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Atazanavir
ออกเสียงว่า (ที่ za na 'veer)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Atazanavir ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) ในผู้ใหญแ่ละเด็กที่มีอายุอย่าง
น้อย 3 เดือนและมีนํ้าหนักอย่างน้อย 22 ปอนด์ (10 กก.) Atazanavir อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า protease inhibitors มันทํางาน
โดยการลดปริมาณของเอชไอวีในเลือด แม้ว่า atazanavir ไม่สามารถรักษา HIV ได้ แต่อาจลดโอกาสทีคุ่ณจะเป็นโรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง (AIDS) ทีไ่ดม้าและโรคทีเ่กี่ยวข้องกับ HIV เช่นการติดเชื้อร้ายแรงหรือมะเร็ง ต้องให้ Atazanavir ร่วมกับยาอื่นๆ ทีร่ักษา
การติดเชื้อ HIV เพื่อรักษาการติดเชื้ออย่างสมบูรณ์ การใช้ยาเหล่านี้ควบคู่ไปกับการฝึกมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอื่นๆ อาจลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสเอชไอวีไปยังผู้อื่น

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Atazanavir มาในรูปแบบแคปซูลและเป็นผงทางปาก แคปซูล Atazanavir รับประทานพร้อมอาหารวันละครั้งและอาจได้รับยากระ
ตุ้นทางเภสัชจลนศาสตร์ (ยาทีใ่ห้เพื่อเพิ่มระดับของยาอื่นในร่างกาย) เช่น ritonavir หรือ cobicistat ต้องใชผ้ง Atazanavir กับ
อาหารและ ritonavir ใช้ atazanavir ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือ
เภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใช้ atazanavir ตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณ
กําหนด

คุณจะใชย้าอื่นสําหรับเอชไอวีในขณะทีท่านอะตาซานาเวียร์ แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าควรรับประทานยาเหล่านี้พร้อมกับ 
atazanavir หรือไม่ หรือหลายชั่วโมงก่อนหรือหลังที่คุณใช้ atazanavir ปฏิบัตติามกําหนดการนีอ้ย่างระมัดระวัง และสอบถาม
แพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมคีําถามเกี่ยวกับเวลาทีคุ่ณควรใชย้า

กลืนแคปซูลทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือเปิดมัน หากคุณไม่สามารถกลืนแคปซูลได้ แจ้งใหแ้พทย์หรือเภสัชกรทราบ

อาจเติมผง Atazanavir ลงในอาหาร เช่น ซอสแอปเปิ้ลหรือโยเกิร์ต หรือของเหลว เช่น นํ้า นม หรือสูตรสําหรับทารก ผสมให้เข้า
กันแล้วนําส่วนผสมทั้งหมดทันทเีพื่อให้ได้ปริมาณเต็มที่ ถ้าผสมกับนํ้า ใหก้ินขนมหรืออาหารทันทีหลังจากผสมผงแล้ว สําหรับทารก 
(อายุมากกว่า 3 เดือน) ที่ไมส่ามารถดื่มจากถ้วย ผงนี้สามารถผสมกับสูตรสําหรับทารกและฉีดด้วยกระบอกฉีดยาแบบรับประทาน 
อย่าใหส้่วนผสมนีแ้ก่ทารกในขวดนม ถ้าไมน่ําส่วนผสมไป
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ทันทีต้องเก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและถ่ายภายใน 1 ชั่วโมง อ่านคําแนะนําของผู้ผลิตที่อธิบายวิธีการผสมและรับประทานยา 
atazanavir อย่างระมัดระวัง อย่าลืมถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณ หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับวิธีการผสมหรือใชย้านี้

พูดคุยกับแพทย์ว่าต้องทําอย่างไรหากทารกอาเจียน คาย หรือรับประทานยา atazanavir เพียงบางส่วน

Atazanavir ควบคุม HIV แต่ไมส่ามารถรักษาได้ Atazanavir ไม่ได้รักษาการติดเชื้อ HIV เพียงอย่างเดียวและต้องได้รับยาครบ
ถ้วน สิ่งสําคัญคือต้องนํายาทั้งหมดที่แพทย์สั่งเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวมีารวมกัน เพื่อใหย้าทํางานต่อไปเพื่อควบคุมการติดเชื้อ 
ทาน atazanavir ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานอะตาซานาเวียร์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เมื่อปริมาณ atazanavir ของคุณ
เริ่มมีน้อยลง ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้มากขึ้น หากคุณหยุดทานอะตาซานาเวียร์หรือข้ามขนาดยา อาการของคุณอาจรักษาได้
ยากขึ้น

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย อ่านข้อมูลนีอ้ย่างละเอียดและถามแพทย์
หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมคีําถามใดๆ

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งกใ็ช้ Atazanavir เพื่อป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคคลอื่นทีต่ิดเชื้อเอชไอวีโดยไม่ได้ตั้งใจ พูดคุย
กับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทาน atazanavir

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยา atazanavir ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูลหรือผง atazanavir 
แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานอะตาซานาเวียร์ สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อไปนี้: alfuzosin (Uroxatral); cisapride (Propulsid ไม่มใีห้บริการ
ในสหรัฐอเมริกา); elbasvir และ grazoprevir (Zepatier); ergot alkaloids เช่น dihydroergotamine (DHE 45, 
Migranal), ergonovine, ergotamine (Ergomar, ใน Cafergot, ใน Migergot) หรือ methylergonovine 
(Methergine); glecaprevir และ pibrentasvir (Mavyret); อินดินาเวียร์ (Crixivan); ยาไอริโนทแีคน (Camptosar); โล
วาสแตติน (Altoprev); ลรูาซิโดน (Latuda); มดิาโซแลมทางปาก; เนวริาพีน (Viramune), pimozide (Orap); ไรแฟมพิน 
(Rimactane, Rifadin, ใน Rifater, ใน Rifamate); ซิลเดนาฟิล (เฉพาะแบรนด์ Revatio ที่ใชส้ําหรับโรคปอด); ซิมวาสแตติน 
(Zocor ใน Vytorin); สาโทเซนต์จอห์น; และไตรอะโซแลม (Halcion) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทาน atazanavir หาก
คุณใช้ยาเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน ผลิตภัณฑจ์ากสมุนไพร และ
อาหารเสริมทีคุ่ณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: สารกันเลือดแข็ง ('ทินเนอร์เลือด') เช่น 
warfarin (Coumadin, Jantoven); ยากล่อมประสาท ('ลิฟตอ์ารมณ์') เช่น amitriptyline, desipramine (Norpramin), 
doxepin (Silenor, Zonalon), imipramine (Tofranil, Surmontil), protriptyline (Vivactil), trazodone และ 
trimipramine (Surmontil); ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น itraconazole (Onmel, Sporanox), ketoconazole (Extina, 
Nizoral, Xolegel) และ voriconazole (Vfend); bepridil (Vascor) (ไม่มีใหบ้ริการในสหรัฐอเมริกา); ตัวบล็อกเบต้าเช่น 
labetalol (Trandate), nadolol (Corgard ใน Corzide) และ propranolol (Hemangeol, Inderal,
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อินโนปราน XL ในอินเดอไรด์); boceprevir (ไม่มใีนสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป; Victrelis); bosentan (Tracleer); 
buprenorphine (Buprenex, Butrans, ใน Bunavail, ใน Suboxone, ใน Zubsolv); ตัวบล็อกช่องแคลเซียมเช่น 
diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, อื่น ๆ ), felodipine, nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat, 
Afeditab, Procardia) และ verapamil (Calan, Verelan ใน Tarka อื่น ๆ ); ยาลดคอเลสเตอรอลบางชนิด (สแตติน) เช่น 
อะทอร์วาสแตติน (Lipitor ใน Caduet) และโรสุวาสแตติน (Crestor); clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac); โคลชซิีน 
(Colcrys, Mitigare); ดิจอกซิน (ลานอกซิน); ฟลตูิคาโซน (Flonase, Flovent, ใน Advair); ยาสําหรับการเต้นของหัวใจผิด
ปกตเิช่น amiodarone (Cordarone, Nexterone, Pacerone), lidocaine (Octocaine, Xylocaine) และ quinidine (
ใน Nuedexta); ยาทีก่ดภูมิคุ้มกันเช่น cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune) 
และ tacrolimus (Astagraf, Prograf); ยาอื่น ๆ สําหรับเอชไอวหีรือโรคเอดส์ ได้แก่ efavirenz (Sustiva ใน Atripla), 
ritonavir (Norvir, ใน Kaletra, ใน Viekira Pak), saquinavir (Invirase) และ tenofovir (Viread ใน Atripla ใน 
Stribild ใน Truvada อื่น ๆ ); มิดาโซแลมโดยการฉีด paclitaxel (Abraxane, Taxol); สารยับยั้ง phosphodiesterase 
บางชนิด (PDE-5 inhibitors) ทีใ่ช้สําหรับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเช่น sildenafil (ไวอากร้า), tadalafil (Cialis) และ 
vardenafil (Levitra, Staxyn); repaglinide (Prandin ใน Pradimet); quetiapine (Seroquel); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); 
salmeterol (Serevent ใน Advair); sofosbuvir, velpatasvir และ voxilaprevir (Sovaldi, Epclusa, Vosevi); และทา
ดาลาฟิล (Adcirca, Cialis) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยา
อื่นๆ อีกจํานวนมากอาจโต้ตอบกับ atazanavir ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่
ปรากฏในรายการนี้

หากคุณกําลังทานยาลดกรด ยาแคปซูลที่ออกฤทธิช์้าของยาดิดาโนซีน (Videx EC) หรือยาบัฟเฟอรอ์ื่น ๆ เช่น แอสไพริน
บัฟเฟอร์ (บัฟเฟอร์) ให้ทานอะทาซานาเวียร์ 2 ชั่วโมงก่อนหรือ 1 ชั่วโมงหลังทานยา ถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่
แน่ใจว่ายาทีคุ่ณกําลังใชอ้ยู่มบีัฟเฟอร์หรือไม่

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณกําลังใชย้าสําหรับอาการอาหารไม่ย่อย อิจฉาริษยา หรือเป็นแผล เช่น ซิเมทิดีน, 
esomeprazole (Nexium, ใน Vimovo), ฟาโมทิดนี (Pepcid, ใน Duexis), lansoprazole (Prevacid, ใน Prevpac), นิ
ซาทิดีน (Axid), omeprazole (Prilosec ใน Zegerid), pantoprazole (Protonix), rabeprazole (AcipHex) หรือ 
ranitidine (Zantac) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่ากินยาหรือลดขนาดยาลง หากคุณต้องการใช้ยาต่อไป แพทย์จะบอก
คุณว่าคุณควรให้เวลาระหว่างการใชย้ากับการใช้ยาอะตาซานาเวียร์นานเท่าใด

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ เบาหวาน หรือนํ้าตาลในเลือดสูง 
โรคฮีโมฟีเลีย (ภาวะที่เลือดไม่จับตัวเป็นลิ่มตามปกต)ิ หรือโรคเลือดออกอื่นๆ โรคตับอักเสบ (การติดเชื้อไวรัสของตับ) 
หรืออื่นๆ โรคตับ ไต หรือโรคหัวใจอื่นๆ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภข์ณะรับประทานอะตาซานาเวียร์ ใหต้ิดต่อแพทย์
ของคุณ คุณไม่ควรให้นมบุตรหากคุณติดเชื้อเอชไอวีและกําลังรับประทาน atazanavir

คุณควรรู้ว่า atazanavir อาจลดประสิทธิภาพของฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน การปลูกถ่าย และการ
ฉีดยา) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธกีารคุมกําเนิดที่จะได้ผลสําหรับคุณในขณะที่คุณใช้ยา atazanavir

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมถึงการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใชย้า Atazanavir

คุณควรรู้ว่าคุณอาจพบภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง (นํ้าตาลในเลือดของคุณเพิ่มขึ้น) ในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้ แม้ว่าคุณจะไมไ่ด้เป็น
เบาหวานอยูแ่ล้วก็ตาม แจ้งให้แพทยท์ราบทันที หากคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนีใ้นขณะที่ทาน atazanavir: กระหายนํ้ามาก 
ปัสสาวะบ่อย หิวมาก มองเห็นไมช่ัด หรืออ่อนแรง สิ่งสําคัญคือต้องโทรหาแพทย์ทันททีี่คุณมีอาการเหล่านี้ เนื่องจากนํ้าตาลใน
เลือดสูงที่ไม่ไดร้ับการรักษาอาจทําใหเ้กิดภาวะร้ายแรงทีเ่รียกว่ากรดคโีตอะซโิดซิส Ketoacidosis อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหาก
ไม่ได้รับการรักษาในระยะเริ่มแรก อาการของกรดคีโตอะซิโดซิส ได้แก่ ปากแห้ง คลื่นไส้และอาเจียน หายใจลําบาก ลมหายใจมี
กลิ่นผลไม้ และสติลดลง
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คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณรับประทาน atazanavir ไขมันในร่างกายของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือเคลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
เช่น หลังคอและไหล่ส่วนบน ('ควายโคก') ท้อง และหน้าอก คุณอาจสูญเสียไขมันจากแขน ขา ใบหน้า และก้น พูดคุยกับแพทย์
ของคุณหากคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในไขมันในร่างกายของคุณ

หากคุณมีฟีนิลคีโตนเูรีย (PKU ซึ่งเป็นภาวะทีส่ืบทอดมาซึ่งต้องปฏิบัตติามอาหารพิเศษเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมอง
ของคุณที่อาจทําใหเ้กิดความบกพร่องทางสติปัญญาอย่างรุนแรง) คุณควรรู้ว่าผงรับประทาน atazanavir ในช่องปากมรีส
หวานด้วยแอสพาเทมที่สร้างฟีนิลอะลานีน

คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสูก้ับการติด
เชื้ออื่นๆ ที่มีอยู่ในร่างกายของคุณแล้ว นี่อาจทําใหคุ้ณมีอาการของการติดเชื้อเหล่านั้น หากคุณมีอาการใหม่หรืออาการแย่ลง
ตลอดเวลาระหว่างการรักษาด้วย atazanavir โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการกินส้มโอหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Atazanavir อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

อาการปวดท้อง

ท้องเสีย

ปวดหัว

ภาวะซึมเศร้า

ไข้

นอนหลับยากหรือหลับยาก

เจ็บกล้ามเนื้อ

ผื่นเล็กน้อย

ชา, แสบร้อน, ปวดหรือรู้สึกเสียวซ่าของมือหรือเท้า

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือ
รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

อาการวิงเวียนศีรษะ
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รู้สึกหน้ามืดหรือหน้ามืด

การมองเห็นเปลี่ยนไป

ผิวหรือตาเหลือง (โดยเฉพาะในทารกแรกเกิด)

ปวดหลังหรือข้าง

ปวดหรือแสบร้อนขณะปัสสาวะ

เลือดในปัสสาวะ

อาเจียน

เบื่ออาหาร

อาการบวมทีม่ือ เท้า ขา หรือข้อเท้า

ปัสสาวะน้อยลง

ปัสสาวะสีเข้ม

การเคลื่อนไหวของลําไสส้ีอ่อน

การสร้างที่กินเวลานานกว่า 4 ชั่วโมง

หากคุณมผีื่นรุนแรงซึ่งมีอาการดังต่อไปนี้ ให้หยุดใช้ atazanavir และโทรเรียกแพทยข์องคุณทันที
หรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ความรู้สึกไม่สบายทั่วไปหรืออาการคล้ายไขห้วัดใหญ่

ไข้

ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ

ตาแดงหรือบวม

แผลพุพองหรือผิวลอก

แผลในปาก

ใบหน้าหรือคอบวม

เจ็บปวด อบอุ่น หรือเป็นก้อนสีแดงใต้ผิวหนังของคุณ

Atazanavir อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่คุณกําลังใช้ยานี้

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?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะหรือหีบห่อทีบ่รรจุ ปิดให้แน่น และให้พ้นมือเด็กและสัตวเ์ลี้ยง เก็บไว้ที่อุณหภูมหิ้องและห่างจากความร้อนและ
ความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใชใ่นห้องนํ้า)
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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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ผิวหรือตาเหลือง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและระหว่าง
การรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ atazanavir

เก็บอุปทานของ atazanavir ไวใ้นมือ อย่ารอจนกว่าคุณจะหมดยาเพื่อเติมใบสั่งยาของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

เรยาทาซ®

ชื่อของเธอ

ATZ
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