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hy เป็นยานี้กําหนด?

Almotriptan ใช้เพื่อรักษาอาการปวดหัวไมเกรน (อาการปวดศีรษะแบบสั่นอย่างรุนแรงซึ่งบางครั้งอาจมาพร้อมกับอาการคลื่นไส้
และความไวต่อเสียงและแสง) Almotriptan อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า selective serotonin receptor agonists มันทํางานโดย
ทําใหห้ลอดเลือดรอบๆ สมองแคบลง หยุดสัญญาณความเจ็บปวดจากการถูกส่งไปยังสมอง และปิดกั้นการปล่อยสารธรรมชาตบิาง
ชนิดที่ทําให้เกิดอาการปวด คลื่นไส้ และอาการอื่นๆ ของไมเกรน Almotriptan ไม่ได้ป้องกันการโจมตีไมเกรนหรือลดจํานวนอาการ
ปวดหัวที่คุณมี

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Almotriptan มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่จะรับประทานทางปาก มักใชเ้มื่อมีอาการปวดหัวไมเกรน หากอาการของคุณดีขึ้นหลังจากทาน 
almotriptan แตก่ลับมาหลังจาก 2 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น คุณอาจทานยาเม็ดที่สอง อย่างไรก็ตาม หากอาการของคุณไมด่ีขึ้น
หลังจากทานอัลโมทริปแทน อย่ากินยาเม็ดที่สองก่อนโทรหาแพทย์ แพทย์ของคุณจะแจ้งจํานวนเม็ดยาสูงสุดทีคุ่ณอาจใชใ้นช่วง
เวลา 24 ชั่วโมง ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ 
ใช้ almotriptan ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

คุณอาจรับประทาน almotriptan ครั้งแรกในสํานักงานแพทย์หรือสถานพยาบาลอื่น ๆ ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบปฏิกิริยาที่ร้าย
แรงได้

โทรหาแพทย์หากอาการปวดหัวของคุณไมด่ีขึ้นหรือเกิดขึ้นบ่อยขึ้นหลังจากรับประทานอัลโมทริปแทน

หากคุณทานอัลโมทริปแทนบ่อยกว่าหรือนานกว่าระยะเวลาที่แนะนํา อาการปวดหัวของคุณอาจแย่ลงหรืออาจเกิดขึ้นบ่อยขึ้น คุณ
ไม่ควรทานอัลโมทริปแทนหรือยาแกป้วดศีรษะอื่นๆ นานกว่า 10 วันต่อเดือน โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณต้องการใช้ 
almotriptan เพื่อรักษาอาการปวดหัวมากกว่าสี่ครั้งในระยะเวลา 1 เดือน

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานอัลโมทริปแทน
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ almotriptan ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ต almotriptan สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

อย่าใช้ almotriptan หากคุณใช้ยาต่อไปนี้ในช่วง 24 ชั่วโมงทีผ่่านมา: ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวรับ serotonin แบบเลือกอื่น ๆ เช่น 
eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan 
(Imitrex, ใน Treximet) หรือ zolmitriptan (Zomig); หรือยาประเภท ergot เช่น bromocriptine (Parlodel), 
cabergoline, dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), ergoloid mesylates (Hydergine), ergonovine 
(Ergotrate), ergotamine (Cafergot, Ergomar, Wigraine), methylergonovine (Methergide), methyan ) และ
เปอร์โกไลด์ (Permax)

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใช้ยา วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่ต้องสั่งโดยแพทยแ์ละไม่ได้สั่งโดยแพทย์ ยาอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใช้ หยุดใช้ไปเมื่อเร็วๆ นี้ หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: acetaminophen (Tylenol); 

แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDS) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve, Naprosyn); คลาริโทรมัยซิน (Biaxin); อินดินาเวียร์ (Crixivan); ; เนฟาโซโดน (Serzone); เลือก serotonin reuptake inhibitors 

(SSRIs) เช่น citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem, ใน Symbyax), fluvoxamine, paroxetine (Paxil) และ sertraline (Zoloft); เลือก serotonin/norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) เช่น 

desvenlafaxine (Pristiq), duloxetine (Cymbalta), sibutramine (Meridia) และ venlafaxine (Effexor); โตรลีนโดมัยซิน (TAO); และ zafirlukast (Accolate) บอกแพทยห์รือเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใช้ยาต่อไปนี้หรือหากคุณหยุดใช้ยาเหล่านี้ภายใน

สัปดาห์ที่ผ่านมา: ยาต้านเชื้อรา เช่น itraconazole (Sporanox) และ ketoconazole (Nizoral); erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin); และริโทนาเวียร์ (Norvir) แจ้งแพทยห์รือเภสัชกรของคุณด้วยว่าคุณกําลังใช้ยาต่อไปนี้หรือหากคุณหยุดใช้ยาเหล่านี้

ภายใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา: สารยับยั้ง monoamine oxidase (MAO) รวมถึง isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl) และ ทรานิลไซโปรมีน (พาร์เนท) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง

สําหรับผลข้างเคียง บอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใชย้าต่อไปนี้หรือหากคุณหยุดใช้ยาเหล่านี้ภายในสัปดาห์ทีผ่่านมา: ยาต้านเชื้อรา เช่น itraconazole (Sporanox) และ ketoconazole (Nizoral); erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin); และ

ริโทนาเวียร์ (Norvir) แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณด้วยว่าคุณกําลังใช้ยาต่อไปนี้หรือหากคุณหยุดใชย้าเหล่านี้ภายใน 2 สัปดาห์ทีผ่่านมา: สารยับยั้ง monoamine oxidase (MAO) รวมถึง isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), selegiline 

(Eldepryl) และ tranylcypromine (พารเ์นท). แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง บอกแพทยห์รือเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใช้ยาต่อไปนี้หรือหากคุณหยุดใช้ยาเหล่านี้ภายในสัปดาห์ที่ผ่านมา: ยาต้านเชื้อ

รา เช่น itraconazole (Sporanox) และ ketoconazole (Nizoral); erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin); และริโทนาเวียร์ (Norvir) แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณด้วยว่าคุณกําลังใชย้าต่อไปนี้หรือหากคุณหยุดใช้ยาเหล่านี้ภายใน 2 สัปดาหท์ี่ผ่านมา: สาร

ยับยั้ง monoamine oxidase (MAO) รวมถึง isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl) และ ทรานิลไซโปรมีน (พาร์เนท) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง แจ้งแพทย์

หรือเภสัชกรของคุณด้วยว่าคุณกําลังใช้ยาต่อไปนี้หรือหากคุณหยุดใช้ยาเหล่านี้ภายใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา: สารยับยั้ง monoamine oxidase (MAO) รวมถึง isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl) และ tranylcypromine (

พาร์เนท). แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง แจ้งแพทยห์รือเภสัชกรของคุณด้วยว่าคุณกําลังใช้ยาต่อไปนี้หรือหากคุณหยุดใช้ยาเหล่านี้ภายใน 2 สัปดาห์ทีผ่่านมา: สารยับยั้ง monoamine oxidase (MAO) 

รวมถึง isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl) และ ทรานิลไซโปรมีน (พาร์เนท) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจ หัวใจวาย; โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (เจ็บหน้าอก); 
หัวใจเต้นผิดปกติ จังหวะหรือ 'mini-stroke'; หรือปัญหาการไหลเวียน เช่น เส้นเลือดขอด ลิ่มเลือดที่ขา โรค Raynaud (ปัญหา
เกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดไปยังนิ้วมือ นิ้วเท้า หู และจมูก) หรือโรคลําไสข้าดเลือด (ท้องเสียเป็นเลือดและปวดท้องทีเ่กิดจาก
การไหลเวียนของเลือดลดลงไปยัง ลําไส้). แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานอัลโมทริปแทน

แจ้งแพทย์หากคุณสูบบุหรี่หรือมนีํ้าหนักเกิน หากคุณมีหรือเคยเป็นความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง เบาหวาน หรือโรคไต
หรือตับ หากคุณผ่านวัยหมดประจําเดือน (เปลี่ยนชีวิต); หรือถ้าสมาชิกในครอบครัวคนใดเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอด
เลือดสมอง

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณวางแผนทีจ่ะมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่
ทานยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพ หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานอัลโมทริปแทน ให้ติดต่อ
แพทย์ของคุณ

คุณควรรู้ว่า almotriptan อาจทําให้คุณง่วง อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานีส้่งผลต่อคุณอย่างไร

ปรึกษาแพทยเ์กี่ยวกับอาการปวดศีรษะเพื่อให้แน่ใจว่าอาการเหล่านีเ้กิดจากไมเกรน ไม่ควรใช้ Almotriptan ในการรักษา
ไมเกรนอัมพาตครึ่งซีกหรือ basilar หรือปวดศีรษะทีเ่กิดจากเงื่อนไขอื่น ๆ (เช่นอาการปวดหัวแบบคลัสเตอร)์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Almotriptan อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาการง่วงนอน

ปวดหัว

ปากแห้ง

อาการวิงเวียนศีรษะ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

แน่น ปวด กดดัน หรือหนักในหน้าอก คอ คอ หรือกราม

พูดช้าหรือพูดยาก

ความอ่อนล้า

ความอ่อนแรงหรือชาที่แขนหรือขา

ปวดท้องกะทันหันหรือรุนแรง

ท้องเสียเป็นเลือด

หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง หรือเต้นผิดปกติ

หายใจถี่

เหงื่อออกเย็นๆ

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

ความซีดหรือสีฟ้าของนิ้วและนิ้วเท้า

ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

Almotriptan อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ ควรตรวจความดันโลหิตของคุณอย่างสมํ่าเสมอ

คุณควรจดบันทึกการปวดหัวโดยการเขียนเมื่อคุณปวดหัวและเมื่อคุณทานอัลโมทริปแทน

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Axert®

แก้ไขล่าสุด - 03/15/2016
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