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คําเตือนทีส่ําคัญ:

อย่าใช้ aliskiren หากคุณกําลังตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทาน aliskiren ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที 
Aliskiren อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

hy เป็นยานี้กําหนด?

Aliskiren ใช้เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับยาบางชนิดเพื่อรักษาความดันโลหิตสูง Aliskiren อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า direct 
renin inhibitors มันทํางานโดยการลดสารเคมธีรรมชาติบางชนิดที่ทําใหห้ลอดเลือดกระชับ ดังนั้นหลอดเลือดจึงผ่อนคลายและ
หัวใจสามารถสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความดันโลหิตสูงเป็นภาวะปกติ และเมื่อไม่ไดร้ับการรักษา อาจทําใหเ้กิดความเสียหายต่อสมอง หัวใจ หลอดเลือด ไต และส่วนอื่น ๆ 
ของร่างกาย ความเสียหายต่ออวัยวะเหล่านี้อาจทําใหเ้กิดโรคหัวใจ หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย สูญเสียการ
มองเห็น และปัญหาอื่นๆ นอกจากการทานยาแล้ว การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยังช่วยควบคุมความดันโลหิตได้อีกด้วย การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีไขมันและเกลือตํ่า รักษานํ้าหนักให้แข็งแรง ออกกําลังกายอย่างน้อย 30 นาที
เกือบทุกวัน ไม่สูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณทีพ่อเหมาะ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Aliskiren มาเป็นแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานทางปาก โดยปกติจะใชเ้วลาวันละครั้ง ควรให้ Aliskiren พร้อมอาหารเสมอหรือไม่มี
อาหารเสมอ ใช้ aliskiren ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกร
อธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใช้ aliskiren ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินยา aliskiren ในขนาดตํ่าและอาจเพิ่มขนาดยาหลังจากทีคุ่ณใชย้านี้เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

Aliskiren ควบคุมความดันโลหิตสูงแต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานอลสิกีเรนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานอลคิิเรนโดยไม่ได้
ปรึกษาแพทย์
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สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานอลิคิเรน
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ aliskiren สารยับยั้งเอนไซม์ทีท่ําให้เกิด angiotensin-converting enzyme 
(ACE) เช่น benazepril (Lotensin ใน Lotrel), captopril (Capoten), enalapril (Vasotec ใน Vaseretic), 
fosinopril, lisinopril (ใน Prinzide , ใน Zestoretic), moexipril (Univasc, ใน Uniretic), perindopril (Aceon), 
quinapril (Accupril, ใน Accuretic, ใน Quinaretic), ramipril (Altace) และ trandolapril (Mavik ใน Tarka); ยาอื่น 
ๆ หรือใด ๆ ของส่วนผสมในแท็บเล็ต aliskiren สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเป็นโรคเบาหวาน (นํ้าตาลในเลือดสูง) และคุณกําลังใช้ยาตัวรับแอนจิโอเทนซิน 
(ARB) เช่น azilsartan (Edarbi, Edarbyclor), candesartan (Atacand ใน Atacand HCT), eprosartan (Teveten 
ใน Teveten HCT) irbesartan (Avapro ใน Avalide), losartan (Cozaar ใน Hyzaar), olmesartan (Benicar ใน 
Azor, Benicar HCT), telmisartan (Micardis ใน Micardis HCT) และ valsartan (Diovan ใน Diovan HCT, 
Exforge); หรือสารยับยั้ง ACE แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่ากิน aliskiren หากคุณเป็นโรคเบาหวานและคุณกําลังใช้
ยาเหล่านี้อยู่

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น itraconazole (Sporanox); 
แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไมใ่ชส่เตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen 
(Aleve, Naprosyn); atorvastatin (Lipitor ใน Caduet, Liptruzet); celecoxib (Celebrex); cyclosporine 
(Gengraf, Neoral, Sandimmune); ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า') อาหารเสริมโพแทสเซียมหรือยาที่มีโพแทสเซียม และยา
อื่นๆ สําหรับโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับ
ผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน ชัก หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว หรือโรคไต

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณวางแผนทีจ่ะตั้งครรภห์รือกําลังให้นมบุตร อย่าให้นมขณะรับประทาน aliskiren

คุณควรรู้ว่าท้องเสีย อาเจียน ดื่มนํ้าไมเ่พียงพอ และเหงื่อออกมาก อาจทําให้ความดันโลหิตลดลง ซึ่งอาจทําให้หน้ามืดและเป็น
ลมได้ บอกแพทยห์ากคุณมปีัญหาเหล่านี้หรือพัฒนาในระหว่างการรักษา

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

คุณควรพยายามหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทีม่ไีขมันสูง (อาหารเช่นอาหารทอดหรืออาหารจานด่วน) เมื่อรับประทาน 
aliskiren กับอาหาร คุณไม่ควรใชส้ารทดแทนเกลือทีม่โีพแทสเซียมหรือทานอาหารเสริมโพแทสเซียมโดยไม่ได้ปรึกษา
แพทย์ก่อน

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Aliskiren อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องเสีย

อาการปวดท้อง

อิจฉาริษยา

ไอ

ผื่น

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวดหัว

ปวดหลัง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใด ๆ เหล่านี้ ให้หยุดใช้ aliskiren และโทร
เรียกแพทยข์องคุณทันทหีรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

หน้ามืดเป็นลม

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

แผลพุพองหรือผิวลอก

เสียงแหบ

กลืนหรือหายใจลําบาก

ชัก

หัวใจเต้นช้า อ่อนแอ หรือผิดปกติ

Aliskiren อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า) ห้ามนําสารดูดความชื้น (สารทําใหแ้ห้ง) ออกจากขวดหากมีให้

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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
เป็นลม

อาการวิงเวียนศีรษะ

มองเห็นภาพซ้อน

คลื่นไส้

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบการตอบสนอง
ของร่างกายคุณต่อ aliskiren

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) ทั้งหมด
ที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่
ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Tekturna®

ชื่อแรนด์ของผลิตภัณฑ์ผสม

Tekturna®HCT (ประกอบด้วย Aliskiren, 
Hydrochlorothiazide)

Valturna®(ประกอบด้วย Aliskiren, Valsartan)¶

¶ -สินค้าแบรนดน์ี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมทีางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2021
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14/14/22, 16:02 น. Aliskiren สมุนไพรยาและอาหารเสริม

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผูป้่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West 
Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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