เช่น การขาดโปรตีน C หรือโปรตีน S ซึ่งจะทําใหคุ้ณมีเลือด

ออกนานกว่าปกติหลังจากบาดแผลหรือได้รับบาดเจ็บ
• มีความเสี่ยงสูงทีจ่ะมีเลือดออกเช่นถ้าคุณมี:

- ประวัตผิลการตรวจเลือดแบบแปรผันสําหรับอัตราส่วนมาตรฐานสากล (INR)
- แผลในกระเพาะอาหารหรือลําไส้เล็กส่วนต้นหรือเคยเป็นมาก่อน
- ความดันโลหิตสูง
- ปัญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดไปยังสมอง (โรคหลอดเลือดสมอง)
- โรคโลหิตจาง

- บาดแผลหรือการบาดเจ็บล่าสุด
- เคยทานยาใด ๆ ที่กล่าวถึงด้านล่าง หรือได้รับยาซินโธรมมาเป็นระยะเวลานาน

คุณไม่ควรไดร้ับการฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อของคุณในขณะที่คุณกําลังใชย้าซินโธรม

หากคุณต้องการฉีดเข้าไปในกระดูกสันหลังของคุณ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการสแกนหรือการทดสอบเอ็กซ์เรย์ หรือ
หากคุณต้องการการผ่าตัดเล็กน้อย รวมถึงการผ่าตัดทางทันตกรรม ให้แน่ใจว่าคุณปรึกษาการรักษากับแพทย์ก่อน

หากคุณประสบอุบัติเหตุขณะอยู่บนเรือ Sinthrome คุณมีแนวโน้มที่จะมีเลือดออกมากกว่าปกติ ต้อง
แจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่าคุณกําลังใช้ยาซินโธรม โดยทันที. พกบัตรกันเลือดแข็งส่วน
บุคคลของคุณเสมอ (บัตรประจําตัวจากเภสัชกรทีร่ะบุว่าคุณกําลังใชย้านี้)
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Calciphylaxis ซึ่งเป็นภาวะที่แคลเซียมสร้างขึ้นในหลอดเลือดในผิวหนัง บางครั้งเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยใช้ยา
ที่ทําให้เลือดบางลง รวมทั้ง Sinthrome สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยาก แต่ทําให้เกิดก้อนหรือแผลทีผ่ิวหนังทีเ่จ็บ
ปวด ซึ่งอาจนําไปสู่การติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิตได้ มักเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลมีโรคไตร้ายแรง หรือมีบาง
อย่างผิดปกตกิับระดับแคลเซียม อัลบูมิน ฟอสเฟต หรือโปรตีนบางชนิดในเลือดอยูแ่ล้ว

หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ หรือหากคุณไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาซนิโธ
รม

ยาอื่นๆ และ Sinthrome
แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังรับประทานหรือเพิ่งรับประทานยาหรืออาจใช้ยาอื่น ๆ รวมถึง
ยาที่ได้รับโดยไมต่้องสั่งโดยแพทย์ (ทีจ่ําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับยาต่อไปนี้เนื่องจาก
อาจรบกวน Sinthrome:

ยาที่เพิ่มกิจกรรมของ Sinthrome เช่น:

• เฮปาริน (รวมถึงรูปแบบทีม่นุษย์สร้างขึ้นเรียกว่าเฮปารินนํ้าหนักโมเลกุลตํ่า) - เพื่อทําให้เลือดบาง
ลงในการรักษาลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําลึก ลิ่มเลือด หรือหลังการผ่าตัด

• ยาปฏิชีวนะ (เช่น คลินดามัยซิน)

• กรด salicylic และสารทีเ่กี่ยวข้อง (เช่น acetyl salicylic acid, aminosalicylic acid, 
diflunisal) (ยาทีใ่ช้กับอาการปวด)

• ยาที่หยุดเกล็ดเลือด (สิ่งเหล่านี้คืออนุภาคในเลือดทีเ่กี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด) จากการ
เกาะเป็นก้อน (เช่น dipyridamole, clopidogrel, ticlopidine)

• phenylbutazone หรืออนุพันธ์ของ pyrazolone อื่น ๆ (เช่น sulfinpyrazone) ยาต้านการ
อักเสบที่ไม่ใชส่เตียรอยด์อื่น ๆ (ใชเ้พื่อลดความเจ็บปวด ไข้ และการอักเสบ) รวมถึงยาทีก่ําหนดเป้า
หมายไปยังโมเลกุลเฉพาะทีเ่รียกว่า COX-2 เช่น celecoxib, methylprednisolone ( บางครั้ง
อาจฉีดเข้าเส้นเลือดในขนาดสูงเพื่อรักษาอาการอักเสบหรืออาการแพ้ต่างๆ)

เมื่อมีการกําหนด Sinthrome ร่วมกับยาเหล่านี้ จําเป็นต้องมีการตรวจติดตามบ่อยขึ้น (รวมถึงการ
ตรวจเลือด)

ยาอื่น ๆ ที่อาจเพิ่มกิจกรรมของ Sinthrome เช่น:

• allopurinol หรือ sulfinpyrazone - 
สําหรับรักษาโรคเกาต์และลดระดับกรดยูริก

• อะนาโบลิกสเตียรอยด์ - ใช้เป็นยาทดแทน

• แอนโดรเจน เช่น เทสโทสเตอโรนและเมสเตอโร
โลน - ใชเ้ป็นยาทดแทน

• ยาต้านการเต้นผิดจังหวะ เช่น อะมิโอดาโรนและ
ควนิิดีน - ยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

• ยาปฏิชีวนะ (เช่น erythromycin, 
clarithromycin, tetracyclines, neomycin, 
chloramphenicol, amoxicillin, 
coamoxiclav, cephalosporins บางชนิด, 
fluoroquinolones บางชนิด เช่น 
ciprofloxacin, norfloxacin และ ofloxacin) 
- ยาทีใ่ช้กับการติดเชื้อ

• viloxazine และ Select serotonin re-

• clofibrate และสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น 
fenofibrate, gemfibrozil) - ยาทีใ่ช้กับ
คอเลสเตอรอลสูง

• disulfiram - สําหรับการพึ่งพาแอลกอฮอล์
• กรด etacrynic - สําหรับการกักเก็บนํ้าหรือ

ความดันโลหิตสูง
กลูคากอน - ใช้รักษาระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่า

อนุพันธ์ของอิมิดาโซล (เช่น เมโทรนิดาโซล และ
แม้จะให้ยาเฉพาะที่ เช่น econazole, 
fluconazole, ketoconazole และ 
miconazole) - ยาที่ใชก้ับการติดเชื้อ

• tramadol - ยาแก้ปวดที่แข็งแกร่ง
• tamoxifen - สําหรับมะเร็งเต้านมและภาวะเจริญพันธุ์
• สารยับยั้งโปรตอนปั๊ม (เช่น omeprazole) – ใช้

รักษากรดไหลย้อน กระเพาะอาหาร หรือ
แผลในลําไส้

•

•
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สารยับยั้งการดูดซึม เช่น citalopram, fluoxetine, 
sertraline และ paroxetine - ใช้ในการรักษาความ
วิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า

• พาราเซตามอล – ยาที่ใชร้ักษาอาการปวด
• ซัลโฟนาไมด์ เช่น โค-ทรมิอกซาโซล - ใช้

รักษาโรคติดเชื้อ
• sulphonylureas เช่น tolbutamide, 

chlorpropamide และ glibenclamide - ยา
รักษาโรคเบาหวานในช่องปาก

• ฮอร์โมนไทรอยดเ์ช่น levothyroxine หรือ 
dextrothyroxine - ใชใ้นการรักษา
ต่อมไทรอยด์ทํางานน้อย

• statins เช่น atorvastatin, fluvastatin และ 
simvastatin - ใชเ้พื่อลดเลือด
ระดับคอเลสเตอรอล

• แอนตินีโอพลาสติก เช่น 5-ฟลอูอโรยูราซิล สําหรับ
มะเร็งเต้านม ทางเดินอาหาร และมะเร็งผิวหนัง

• ชม2- ตัวเร่งปฏิกิริยาเช่น cimetidine หรือ 
ranitidine - ใชร้ักษาแผลในกระเพาะอาหาร
หรือลําไส้

• ตัวกระตุ้น plasminogen (เช่น urokinase; 
streptokinase และ alteplase, สารยับยั้ง 
thrombin (เช่น argatroben) - ยาที่ใช้ในการ
สลายลิ่มเลือดระหว่างโรคหลอดเลือดสมอง

• prokinetic agents (เช่น 
cisapride) - ยาที่ใชเ้ร่งการล้าง
กระเพาะอาหาร

• ยาลดกรด (เช่นแมกนเีซยีมไฮดรอกไซด์) - 
ยาที่ใชก้ับความเป็นกรดในกระเพาะอาหาร

• กลโูคซามีน (สําหรับโรคข้อเข่าเสื่อม) อาจ
เพิ่มผลของซินโทรม

ยาที่อาจลดผลกระทบของ Sinthrome เช่น:
• aminoglutethimide - ใช้รักษามะเร็งหรือ• กลุ่ม

อาการคุชชิง
• Mercaptopurine – ใชใ้นการรักษาโรค

มะเร็งหรือโรคภูมิต้านตนเอง (โรคชนิดหนึ่ง
เมื่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณโจมตีเซลลข์อง
คุณเอง)

• สารยับยั้งเอนไซม์ protease เช่น ritonavir 
หรือ nelfinavir - ใช้รักษา HIV

• azathioprine – ใชห้ลังการปลูกถ่ายอวัยวะ
หรือสําหรับโรคอักเสบเรื้อรังและภูมติ้านทาน
ผิดปกติ

• barbiturates เช่นโซเดียม amytal หรือ 
phenobarbital และ carbamazepine - สําหรับ
โรคลมบ้าหมูหรือเพื่อช่วยให้คุณนอนหลับ

ยาคุมกําเนิด เช่น femodene, logynon 
และ cilest - สําหรับการคุมกําเนิด

• rifampicin - ยาที่ใชก้ับการติดเชื้อ

• ยาขับปัสสาวะ thiazide (เช่น 
bendroflumethiazide หรือ metolazone) 
- ยาทีใ่ช้รักษาอาการกักเก็บนํ้าและความดัน
โลหิตสูง

• คอร์ติโคสเตียรอยด์ เช่น เพรดนโิซโลน - สเตีย
รอยด์ที่ใชร้ักษาโรคลําไส้อักเสบ โรคข้ออักเสบ 
และสภาพผิวบางอย่าง

• สาโทเซนต์จอห์น - สําหรับภาวะซึมเศร้า
• cholestyramine - ยาที่ใชก้ับระดับ

คอเลสเตอรอลสูง

• วิตามินอี
• ยาทีท่ราบว่าช่วยเพิ่มการทํางานของเอนไซม์

ตับบางชนิด (เช่น CYP2C9, CYP2C19 หรือ 
CYP3A4) - ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหาก
คุณไม่แน่ใจว่ายาตัวใดของคุณมผีลดังกล่าว
หรือไม่

• griseofulvin - ใชร้ักษาโรคติดเชื้อ
รา

• ยาต้านมะเร็ง (เช่น azathioprine, 6- 
mercaptopurine)
วิตามินเค (การเพิ่มปริมาณวิตามินเคของ
คุณอาจลดผลกระทบของ 
acenocoumarol

•

ยาที่อาจเพิ่มหรือลดผลกระทบของ Sinthrome:
• สารยับยั้งโปรตีเอส (เช่น indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir) - ยาที่ใชร้ักษา

การติดเชื้อเอชไอวี
• methylprednisolone ซึ่งเป็นคอร์ติโคสเตียรอยด์ทีใ่ช้รักษาอาการอักเสบต่างๆ

ผลของซนิโธรมต่อยาอื่น
• Sinthrome อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความเป็นพิษจากอนุพันธข์อง hydantoin เช่น 

phenytoin - ยาที่ใชร้ักษาโรคลมบ้าหมู
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• Sinthrome อาจช่วยเพิ่มผลการลดนํ้าตาลในเลือดของยารักษาโรคเบาหวาน เช่น 
glibenclamide หรือ glimepiride

ซินโทรมกับอาหาร เครื่องดื่ม และแอลกอฮอล์
ระวังเมื่อดื่มแอลกอฮอล์เพราะอาจส่งผลต่อการทีซ่ินโธรมทําใหเ้ลือดของคุณบางลง ตรวจสอบกับ
แพทย์ของคุณก่อน

คุณควรหลีกเลี่ยงการดื่มนํ้าแครนเบอรร์ี่หรือใชผ้ลิตภัณฑ์แครนเบอร์รี่อื่นๆ เช่น แคปซูลหรือ
ผลิตภัณฑเ์ข้มข้น เนื่องจากอาจหมายความว่าคุณไม่ได้รับอะเซโนคูมารอลในปริมาณที่ถูกต้อง

ผู้สูงอายุ
หากคุณอายุ 65 ปขีึ้นไป คุณอาจรู้สึกไวต่อผลของ Sinthrome มากขึ้น และจําเป็นต้องตรวจสุขภาพบ่อย
ขึ้น คุณอาจต้องการปริมาณทีต่ํ่ากว่า

เด็กและวัยรุ่น
ประสบการณ์กับ Sinthrome ในเด็กและวัยรุ่นมีอย่างจํากัด ดังนั้นผู้ป่วยเหล่านีจ้ึงต้องการตรวจสุขภาพ
บ่อยขึ้น (ดูหัวข้อ 3)

การตั้งครรภ์ ใหน้มบุตร และภาวะเจริญพันธุ์
อย่าใชซ้ินโธรมหากคุณกําลังตั้งครรภ์ Sinthrome เช่นเดียวกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดอื่น ๆ สามารถก่อให้เกิด
อันตรายร้ายแรงต่อลูกน้อยของคุณได้ แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือพยายามจะตั้งครรภ์ แพทย์ของคุณจะ
ปรึกษากับคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Sinthrome ในระหว่างตั้งครรภ์

การตัดสินใจให้นมแม่ขณะรับประทานซินโธรมควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบกับแพทย์ คุณและลูก
ของคุณอาจต้องตรวจเลือดหากคุณให้นมลูกในขณะทีท่านยา Sinthrome อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการ
ป้องกันไว้ก่อน แพทย์ของคุณควรสั่งวิตามินเคใหก้ับลูกของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดของพวกเขาบาง
ลง

ไม่ทราบว่า Sinthrome สามารถส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ของคุณหรือไม่

หากคุณอยู่ในวัยทีค่ลอดบุตร แพทย์ของคุณอาจทําการทดสอบการตั้งครรภเ์พื่อแยกแยะการตั้งครรภ์
ก่อนที่คุณจะได้รับยาซินโธรม คุณควรใช้การคุมกําเนิดในขณะทีร่ับประทานซนิโธรม

หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือกําลังให้นมบุตร คิดว่าคุณกําลังตั้งครรภห์รือกําลังวางแผนทีจ่ะมีลูก ขอ
คําแนะนําจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใชย้านี้

การขับรถและการใช้เครื่องจักร
Sinthrome ไม่มอีิทธิพลต่อความสามารถในการขับหรือใชเ้ครื่องจักร อย่างไรก็ตาม คุณควรเก็บบัตร
ต้านการแข็งตัวของเลือดไวก้ับตัว

ซินโทรมมีแลคโตส
หากคุณได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าคุณแพน้ํ้าตาลบางชนิด ใหต้ิดต่อแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

3. วิธรีับประทานซินโธรม

ใชย้าซินโธรมตามที่แพทย์สั่งเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

ควรให้ซินโธรมเป็นยาเดียวในเวลาเดียวกันทุกวัน กลืนแท็บเล็ตของคุณทั้งหมดด้วยการดื่มนํ้า
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แพทย์ของคุณจะจัดการตรวจเลือดเป็นประจําระหว่างการรักษาด้วย Sinthrome เพื่อตรวจสอบว่าเลือดของ
คุณแข็งตัวเร็วแคไ่หน นีจ้ะช่วยให้แพทยต์ัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณของคุณ

ปริมาณยาซินโธรมจะแตกต่างกันไปในแต่ละผู้ป่วยและในแต่ละวัน ข้อมูลต่อไปนีส้ามารถใช้เป็นแนวทาง
ได:้

ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย:ุ
ขนาดยาเริ่มต้นปกติอยู่ระหว่าง 2 มก./วัน ถึง 4 มก./วัน โดยไม่ต้องใหย้าเสริม การรักษาสามารถเริ่ม
ด้วยขนาดยาที่ใส่ยา โดยปกติ 6 มก. ในวันแรก ตามด้วย 4 มก. ในวันทีส่อง

ผูป้่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคตับหรือภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรง (ซึ่งทําให้เลือดไหลเวียนในตับช้าลงและอาจ
ทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้) หรือผู้ป่วยทีข่าดสารอาหารอาจต้องได้รับยาทีน่้อยลง

ใชใ้นเด็กและวัยรุ่น:
ประสบการณก์ารใช้ยาทําใหเ้ลือดบางรวมถึง Sinthrome ในเด็กและวัยรุ่นมีจํากัด หากใชย้าซินโธรมใน
เด็กหรือวัยรุ่น ควรตรวจเลือดบ่อยขึ้น เพื่อดูว่ายาทํางานได้ดีเพียงใด

แจ้งให้แพทย์ ทันตแพทย์ หรือเภสัชกรทราบทุกครั้งทีคุ่ณใช้ยาซินโธรม

ถ้าคุณกินซินโทรมมากกว่าทีค่วรจะเป็น
หากคุณเผลอกินยามากเกินไป หรือมคีนอื่นกินยาของคุณไป คุณควรบอกแพทย์โดยทันทีหรือติดต่อ
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินทีใ่กล้ที่สุด อาการของการใชย้าเกินขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อาจ
ปรากฏขึ้น 1 ถึง 5 วันหลังจากรับประทานยา และรวมถึงเลือดกําเดา เลือดออกจากเหงือก อาเจียนหรือไอ
เป็นเลือด เลือดในปัสสาวะ อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดํา เลือดออกทีอ่วัยวะเพศ มีเลือดออกมาก รอยฟกชํ้า
ขนาดใหญ่ หรือมีเลือดออกใน ข้อซึ่งทําใหเ้กิดความตึง บวม และปวด การเต้นของหัวใจของคุณอาจเร็วขึ้น 
ความดันโลหิตของคุณอาจลดลงทําใหคุ้ณรู้สึกเวียนหัว และผิวของคุณอาจดูซีด เย็นชา และขับเหงื่อ คุณ
อาจมีอาการป่วย อาเจียน ท้องเสีย และปวดท้อง คุณอาจต้องตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบสภาพและอาจ
จําเป็นต้องรักษา แสดงยาทีเ่หลือหรือซองเปล่าใหแ้พทย์ดู

หากคุณลืมทานซินโทรม
ไม่ต้องกังวล หากคุณลืมรับประทานยา ให้รับประทานโดยเร็วที่สุด เว้นแต่จะใกลถ้ึงเวลาทีต่้องรับประทาน
ยามื้อต่อไป อย่าใชย้าสองครั้ง แล้วไปต่อเช่นเดิม

หากคุณหยุดทานซินโตรม

หากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับการใช้ยานี้ ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด Sinthrome สามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม

บอกแพทย์ทันทหีากคุณมีผลข้างเคียงดังต่อไปนี:้

ทั่วไป(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10 คน):
• มีเลือดออก:

- มีเลือดออกจากเหงือก ชํ้าหรือเลือดกําเดาโดยไม่ทราบสาเหตุ ประจําเดือนมามาก เลือดออกมาก
จากบาดแผลหรือบาดแผล

- มีเลือดออกจากอวัยวะต่างๆ : กระเพาะอาหาร ลําไส้ ถุงนํ้าดี (ปวดท้อง อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระ
เป็นเลือดหรือสีดํา) ทางเดินปัสสาวะ (ปวดหลัง เลือดในปัสสาวะ) สมอง (เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
รุนแรง แขนหรือขาอ่อนแรง ตาพร่ามัว) และตา (มองเห็นสระนํ้า)
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หายาก(อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 1,000 คน):
• อาการแพ้ (แพ้) ในรูปแบบของลมพิษ, ผื่นผิวหนัง, อักเสบ, คันและมีไข้

• เบื่ออาหาร
• รู้สึกหรือป่วย
• อาเจียน
• ผมร่วงผิดปกติ

หายากมาก(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10,000 คน):
• การอักเสบของหลอดเลือด (vasculitis) ซึ่งอาจทําให้ชํ้าหรือมีเลือดออกใต้ผิวหนัง

• เนื้อร้ายทีผ่ิวหนัง (เนื้อเยื่อตาย) โดยมีตุ่มพองของผิวหนังโดยมีหรือไม่มีรอยแผลเป็น มักพบใน
บริเวณต้นขา ก้น หรือหน้าอก ภาวะนี้มักเกี่ยวข้องกับการขาดโปรตีนบางชนิดในเลือดแต่กําเนิด

• การบาดเจ็บที่ตับซึ่งอาจทําให้เกิดอาการตัวเหลือง ปวดท้อง บวม และเมื่อยล้า

ไม่ทราบความถี่: ผื่นผิวหนังทีเ่จ็บปวด Sinthrome อาจทําให้เกิดภาวะผิวหนังที่หายากอย่างร้ายแรงที่
เรียกว่า calciphylaxis ซึ่งสามารถเริ่มต้นด้วยผื่นทีผ่ิวหนังทีเ่จ็บปวด แตส่ามารถนําไปสู่ภาวะแทรกซ้อน
ร้ายแรงได้ อาการไมพ่ึงประสงค์นีเ้กิดขึ้นบ่อยที่สุดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังหรือความผิดปกตขิองระดับ
แคลเซียม อัลบูมนิ ฟอสเฟต หรือโปรตีนบางชนิดในเลือด. ภาวะทีม่ีจํานวนเม็ดเลือดแดงตํ่ากว่าปกติหรือฮี
โมโกลบินลดลง (โรคโลหิตจาง)

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่ง
ไม่ได้ระบไุว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่านโครงการใบเหลืองที่:
www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple 
App Store โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยใหข้้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ยานีไ้ด้

5. วิธีเก็บซินโทรม

เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก
อย่าใช้ Sinthrome หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบไุว้ในกล่องหลัง EXP วันหมดอายุหมายถึงวัน
สุดท้ายของเดือนนั้น

หากแพทย์ตัดสินใจหยุดการรักษา ให้คืนยาที่ไม่ได้ใชใ้ห้เภสัชกร เก็บไว้ก็ต่อเมื่อแพทย์บอกเท่านั้น

อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธีทิ้งยาที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อ
ไป มาตรการเหล่านีจ้ะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่นๆ

ซินโธรมมีอะไรบ้าง
สารออกฤทธิ์คือ acenocoumarol 1 มก. นี่คือชื่อใหมข่องนคิูมาโลน ตัวส่วนผสมเองไม่
เปลี่ยนแปลง
สารเพิ่มปริมาณอื่นๆ ได้แก่ ละอองลอย 200 (ซิลิกาแอโรเจล) แลคโตส ไฮโปรเมลโลส แมกนเีซียมสเตียเรต 
แป้งข้าวโพด และแป้งโรยตัว

ลักษณะและลักษณะของ Sinthrome ในแพ็ค
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เม็ดยา Sinthrome เป็นเม็ดสีขาว กลม แบน มีขอบเอียงเล็กน้อย โดยมี "CG" ประทับอยูด่้าน
หนึ่งและ "AA" อีกด้านหนึ่ง พวกเขามาในแพ็คพุพอง 100 เม็ด

ผู้ถือใบอนุญาตการตลาดและผู้ผลิต

ผู้ถืออนุญาตการตลาด

Norgine Pharmaceuticals Limited, 
Norgine House, Widewater Place, 
ถนน Moorhall, Harefield,
อักซ์บริดจ์ UB9 6NS สหราชอาณาจักร

ผู้ผลิต
FAMAR AVE
Anthousa Avenue 7
อันธซูา อัตติกิ 15344
กรีซ

ผู้ผลิต
Rovi Pharma Industrial Services, SA, 
Vía Complutense, 140,
อัลกาลา เด เฮนาเรส,
มาดริด 28805,
สเปน

ข้อมูลในเอกสารนี้ใชก้ับซินโธรมเท่านั้น หากคุณมีคําถามหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งใด โปรดสอบถามแพทย์
หรือเภสัชกรของคุณ

แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2020

Sinthrome เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Novartis Pharmaceuticals Limited
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