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แอมโลดิพีนและเบนาเซพริล
ออกเสียงว่า (am loe 'di peen) (ben ay' ze pril)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

อย่าใชแ้อมโลดพิีนและเบนาซีพริลหากคุณกําลังตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภข์ณะทานแอมโลดพิีนและเบนาซีพริล ให้โทร
เรียกแพทย์ของคุณทันที แอมโลดพิีนและเบนาซีพริลอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

hy เป็นยานี้กําหนด?

การรวมกันของแอมโลดิพีนและเบนาเซพริลใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูง แอมโลดิพีนอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าแคลเซียมแช
นเนลบล็อกเกอร์ ทํางานโดยการทําใหห้ลอดเลือดคลายตัว หัวใจจะได้ไม่ต้องปั๊มแรงมาก Benazepril อยู่ในกลุ่มยาที่เรียก
ว่าสารยับยั้ง angiotensinconverting enzyme (ACE) ทํางานโดยการลดสารเคมีบางชนิดที่ทําให้หลอดเลือดกระชับ 
เลือดจึงไหลเวียนได้ดีขึ้น

ความดันโลหิตสูงเป็นภาวะปกติ และเมื่อไม่ได้รับการรักษา อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อสมอง หัวใจ หลอดเลือด ไต และส่วน
อื่น ๆ ของร่างกาย ความเสียหายต่ออวัยวะเหล่านี้อาจทําให้เกิดโรคหัวใจ หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย 
สูญเสียการมองเห็น และปัญหาอื่นๆ นอกจากการทานยาแล้ว การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยังช่วยควบคุมความดันโลหิตได้อีก
ด้วย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีไขมันและเกลือตํ่า รักษานํ้าหนักให้แข็งแรง ออกกําลังกายอย่าง
น้อย 30 นาทีเกือบทุกวัน ไม่สูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การรวมกันของแอมโลดิพีนและเบนาซีพริลมาเป็นแคปซูลที่รับประทานทางปาก โดยปกติจะใช้เวลาวันละครั้ง เพื่อช่วยให้คุณ
อย่าลืมทานแอมโลดิพีนและเบนาซีพริล ให้รับประทานในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง 
และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้แอมโลดิพีนและเบนาซีพริลตามที่กําหนด อย่ากินมากหรือ
น้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

แอมโลดิพีนและเบนาเซพริลควบคุมความดันโลหิตสูงแต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานแอมโลดิพีนและเบนาซีพริลต่อไปแม้ว่าคุณ
จะรู้สึกดี อย่าหยุดทานแอมโลดิพีนและเบนาซีพริลโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
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ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานแอมโลดิพีนและเบนาซพีริล
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้แอมโลดิพีน (Norvasc ใน Caduet อื่น ๆ ), benazepril (Lotensin), 
captopril (Capoten), enalapril (Vasotec ใน Vaseretic), fosinopril, lisinopril (Prinivil, Zestril), moexipril 
(Univasc ), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril), ramipril (Altace), trandolapril (Mavik), ยาอื่น ๆ 
หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูล amlodipine และ benazepril สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใช้วาลซารแ์ทนและซาคูบิทริล (เอนเทรสโต) หรือหากคุณหยุดรับประทาน
ภายใน 36 ชั่วโมงที่ผ่านมา แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานแอมโลดิพีนและเบนาซีพริลหากคุณทานวาลซาร์แทน
และซาคิวบิทริลด้วย แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเป็นโรคเบาหวานและคุณกําลังทานอลสิกีเรน (Tekturna ใน 
Amturnide, Tekamlo, Tekturna HCT) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานแอมโลดพิีนและเบนาซีพริลหากคุณ
เป็นเบาหวานและคุณกําลังทานอลสิกเีรนด้วย

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพร อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า'), ลิเธียม (ลโิธบิด) และอาหารเสริมโพแทสเซียม แพทย์ของ
คุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเพิ่งมีอาการท้องร่วงหรืออาเจียนรุนแรง และเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบา
หวาน หัวใจล้มเหลว; โรคลูปัส; scleroderma (เงื่อนไขที่เนื้อเยื่อพิเศษเติบโตบนผิวหนังและอวัยวะบางส่วน); หรือโรค
หัวใจ ตับ หรือไต

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาแอมโลดิพีนและ
เบนาซีพริล

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนทีจ่ะใช้สารทดแทนเกลือที่มีโพแทสเซียม หากแพทย์สั่งอาหารที่มีเกลือตํ่าหรือโซเดียมตํ่า ให้
ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้อย่างระมัดระวัง

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

แอมโลดพิีนและเบนาซีพริลอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือ
ไมห่ายไป:

ไอ

ปวดหัว
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อาการวิงเวียนศีรษะ

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

หน้า คอ ลิ้น ปาก บวม บวม

เสียงแหบ

กลืนหรือหายใจลําบาก

เป็นลม

ผื่นที่ผิวหนังอย่างรุนแรง

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

อาการเจ็บหน้าอกบ่อยขึ้นหรือรุนแรงขึ้น

แอมโลดิพีนและเบนาซีพริลอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ใน
ขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก 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 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากเหยื่อล้มลง
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มอีาการชัก หายใจลําบาก หรือตื่นไม่ขึ้น ให้โทรเรียกบริการฉุกเฉินที่ 911 ทันที

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ ความดันโลหิตของคุณควรได้รับการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของคุณต่อแอมโลดิพีนและเบนาเซพริล แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อ
ตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อแอมโลดพิีนและเบนาเซพริล

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

แอมโลเบนซ®์¶

ลอตเตล®(

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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