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ออราโนฟิน
ออกเสียงว่า (au rane' oh fin)

hy เป็นยานี้กําหนด?

ใช้ออราโนฟินร่วมกับการพักผ่อนและบําบัดโดยไม่ใช้ยาเพื่อรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ปรับปรุงอาการข้ออักเสบรวมถึง
ข้อต่อที่เจ็บปวดหรืออ่อนโยนและบวมและตึงในตอนเช้า

ยานี้บางครั้งมีกําหนดสําหรับการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

ออราโนฟนิมาเป็นแคปซูลรับประทานทางปาก มักใชว้ันละครั้งหรือสองครั้ง จะต้องดําเนินการตามกําหนดเวลาปกติตามทีแ่พทย์ของ
คุณกําหนดเพื่อให้เกิดผล ยานีม้ักไม่เห็นผลเต็มทีเ่ป็นเวลา 3-4 เดือน ในบางคนอาจใชเ้วลาถึง 6 เดือน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลาก
ยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ออราโนฟินตามทีก่ํากับไว้ อย่ากินมากหรือ
น้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

ใชส้ําหรับยานี้

บางครั้งใช้ Auranofin สําหรับโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงทีเ่ป็นไปได้ของการใช้ยานี้
สําหรับสภาพของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานออราโนฟิน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ออราโนฟินหรือยาอื่นๆ

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้าที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยา
รักษาโรคข้ออักเสบ ฟีนโิทอิน (ไดแลนติน) และวิตามิน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจ ไต หรือตับ โรคเบาหวาน; ปัญหาเลือดออก โรคลําไส้
อักเสบ; อาการลําไส้ใหญ่บวม; ผื่น; กลาก; SLE (โรคลูปัส erythematosus ระบบ); หรือประวัติภาวะซึมเศร้าของไขกระดูก

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานออราโนฟิน ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ คุณไมค่วรพยายามตั้งครรภข์ณะทาน
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ออราโนฟินหรืออย่างน้อย 6 เดือนหลังจากหยุดยาเพราะอยู่ในร่างกายเป็นเวลานาน

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังรับประทานออราโนฟิน

โปรดทราบว่าคุณไมค่วรดื่มแอลกอฮอล์ขณะทานยานี้

วางแผนที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยไม่จําเป็นหรือเป็นเวลานานและสวมชุดป้องกันและครีมกันแดด ออราโนฟิ
นอาจทําให้ผิวของคุณไวต่อแสงแดดมากขึ้น

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ออราโนฟนิอาจทําให้ปวดท้อง รับประทานออราโนฟินหลังอาหารหรืออาหารว่าง

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ให้กินยาที่ลืมไปทันทีทีน่ึกได้ และทานยาที่เหลือในวันนั้นโดยเว้นระยะห่างเท่าๆ กัน อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ออราโนฟินอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งใหแ้พทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

รสโลหะ

ถ่ายเหลวหรือท้องเสีย

อาการปวดท้อง

ท้องเสีย

อาเจียน

แก๊ส

ผมร่วง

หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:
อุจจาระเป็นเลือดหรือชักช้า

อาการคัน

ผื่นที่ผิวหนัง

เจ็บคอ

แผลในปาก

ไข้

หนาวสั่น

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

เลือดในปัสสาวะ
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ความเหนื่อยล้า

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 เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

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

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?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของคุณต่อออราโนฟิน

หากคุณมีการทดสอบผิวหนัง tuberculin (TB) ให้บอกผู้ทําการทดสอบว่าคุณใช้ออราโนฟิน

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์
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