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hy เป็นยานี้กําหนด?

Brigatinib ใช้รักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ไมเ่ล็ก (NSCLC) บางประเภททีแ่พร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย บริกาทินิบอยู่ใน
กลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกตทิี่ส่งสัญญาณให้เซลลม์ะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น 
ซึ่งจะช่วยชะลอหรือหยุดการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Brigatinib มาในรูปแบบแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้ง ใช้ brigatinib ในเวลาเดียวกันทุกวัน 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ brigatinib 
ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าเคี้ยวหรือบดขยี้

หากคุณอาเจียนหลังจากรับประทาน brigatinib อย่ารับประทานยาอื่น ทําตามตารางการจ่ายยาตามปกติของคุณ

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินยา brigatinib ในขนาดตํ่า และเพิ่มขนาดยาหนึ่งครั้งหลังการรักษา 7 วัน

แพทย์ของคุณอาจต้องหยุดการรักษาชั่วคราวหรือถาวร หรือลดขนาดยา brigatinib หรือยาอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใช้ ขึ้นอยู่กับผลข้าง
เคียงที่คุณพบระหว่างการรักษา พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา อย่าหยุดทาน brigatinib โดยไม่
ได้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทาน brigatinib
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แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ brigatinib ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแท็บเล็ต brigatinib สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาต้านเชื้อรา เช่น itraconazole (Onmel, Sporanox, 
Tolsura), ketoconazole, buprenorphine และ naloxone (Suboxone), carbamazepine (Equetro, Tegretol, 
Teril, อื่นๆ), clarithromycin, cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune ), diltiazem (Cardizem, Cartia, 
Diltzac, อื่นๆ), efavirenz (Sustiva, ใน Atripla, Symfi), erythromycin (EES, Eryc, Erythrocin), indinavir 
(Crixivan), nefazodone, nelfinavir (Viracept), nevirapine (Viramuneal) ; ฟีนโิทอิน (Dilantin, Phenytek), 
pioglitazone (Actos, ใน Actoplus Met, Duetact, Oseni), rifabutin (Mycobutin), rifampin (Rifadin, 
Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra, Technivie, Viekira), sirolimus 
(Rapamune), tacrolimus (Astagraf, Envarsus, Prograf) หรือ verapamil (Calan, Verelan ใน Tarka) แพทย์ของ
คุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับ 
brigatinib ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใชอ้ยู่ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นช้า โรคเบาหวานหรือปัญหา
นํ้าตาลในเลือดอื่น ๆ หรือโรคไตหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะเป็นพ่อของลูก บริกาทินิบอาจรบกวนการทํางานของ
ฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน การปลูกถ่าย หรือการฉีดยา) ดังนั้นคุณไม่ควรใชย้าเหล่านีเ้ป็นวิธกีารคุมกําเนิด
เพียงวิธีเดียวในระหว่างการรักษา คุณต้องใชก้ารคุมกําเนิดแบบไม่ใช้ฮอร์โมน เช่น วิธกีั้น (อุปกรณ์ทีก่ั้นไม่ใหส้เปิร์มเข้าสู่มดลูก 
เช่น ถุงยางอนามัยหรือไดอะแฟรม) ขอให้แพทย์ช่วยคุณเลือกวิธกีารคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ หากคุณเป็นผู้หญิง คุณจะต้องใช้
การคุมกําเนิดแบบไม่ใชฮ้อร์โมนในระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 4 เดือนหลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชาย คุณและคู่
ครองของคุณควรใชก้ารคุมกําเนิดระหว่างการรักษา และใชก้ารคุมกําเนิดต่อไปเป็นเวลา 3 เดือนหลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วย brigatinib และไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากให้
ยาครั้งสุดท้าย

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชาย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ brigatinib

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

หลีกเลี่ยงการรับประทานส้มโอและดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะรับประทาน brigatinib

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

หากคุณลืมรับประทาน brigatinib เป็นเวลา 14 วันหรือนานกว่านั้น ใหป้รึกษาแพทย์ก่อนเริ่มทานอีกครั้ง คุณอาจต้องเริ่มรับ
ประทานใหม่ในขนาดทีต่ํ่ากว่า

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Brigatinib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:
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คลื่นไส้

ท้องเสีย

อาเจียน

ท้องผูก

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ผื่น

ปวดหัว

ชา, ปวด, รู้สึกเสียวซ่าหรือรู้สึกแสบร้อนทีเ่ท้าหรือมือ

ปวดหลังหรือข้อ

เบื่ออาหาร

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

หายใจถี่หรือหายใจลําบาก

อาการเจ็บหน้าอก

ไอมีหรือไม่มเีสมหะ

ไข้

ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ มึนงง หรือรู้สึกเป็นลม

มองเห็นภาพซ้อนหรือภาพซ้อน

มองเห็นแสงวาบ

แสงทําร้ายดวงตาของคุณ

เห็น ''ลอย'' หรือจุดเล็ก ๆ

กระหายนํ้ามาก, ปัสสาวะบ่อย, หิวมาก, มองเห็นภาพซ้อนหรืออ่อนแรง

ปวดท้องส่วนบนที่อาจลามไปถึงหลังหรือแย่ลงเมื่อรับประทานอาหาร ลดนํ้าหนัก; หรือคลื่นไส้

หัวใจเต้นช้าหรือผิดปกติ

ปวดกล้ามเนื้อ กระตุก เจ็บหรืออ่อนแรง

Brigatinib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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?
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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 แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารก่อนทีคุ่ณจะเริ่มการ
รักษาเพื่อดวู่ามะเร็งของคุณสามารถรักษาด้วย brigatinib ได้หรือไม่ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบาง
อย่างและตรวจความดันโลหิตของคุณก่อนและระหว่างการรักษาเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ brigatinib

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

อลันบริก®

แก้ไขล่าสุด - 07/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


14/4/22, 14:52 น. บริกาตินิบ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

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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