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คําเตือนทีส่ําคัญ:

สําหรับผู้ป่วยชายและหญิง:

Bosentan อาจทําใหต้ับถูกทําลาย แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน แพทย์
ของคุณจะสั่งการตรวจเลือดเพื่อให้แน่ใจว่าตับของคุณทํางานได้ตามปกตกิ่อนทีคุ่ณจะเริ่มใช้โบเซนแทนและทุกเดือนระหว่าง
การรักษาของคุณ นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัตกิารของคุณ Bosentan อาจทําลายตับก่อนทําให้เกิดอาการ การ
ตรวจเลือดเป็นประจําเป็นวิธเีดียวทีจ่ะตรวจพบความเสียหายของตับก่อนที่จะกลายเป็นอย่างถาวรและรุนแรง หากคุณพบอา
การใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ทันท:ี คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ ปวดท้อง ผิวหรือตาเหลือง หรือเหนื่อยล้าอย่างรุนแรง แพทย์
ของคุณอาจลดขนาดยาลง หรือหยุดการรักษาด้วย bosentan ชั่วคราวหรือถาวร หากคุณพบผลข้างเคียงหรือมีผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ

สําหรับผู้ป่วยหญิง:

อย่าใช้ bosentan หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ Bosentan อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ หากคุณ
สามารถตั้งครรภ์ได้ คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภ์ก่อนเริ่มการรักษา ทุกเดือนระหว่างการรักษา และ 1 เดือนหลังการ
รักษาเพื่อแสดงว่าคุณไมไ่ด้ตั้งครรภ์ แพทย์จะสั่งชุดทดสอบการตั้งครรภ์ใหคุ้ณ คุณต้องใช้วิธกีารคุมกําเนิดทีเ่ชื่อถือได้ใน
ระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 1 เดือนหลังการรักษา ฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน ช็อต การปลูกถ่าย และ
อุปกรณภ์ายในมดลูก) อาจทํางานได้ไมด่ีนักเมื่อใช้ร่วมกับ bosentan และไม่ควรใชเ้ป็นวิธีเดียวในการคุมกําเนิด พูดคุยกับ
แพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ ในกรณสี่วนใหญ่ คุณจะต้องใช้การคุมกําเนิดสองรูปแบบ

โทรหาแพทย์ของคุณทันทีหากคุณมเีพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกัน คิดว่าการคุมกําเนิดของคุณล้มเหลว พลาดช่วงเวลา
หนึ่งหรือคิดว่าคุณอาจตั้งครรภใ์นขณะที่คุณกําลังใช้โบเซนแทน อย่ารอจนกว่าจะถึงเวลานัดครั้งต่อไปเพื่อปรึกษาเรื่องนีก้ับ
แพทย์ของคุณ

หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้ป่วยหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใหต้รวจดูลูกของคุณเป็นประจําเพื่อดูว่าเธอกําลังมี
อาการของวัยเจริญพันธุ์ (เต้านม ขนหัวหน่าว) และแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ
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เนื่องจากความเสี่ยงของความเสียหายของตับและความพิการแต่กําเนิด โบเซนแทนจึงสามารถใช้ไดผ้่านโปรแกรมจํากัดที่
เรียกว่า Tracleer Risk Evaluation and Mitigation Strategy Program (Tracleer REMS) ในการรับ bosentan 
คุณและแพทย์ของคุณจะต้องลงทะเบียนกับ Tracleer REMS และปฏิบัตติามข้อกําหนดของโปรแกรม เช่น การทํางานของ
ตับเดือนละครั้งและการทดสอบการตั้งครรภ์ แพทยข์องคุณจะลงทะเบียนคุณในโปรแกรม Bosentan มีจําหน่ายทีร่้านขาย
ยาบางแห่งที่จดทะเบียนกับ Tracleer REMS เท่านั้น ถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับวิธี
การกรอกใบสั่งยา

คุณจะไดร้ับเอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยโบเซนแทน และทุกครั้งที่คุณเติม
ใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดทุกครั้งและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ คุณสามารถขอรับ
คู่มือการใช้ยาไดจ้ากเว็บไซต์ของ FDA:http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm].

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการทานโบเซนแทน

hy เป็นยานี้กําหนด?

Bosentan ใช้รักษาความดันโลหิตสูงในปอด (PAH, ความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดทีน่ําเลือดไปยังปอด) ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 3 
ปีขึ้นไป Bosentan อาจปรับปรุงความสามารถในการออกกําลังกายและชะลออาการทีเ่ลวลงในผู้ป่วย PAH Bosentan อยู่ในกลุ่ม
ยาที่เรียกว่าตัวรับเอนโดเทลิน มันทํางานโดยหยุดการทํางานของเอ็นโดเทลินซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่ทําใหห้ลอดเลือดตีบตันและ
ป้องกันการไหลเวียนของเลือดตามปกตใินผู้ที่มี PAH

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Bosentan มาในรูปแบบยาเม็ดและเป็นยาเม็ดแบบกระจายตัว (เม็ดที่สามารถละลายในของเหลว) เพื่อรับประทานทางปาก มักจะมี
หรือไม่มีอาหารวันละสองครั้งในตอนเช้าและตอนเย็น เพื่อช่วยให้คุณอย่าลืมทานโบเซนทัน ใหท้านในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ bosentan ตรงตามที่
กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

หากคุณกําลังใช้ยาเม็ดแบบกระจายตัว ให้วางแท็บเลต็ลงในของเหลวปริมาณเล็กน้อยก่อนรับประทาน หากแพทย์ของคุณบอกให้คุณ
กินยาเม็ดครึ่งเม็ด ให้แบ่งเม็ดยาที่กระจายได้บนเส้นอย่างระมัดระวัง นํายาเม็ดครึ่งเม็ดตามคําแนะนําแล้วใสอ่ีกครึ่งหนึ่งกลับเข้าไปใน
ตุ่มที่เปิดอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ใชอ้ีกครึ่งเม็ดภายใน 7 วัน อย่าแบ่งแท็บเล็ตที่กระจายตัวออกเป็นสี่ส่วน

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินโบเซนแทนขนาดตํ่าและเพิ่มขนาดยาหลังจาก 4 สัปดาห์

Bosentan ควบคุมอาการของ PAH แต่ไม่สามารถรักษาได้ อาจใชเ้วลา 1 ถึง 2 เดือนหรือนานกว่านั้นก่อนทีคุ่ณจะรู้สึกถึง
ประโยชน์เต็มทีจ่ากโบเซนตัน ทาน bosentan ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานโบเซนแทนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณ
หยุดทานโบเซนทันกะทันหัน อาการของคุณอาจแยล่ง แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาลงทีละน้อย
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ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโบเซนตัน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาโบเซนแทน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดโบเซนแทนหรือยาเม็ดแบบ
กระจายตัว

อย่าใช้ cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune) หรือ glyburide (DiaBeta, Glynase) ในขณะที่รับประทาน 
bosentan

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้าตามใบสั่งแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ อย่างไร อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: amiodarone (Nexterone, Pacerone); ยาลดคอเลสเตอรอล (
สแตติน) เช่น atorvastatin (Lipitor ใน Caduet), lovastatin (Altoprev) และ simvastatin (Flolopid, Zocor ใน 
Vytorin); ดิลเทียเซม (Cardizem, Cartia, Diltzac, อื่น ๆ ); อรีิโทรมัยซิน (EES, Eryc, PCE); ฟลโูคนาโซล (ไดฟลูแคน); 
เจมไฟโบรซิล (โลปิด); ไอทราโคนาโซล (Onmel, Sporanox); คีโตโคนาโซล ; ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน 
Rifater, Rifamate); ritonavir (Norvir ใน Kaletra, Viekira Pak, Technivie); โวริโคนาโซล (Vfend); และวารฟ์าริน 
(Coumadin, Jantoven) ยาอื่น ๆ อีกจํานวนมากอาจโต้ตอบกับ bosentan ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยา
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ทีไ่มป่รากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง
สําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวมาก่อน (ภาวะทีห่ัวใจไม่สามารถสูบฉีด
เลือดไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายไดเ้พียงพอ)

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูกหรือวางแผนทีจ่ะให้นมลูก แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าไม่ควรให้นมลูกขณะทานโบเซนแทน

หากคุณมีฟีนิลคีโตนเูรีย (PKU ซึ่งเป็นภาวะทีส่ืบทอดมาซึ่งต้องปฏิบัตติามอาหารพิเศษเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมองของ
คุณที่อาจทําใหเ้กิดความบกพร่องทางสติปัญญาอย่างรุนแรง) คุณควรรู้ว่ายาเม็ดทีก่ระจายตัวได้นั้นมีรสหวานด้วยแอสพาเทม
ซึ่งเป็นแหล่งของฟีนิลอะลานีน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Bosentan อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ปวดหัว

ล้าง
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นํ้ามูกไหล เจ็บคอ และอาการหวัดอื่นๆ

ปวดข้อ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง อาการต่อไปนีเ้ป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าคุณพบอาการเหล่านี้หรืออาการที่
ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ลมพิษ; ผื่น; อาการคัน; หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก อาการบวมที่ใบหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก และตา; เสียงแหบ; ไข;้ ต่อมนํ้า
เหลืองบวม เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

บวมที่เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง นํ้าหนักขึ้นกะทันหัน หายใจลําบากมากกว่าปกติ

หายใจถี่ใหม่หรือแย่ลง ไอใหม่หรือแย่ลงโดยมหีรือไม่มีเลือด อาการเจ็บหน้าอก; หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง หรือเต้นผิดปกติ

เป็นลม

อาการวิงเวียนศีรษะ ผิวสีซีด; หายใจถี่; ความอ่อนแอ; หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง หรือเต้นผิดปกติ

สัตวท์ดลองเพศผู้ทีไ่ด้รับยาที่คล้ายกับ bosentan มีปัญหากับลูกอัณฑะและผลิตสเปิร์ม (เซลล์สืบพันธุ์เพศชาย) น้อยกว่าปกติ ไม่
ทราบว่า bosentan จะทําลายลูกอัณฑะหรือลดจํานวนอสุจทิี่ผลิตในผู้ชาย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ 
bosentan หากคุณต้องการมลีูกในอนาคต

Bosentan อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

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)

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]
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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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ปวดหัว

คลื่นไส้

อาเจียน

หัวใจเต้นเร็ว

เป็นลม

เหงื่อออก

อาการวิงเวียนศีรษะ

มองเห็นภาพซ้อน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามแพทย์ของคุณหากมคีําถามเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Tracleer®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2022

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
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หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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