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Alprostadil Urogenital
เด่นชัดว่า (al pros 'ta dil)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Alprostadil และยาเหน็บใช้ในการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศบางประเภท (ความอ่อนแอ ไม่สามารถสร้างหรือคง
การแข็งตัวของอวัยวะเพศ) ในผู้ชาย การฉีด Alprostadil บางครั้งใช้ร่วมกับการทดสอบอื่นๆ เพื่อวินิจฉัยภาวะหย่อนสมรรถภาพ
ทางเพศ Alprostadil อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า vasodilators มันทํางานโดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและหลอดเลือดในองคชาตเพื่อ
ให้เลือดในองคชาตเพียงพอเพื่อให้สามารถแข็งตัวได้

Alprostadil ไมส่ามารถรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือเพิ่มความต้องการทางเพศได้ Alprostadil ไม่ได้ป้องกันการตั้ง
ครรภ์หรือการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธเ์ช่นไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV)

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Alprostadil มาในรูปแบบผงสําหรับผสมกับของเหลวที่บรรจุในบรรจุภัณฑแ์ละฉีดเข้าไปในองคชาตและเป็นยาเหน็บท่อปัสสาวะ 
Alprostadil ใช้เท่าทีจ่ําเป็นก่อนมกีิจกรรมทางเพศ การแข็งตัวอาจเกิดขึ้นภายใน 5 ถึง 20 นาทีหลังจากใช้การฉีดและภายใน 5-10 
นาทีหลังจากใช้เม็ด การแข็งตัวของอวัยวะเพศควรใชเ้วลาประมาณ 30 ถึง 60 นาที ไม่ควรใชก้ารฉีด Alprostadil เกินสามครั้งต่อ
สัปดาห์ โดยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงระหว่างการใช้ เม็ด Alprostadil ไม่ควรใชเ้กินสองครั้งในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ปฏิบัตติามคําแนะนํา
บนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้อัลพรอสตาดิลตามคําแนะนํา

แพทย์ของคุณจะฉีดยา alprostadil ครั้งแรกในที่ทํางานของเขาหรือเธอเพื่อกําหนดขนาดยาที่เหมาะสมสําหรับคุณ หลังจากที่คุณ
เริ่มใช้อัลพรอสตาดลิทีบ่้าน แพทย์ของคุณอาจค่อยๆ เพิ่มหรือลดขนาดยาของคุณ แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณไม่
พบการแข็งตัวของอวัยวะเพศทีน่่าพอใจหรือการแข็งตัวของอวัยวะเพศนานเกินไป แต่อย่าเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

คุณต้องได้รับการฝึกอบรมจากแพทย์ก่อนใช้ alprostadil ที่บ้าน ต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีใชอ้ัลพรอสตาดิลอย่างถ่องแท้ ถาม
แพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมคีําถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีการใชย้าของคุณ

ห้ามใชเ้ข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ตลับหมึก ขวดแก้ว เม็ดหรืออุปกรณ์ใชซ้ํ้า ทิ้งเข็มและหลอดฉีดยาทีใ่ช้แล้วในภาชนะที่ทนต่อการเจาะ 
สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่าจะทิ้งภาชนะอย่างไร
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สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้ยาอัลพรอสตาดลิ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้อัลพรอสตาดิล ยาพรอสตาแกลนดินอื่น ๆ เช่น misoprostol (Cytotec ใน 
Arthrotec), bimatoprost (Lumigan), latanoprost (Xalatan) และ travoprost (Travatan); หรือยาอื่นๆ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารกันเลือดแข็ง ('ทินเนอร์เลือด') เช่น heparin และ 
warfarin (Coumadin); ยาระงับความอยากอาหาร; ยารักษาโรคภูมิแพ้ โรคหวัด ความดันโลหิตสูง หรือปัญหาไซนัส และการ
รักษาอื่นๆ สําหรับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง
สําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพใหห้ลีกเลี่ยงกิจกรรมทางเพศด้วย
เหตุผลทางการแพทย์ และหากคุณเคยหรือเคยมปีัญหาเกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือด เช่น โรคโลหิตจางชนิดเคียว (โรคของเซลลเ์ม็ด
เลือดแดง), มะเร็งเม็ดเลือดขาว (มะเร็งของ เซลล์เม็ดเลือดขาว), มัลตเิพิลมัยอโีลมา (มะเร็งของเซลล์พลาสมา), ภาวะเกล็ด
เลือดตํ่า (ภาวะที่มีการสร้างเกล็ดเลือดมากเกินไป) หรือภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (ภาวะที่มีการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงมากเกินไป
); เงื่อนไขที่ส่งผลต่อรูปร่างขององคชาต (angulation, cavernosal fibrosis หรือ Peyronie's disease); การปลูกถ่าย
อวัยวะเพศชาย (อุปกรณ์ที่ทําการผ่าตัดภายในองคชาตเพื่อรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ) หรือภาวะหัวใจล้มเหลว แจ้ง
แพทย์ของคุณด้วยว่าคุณหรือสมาชิกในครอบครัวคนใดเคยมีลิ่มเลือดที่ขาหรือปอด และหากคุณเพิ่งได้รับการผ่าตัดใหญ่

หากคุณกําลังใชย้าเม็ดอัลพรอสตาดิล แจ้งให้แพทยท์ราบหากคุณเคยมีหรือเคยมีรอยตีบ เกิดแผลเป็น หรือบวมของช่อง
เปิดทางเดินปัสสาวะขององคชาตหรือปลายองคชาต แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใชเ้ม็ดอัลพรอสตาดิล

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยเป็นโรคเลือดออกผิดปกติ ประวัติการเป็นลม หรือโรคไต ตับ หรือปอด

แจ้งให้แพทยท์ราบหากคู่ของคุณตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ ห้ามใช้เม็ดอัลพรอสตาดิลก่อนมเีพศสัมพันธ์กับสตรีมี
ครรภ์หรือสตรีทีอ่าจตั้งครรภไ์ด้โดยไม่ต้องใชถุ้งยางอนามัย

คุณควรรู้ว่า alprostadil อาจทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะมึนงงและเป็นลม ห้ามขับรถหรือใช้เครื่องจักรหลังจากใช้ 
alprostadil จนกว่าคุณจะรู้ว่ายานีส้่งผลต่อคุณอย่างไร

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับการใช้แอลกอฮอล์ระหว่างการรักษาด้วย alprostadil แอลกอฮอลอ์าจลด
ประสิทธิภาพของยานี้

คุณควรรู้ว่าอาจมีเลือดออกเล็กน้อยในบริเวณทีไ่ด้รับยา สิ่งนีส้ามารถเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่โรคทีเ่กิดจากเลือด (เงื่อนไขที่
แพร่กระจายผ่านเลือดทีป่นเปื้อน) เช่น HIV, ไวรัสตับอักเสบบแีละไวรัสตับอักเสบซรีะหว่างคุณกับคู่ของคุณ แจ้งให้แพทย์
ประจําตัวของคุณทราบหากคุณหรือคู่ของคุณเป็นโรคทีเ่กิดจากเลือด

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ
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ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Alprostadil อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

มีเลือดออกหรือมีรอยฟกชํ้าตรงจุดทีคุ่ณให้ยา

ปวดหรือปวดในองคชาต ลูกอัณฑะ ขา หรือฝีเย็บ (บริเวณระหว่างองคชาตกับไส้ตรง)

รู้สึกอบอุ่นหรือแสบร้อนในช่องปัสสาวะขององคชาต

ความแดงขององคชาต

ปวดหัว

ปวดหลัง

ปัญหาผิว

ปัญหาการมองเห็น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

การแข็งตัวทีย่าวนานกว่า 4 ชั่วโมง

สีแดง บวม อ่อนโยน หรือโค้งผิดปกติขององคชาตตั้งตรง

ก้อนเนื้อหรือบริเวณแข็งบนองคชาต

หัวใจเต้นเร็ว

เป็นลม

เส้นเลือดที่ขาบวม

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 เก็บขวดและตลับ alprostadil ไว้ที่อุณหภูมหิ้องและห่างจากความร้อน
และความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ได้อยู่ในห้องนํ้า) อ่านคําแนะนําของผู้ผลิตสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาทีส่ารละลาย alprostadil 
อาจเก็บไว้หลังจากผสมและควรเก็บไว้ที่ใด ควรเก็บเม็ด Alprostadil ไว้ในบรรจุภัณฑเ์ดิมในตู้เย็น แต่อาจเก็บไว้ที่อุณหภูมหิ้องได้
นานถึง 14 วันก่อนใชง้าน อย่าให้ยาถูกอุณหภูมิสูงหรือวางไว้ในที่ทีม่ีแสงแดดส่องถึงโดยตรง เพราะจะทําให้ยาไม่ได้ผล

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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เมื่อเดินทาง ห้ามเก็บ alprostadil ไว้ในสัมภาระที่โหลดใตท้้องเครื่องหรือทิ้งไว้ในรถซึ่งอาจต้องเผชิญกับอุณหภูมทิี่สูง
เกินไป เก็บเม็ด alprostadil ไว้ในถุงนํ้าแข็งแบบพกพาหรือเครื่องทําความเย็น

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

หากมีคนใช้อัลพรอสตาดิลมากเกินไป โปรดติดต่อศูนย์ควบคุมพิษในพื้นที่ของคุณที่หมายเลข 1-800-222-1222 หากเหยื่อ
ล้มลงหรือไม่หายใจ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินในพื้นที่ที่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
เป็นลม

อาการวิงเวียนศีรษะ

มองเห็นภาพซ้อน

คลื่นไส้

ปวดอวัยวะเพศไม่หาย

การแข็งตัวเป็นเวลานานกว่า 6 ชั่วโมง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ สิ่งสําคัญคือต้องไปพบแพทย์เพื่อติดตามผลเป็นประจํา (เช่น ทุก 3 เดือน)

อย่าใหใ้ครใช้ยา เข็มฉีดยา หรือหลอดฉีดยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Caverject®

Caverject Impulse®

Edex®

Muse®
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15/4/22, 11:19 น. Alprostadil Urogenital สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ชื่อของเธอ

พรอสตาแกลนดิน E1(ปจ1)

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2018

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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