
Stalevo 50 มก./12.5 มก./200 มก. เม็ดเคลือบฟิล์ม
เลโวโดปา/คาร์บิโดปา/เอนตาคาโปน

อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้านี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

- เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
- หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
- ยานีก้ําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะ

เหมือนกับคุณก็ตาม
หากคุณไดร้ับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่ง
ไมไ่ดร้ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

-

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้:
1. Stalevo คืออะไรและใชท้ําอะไร
2. สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนใช้ Stalevo
3. วิธีการใช้ Stalevo
4. ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น 5 
วิธีจัดเก็บ Stalevo
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. Stalevo คืออะไรและใช้ทําอะไร

Stalevo มีสารออกฤทธิ์สามชนิด (levodopa, carbidopa และ entacapone) ในเม็ดเคลือบฟิล์มแผ่น
เดียว Stalevo ใชใ้นการรักษาโรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสันเกิดจากสารโดปามีนในสมองในระดับตํ่า Levodopa เพิ่มปริมาณโดปามีนและด้วยเหตนุีจ้ึงช่วยลด
อาการของโรคพาร์กินสัน Carbidopa และ entacapone ปรับปรุงผล antiparkinson ของ levodopa

2. สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนใช้ Stalevo

อย่าใช้ Stalevo ถ้าคุณ:

- แพ้เลโวโดปา คาร์บิโดปา หรือเอนตาคาโปน หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของยานี้ (ระบุไว้ในหัวข้อ 6)

มโีรคต้อหินมุมแคบ (โรคตา) มเีนื้องอกของต่อม
หมวกไต
กําลังใช้ยาบางชนิดเพื่อรักษาภาวะซึมเศร้า (การรวมกันของสารยับยั้ง MAO-A และ MAO-B ทีเ่ลือก
ไว้ หรือสารยับยั้ง MAO ทีไ่มผ่่านการคัดเลือก)
เคยมีกลุ่มอาการของโรคมะเร็งที่เกี่ยวกับระบบประสาท (NMS – นีเ่ป็นปฏิกิริยาที่หาได้ยากสําหรับยาที่ใช้รักษา
อาการผิดปกติทางจิตขั้นรุนแรง)
เคยมี rhabdomyolysis ที่ไมก่ระทบกระเทือนจิตใจ (โรคกล้ามเนื้อหายาก) มี
โรคตับอย่างรุนแรง

-
-
-

-

-
-

คําเตือนและข้อควรระวัง

พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนรับประทาน Stalevo หากคุณเคยมีหรือเคยมี :
- หัวใจวายหรือโรคอื่น ๆ ของหัวใจรวมทั้งภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือของหลอดเลือด

โรคหอบหืดหรือโรคอื่น ๆ ของปอด
ปัญหาตับเพราะอาจต้องปรับขนาดยาของไตหรือโรคเกี่ยวกับ
ฮอร์โมน

-
-
-

TITLE - CARBIDOPA + LEVODOPA + ENTACAPONE / STALEVO 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-carbidopa-levodopa-entacapone-stalevo-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.6519.pdf


-
-

แผลในกระเพาะอาหารหรืออาการชัก
หากคุณมอีาการท้องร่วงเป็นเวลานาน ให้ปรึกษาแพทย์ เพราะอาจเป็นสัญญาณของการอักเสบของ
ลําไส้ใหญ่
โรคทางจิตขั้นรุนแรงทุกรูปแบบ เช่น โรคจิต
โรคต้อหินมุมกว้างเรื้อรัง เนื่องจากคุณอาจต้องปรับขนาดยาและอาจต้องติดตามความดันในดวงตา

-
-

ปรึกษาแพทย์หากคุณกําลังใช ้:
- ยารักษาโรคจิต (ยาทีใ่ช้รักษาโรคจิต)
- ยาที่อาจทําใหค้วามดันโลหิตตํ่าเมื่อลุกจากเก้าอี้หรือเตียง คุณควรระวังว่า Stalevo อาจทําใหป้ฏิกิริยาเหล่านีแ้ย่
ลง

ปรึกษาแพทย์ของคุณหากในระหว่างการรักษาด้วย Stalevo คุณ :
- สังเกตว่ากล้ามเนื้อของคุณเกร็งหรือกระตุกอย่างรุนแรง หรือหากคุณมีอาการสั่น กระสับกระส่าย สับสน มีไข้ 

ชีพจรเต้นเร็ว หรือความดันโลหิตของคุณผันผวนเป็นวงกว้าง หากสิ่งนีเ้กิดขึ้น ติดต่อแพทย์ของคุณทันที

รู้สึกหดหู่ มีความคิดฆ่าตัวตาย หรือสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทีผ่ิดปกติ
พบว่าตัวเองผล็อยหลับไปอย่างกะทันหันหรือหากคุณรู้สึกง่วงมาก หากเกิดเหตุการณ์นีข้ึ้น คุณไม่ควรขับ
รถหรือใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรใดๆ (ดูหัวข้อ 'การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร' ด้วย)
สังเกตว่าการเคลื่อนไหวทีไ่มส่ามารถควบคุมได้เริ่มต้นหรือแย่ลงหลังจากที่คุณเริ่มใช้ Stalevo หากเกิด
เหตุการณน์ี้ขึ้น แพทย์ของคุณอาจจําเป็นต้องเปลี่ยนปริมาณของยา antiparkinson ของคุณ มีอาการ
ท้องร่วง: แนะนําให้ตรวจสอบนํ้าหนักของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียนํ้าหนักที่มากเกินไป

มีอาการเบื่ออาหารแบบก้าวหน้า อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง (อ่อนแรง อ่อนเพลีย) และนํ้าหนักลดลงภายใน
ระยะเวลาอันสั้น หากเป็นเช่นนี้ ควรพิจารณาการประเมินทางการแพทย์ทั่วไปรวมถึงการทํางานของตับด้วย

รู้สึกว่าจําเป็นต้องหยุดใช้ Stalevo ดูหัวข้อ 'หากคุณหยุดใช้ Stalevo'

-
-

-

-

-

-

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณหรือครอบครัว/ผูดู้แลของคุณสังเกตว่าคุณกําลังมีอาการคล้าย
การเสพติดซึ่งนําไปสู่ความอยากทานยาสตาเลโวในปริมาณมาก และยาอื่นๆ ทีใ่ช้รักษาโรคพาร์กินสัน

แจ้งให้แพทยท์ราบ หากคุณหรือครอบครัว/ผูดู้แลของคุณสังเกตเห็นว่าคุณกําลังกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมทีไ่ม่ปกติ
สําหรับคุณ หรือคุณไมส่ามารถต้านทานแรงกระตุ้น แรงผลักดัน หรือสิ่งล่อใจใหท้ํากิจกรรมบางอย่างที่อาจเป็น
อันตรายต่อตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้ พฤติกรรมเหล่านีเ้รียกว่าความผิดปกตขิองการควบคุมแรงกระตุ้น และอาจรวม
ถึงการพนันทีท่ําให้เสพติด การกินหรือใชจ้่ายมากเกินไป ความอยากทางเพศทีสู่งอย่างผิดปกติ หรือการหมกมุ่นอยู่
กับความคิดหรือความรู้สึกทางเพศที่เพิ่มขึ้นแพทย์ของคุณอาจต้องทบทวนการรักษาของคุณ

แพทย์ของคุณอาจทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการเป็นประจําในระหว่างการรักษาระยะยาวกับสตาเลโว

หากคุณต้องเข้ารับการผ่าตัด โปรดแจ้งแพทย์ว่าคุณกําลังใชส้ตาเลโว

ไม่แนะนําให้ใช้ Stalevo ในการรักษาอาการ extrapyramidal (เช่น การเคลื่อนไหวโดยไม่สมัครใจ, การสั่น, 
ความตึงของกล้ามเนื้อ และการหดตัวของกล้ามเนื้อ) ที่เกิดจากยาอื่นๆ

เด็กและวัยรุ่น

ประสบการณก์ับ Stalevo ในผู้ป่วยอายุตํ่ากว่า 18 ปีมีจํากัด ดังนั้นจึงไม่แนะนําใหใ้ช้ Stalevo ในเด็กหรือวัยรุ่น

ยาอื่นๆ และ Stalevo

แจ้งให้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใช้ยาอื่น
อยู่
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อย่าใช้สตาเลโว หากคุณกําลังใชย้าบางชนิดเพื่อรักษาภาวะซึมเศร้า (การรวมกันของสารยับยั้ง MAO-A 
และ MAO-B ที่เลือกได้ หรือสารยับยั้ง MAO ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก)

สตาเลโวอาจเพิ่มผลกระทบและผลข้างเคียงของยาบางชนิด ซึ่งรวมถึง:
- ยาที่ใช้รักษาอาการซึมเศร้า เช่น moclobemide, amitriptyline, desipramine, maprotiline, 

venlafaxine และ paroxetine
ริมิเทอโรลและไอโซพรีนาลีน ใช้ในการรักษาโรคทางเดินหายใจ อะดรี
นาลีน ใชส้ําหรับอาการแพอ้ย่างรุนแรง
noradrenaline, dopamine และ dobutamine ใช้รักษาโรคหัวใจและความดันโลหิตตํ่า alpha-
methyldopa ใช้รักษาความดันโลหิตสูง
apomorphine ซึ่งใช้ในการรักษาโรคพารก์ินสัน

-
-
-
-
-

ผลของ Stalevo อาจลดลงด้วยยาบางชนิด ซึ่งรวมถึง:
- สารคู่อริโดปามีน ใช้รักษาอาการผิดปกตทิางจิต คลื่นไส้ อาเจียน
- phenytoin ใชป้้องกันการชัก
- ปาปาเวอรีนใช้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

สตาเลโวอาจทําให้คุณย่อยธาตุเหล็กได้ยากขึ้น ดังนั้นอย่าทานอาหารเสริม Stalevo และธาตุเหล็กในเวลาเดียวกัน หลัง
จากรับประทานยาตัวใดตัวหนึ่งแล้ว ให้รออย่างน้อย 2 ถึง 3 ชั่วโมงก่อนที่จะรับประทานอีกตัวหนึ่ง

สตาเลโวพร้อมอาหารและเครื่องดื่ม

สตาเลโวอาจรับประทานโดยมหีรือไม่มอีาหารก็ได้ สําหรับผู้ป่วยบางราย สตาเลโวอาจไม่ดูดซึมได้ดีหากรับประทาน
ร่วมกับหรือหลังจากรับประทานอาหารทีม่ีโปรตีนสูง (เช่น เนื้อสัตว์ ปลา ผลิตภัณฑจ์ากนม เมล็ดพืช และถั่ว) ไม่นาน 
ปรึกษาแพทยห์ากคุณคิดว่าสิ่งนีใ้ช้ได้กับคุณ

การตั้งครรภ์ ให้นมบุตร และภาวะเจริญพันธุ์

หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือกําลังให้นมบุตร คิดว่าคุณกําลังตั้งครรภห์รือกําลังวางแผนทีจ่ะมีลูก ขอคําแนะนํา
จากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใชย้านี้

คุณไม่ควรให้นมบุตรระหว่างการรักษาด้วย Stalevo

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร

สตาเลโวอาจลดความดันโลหิตของคุณ ซึ่งอาจทําใหคุ้ณรู้สึกเวียนหัวหรือเวียนหัว ดังนั้นควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
เมื่อคุณขับรถหรือเมื่อคุณใชเ้ครื่องมือหรือเครื่องจักรใดๆ

หากคุณรู้สึกง่วงมากหรือบางครั้งพบว่าตัวเองเผลอหลับไปในทันที ให้รอจนกว่าคุณจะรู้สึกตื่นเต็มทีอ่ีกครั้งก่อนที่
จะขับรถหรือทําอย่างอื่นที่ทําใหคุ้ณต้องตื่นตัว มิเช่นนั้น คุณอาจทําให้ตนเองและผู้อื่นเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิตได้

สตาเลโวมีซูโครส

สตาเลโวมีซูโครส (1.2 มก./เม็ด) หากคุณได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าคุณแพ้นํ้าตาลบางชนิด ให้ติดต่อ
แพทย์ก่อนใช้ยานี้

3. วิธีการใช้ Stalevo

ใช้ยานี้ตามทีแ่พทย์หรือเภสัชกรบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

สําหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ :
- แพทย์ของคุณจะบอกคุณอย่างแน่ชัดว่าต้องใช้สตาเลโวกี่เม็ดในแต่ละวัน
- แท็บเล็ตไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกหรือแตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ
- คุณควรรับประทานครั้งละหนึ่งเม็ดเท่านั้น
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-
-

แพทย์ของคุณอาจแนะนําให้เพิ่มขนาดยาทีสู่งขึ้นหรือตํ่าลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณตอบสนองต่อการรักษาอย่างไร หากคุณ
กําลังรับประทาน Stalevo 50 มก./12.5 มก./200 มก., 75 มก./18.75 มก./200 มก.
100 มก./25 มก./200 มก. 125 มก./31.25 มก./200 มก. หรือ 150 มก./37.5 มก./200 มก. เม็ด 
ห้ามกินเกิน 10 เม็ดต่อวัน

พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณคิดว่าผลของสตาเลโวแรงหรืออ่อนเกินไป หรือหากคุณพบผลข้าง
เคียงที่อาจเกิดขึ้น

รูปที่ 1วิธีเปิดขวดครั้งแรก: เปิดฝาแล้วกดด้วยนิ้วโป้งทีซ่ีลจนแตก ดู
รูปที่ 1

ถ้าคุณรับสตาเลโวมากกว่าที่ควร

หากคุณใชย้าเม็ด Stalevo มากกว่าทีค่วรโดยไม่ได้ตั้งใจ ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทันที ในกรณทีี่ใหย้าเกิน
ขนาดคุณอาจรู้สึกสับสนหรือกระวนกระวายใจอัตราการเต้นของหัวใจอาจช้าหรือเร็วกว่าปกติหรือสผีิว ลิ้น ตาหรือ
ปัสสาวะอาจเปลี่ยนไป

ถ้าคุณลืมทาน Stalevo

อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยยาเม็ดที่ลืม

หากเกิน 1 ชั่วโมงก่อนที่คุณจะให้ยาครั้งต่อไป :
รับประทานยาเม็ดเดียวทันททีี่นึกได้ และรับประทานอีกเม็ดในเวลาปกติ

หากใช้เวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมงก่อนทีคุ่ณจะให้ยาครั้งต่อไป :
รับประทานยาเม็ดทันทีทีน่ึกได้ รอ 1 ชั่วโมง แล้วรับประทานอีกเม็ด หลังจากนั้นดําเนินการตามปกติ

ทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงระหว่างแท็บเล็ต Stalevo เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณหยุดทานสตาเลโว

อย่าหยุดรับประทาน Stalevo เว้นแต่แพทย์จะแจ้งใหคุ้ณทราบ ในกรณีเช่นนี้ แพทย์ของคุณอาจจําเป็นต้องปรับ
เปลี่ยนยารักษาโรคพารก์ินสันอื่นๆ โดยเฉพาะยาเลโวโดปา เพื่อให้สามารถควบคุมอาการของคุณได้เพียงพอ หาก
คุณหยุดใชย้า Stalevo และยารักษาโรคพารก์ินโซเนียนอื่นๆ โดยกะทันหัน อาจส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึง
ประสงค์

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชย้านี้ โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานีส้ามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม ผลข้างเคียงหลาย
อย่างสามารถบรรเทาได้ด้วยการปรับขนาดยา

หากคุณระหว่างการรักษาด้วย Stalevo มอีาการดังต่อไปนีต้ิดต่อแพทยข์องคุณทันที:

- กล้ามเนื้อของคุณเกร็งหรือกระตุกอย่างรุนแรง คุณจะสั่น กระสับกระส่าย สับสน มีไข้ ชีพจรเต้นเร็ว หรือความดัน
โลหิตของคุณผันผวนเป็นวงกว้าง อาการเหล่านี้อาจเป็นอาการของโรคมะเร็งในระบบประสาท (NMS ซึ่งเป็น
ปฏิกิริยารุนแรงทีพ่บได้ยากต่อยาทีใ่ช้รักษาความผิดปกตขิองระบบประสาทส่วนกลาง) หรือภาวะกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด (rhabdomyolysis) (โรคกล้ามเนื้อรุนแรงที่พบได้ยาก)
อาการแพ้ อาการอาจรวมถึงลมพิษ (ผื่นตําแย) อาการคัน ผื่น บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้นหรือลําคอ ซึ่งอาจ
ทําใหห้ายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

-
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พบบ่อยมาก (อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน)
- การเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถควบคุมได้ (ดายสกิน)
- รู้สึกไม่สบาย (คลื่นไส้)
- ปัสสาวะเปลี่ยนสีเป็นสีนํ้าตาลแดงไมเ่ป็นอันตราย
- เจ็บกล้ามเนื้อ
- ท้องเสีย

สามัญ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10 คน)
- หน้ามืดหรือเป็นลมเนื่องจากความดันโลหิตตํ่า ความดันโลหิตสูง
- อาการของโรคพารก์ินสันแย่ลง เวียนศีรษะ ง่วงนอน
- อาเจียน ปวดท้องและไมส่บาย แสบร้อนกลางอก ปากแห้ง ท้องผูก
- นอนไม่หลับ เห็นภาพหลอน สับสน ฝันผิดปกติ (รวมทั้งฝันร้าย) อ่อนเพลีย
- การเปลี่ยนแปลงทางจิต รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับความจํา ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า (อาจมีความคิด

ฆ่าตัวตาย)
เหตุการณ์โรคหัวใจหรือหลอดเลือด (เช่น อาการเจ็บหน้าอก) อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ หรือ
จังหวะการล้มบ่อยขึ้น
หายใจถี่
เหงื่อออกเพิ่มขึ้น ผื่น ปวดกล้าม
เนื้อ บวมทีข่า ตาพร่ามัว

โรคโลหิตจาง

ความอยากอาหารลดลง ปวดศีรษะนํ้า
หนักลดลง ปวดข้อ
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ผิดปกติ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 100 คน)
- หัวใจวาย
- มีเลือดออกในลําไส้
- การเปลี่ยนแปลงจํานวนเม็ดเลือดซึ่งอาจส่งผลใหม้ีเลือดออก การทดสอบการทํางานของตับผิดปกติ
- อาการชัก
- รู้สึกกระสับกระส่าย
- อาการทางจิต
- อาการลําไส้ใหญ่บวม (การอักเสบของลําไส้ใหญ่)
- การเปลี่ยนสีอื่นที่ไม่ใชป่ัสสาวะ (เช่น ผิวหนัง เล็บ ผม เหงื่อ)
- กลืนลําบาก
- ปัสสาวะไม่ออก

ไม่ทราบ (ไม่สามารถประมาณได้จากข้อมูลที่มอียู่)
ความต้องการใช้ Stalevo ในปริมาณมากเกินความจําเป็นในการควบคุมอาการสั่งการหรือทีเ่รียกว่ากลุ่มอาการโด
ปามีน dysregulation ผู้ป่วยบางรายประสบกับการเคลื่อนไหวโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างรุนแรง (dyskinesias) 
อารมณ์แปรปรวนหรือผลข้างเคียงอื่น ๆ หลังจากรับประทาน Stalevo ในปริมาณมาก

มีรายงานผลข้างเคียงดังต่อไปนี ้:
- โรคตับอักเสบ (การอักเสบของตับ)
- อาการคัน

คุณอาจพบผลข้างเคียงดังต่อไปนี:้
- ไม่สามารถต้านทานแรงกระตุ้นในการดําเนินการที่อาจเป็นอันตรายได้ ซึ่งอาจรวมถึง:

- แรงกระตุ้นอย่างแรงกล้าที่จะเล่นการพนันมากเกินไปทั้งๆ ทีผ่ลกระทบส่วนตัวหรือครอบครัวที่ร้ายแรง
- ความสนใจและพฤติกรรมทางเพศทีเ่ปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นซึ่งมีความสําคัญต่อคุณหรือผู้อื่น เช่น 

แรงขับทางเพศทีเ่พิ่มขึ้น
- การจับจ่ายใช้สอยหรือการใชจ้่ายมากเกินไปอย่างควบคุมไม่ได้
- การกินมากเกินไป (การกินอาหารปริมาณมากในช่วงเวลาสั้นๆ) หรือการกินแบบบังคับ (การกิน

อาหารมากกว่าปกติและมากกว่าที่จําเป็นเพื่อสนองความหิวของคุณ)

บอกแพทย์หากคุณพบพฤติกรรมเหล่านี้ พวกเขาจะหารือเกี่ยวกับวิธีการจัดการหรือลดอาการ
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การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณไดร้ับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้
ในเอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ Yellow Card Scheme: 
www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple App 
Store โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยใหข้้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานีไ้ด้

5. วิธีจัดเก็บ Stalevo

เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ห้ามใชย้านี้หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนขวดและกล่องหลังจาก EXP วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของ
เดือนนั้น

ยานี้ไม่ต้องการเงื่อนไขการเก็บรักษาพิเศษใด ๆ

อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธทีิ้งยาที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป 
มาตรการเหล่านี้จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

สิ่งที่สตาเลโวมีอยู่

-
-

สารออกฤทธิ์ของ Stalevo ได้แก่ levodopa, carbidopa และ entacapone
แต่ละเม็ด Stalevo 50 มก. / 12.5 มก. / 200 มก. ประกอบด้วย levodopa 50 มก., carbidopa 12.5 มก. และ 
entacapone 200 มก.
ส่วนผสมอื่นๆ ในแกนเม็ดยา ได้แก่ ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม แมกนเีซียมสเตียเรต แป้งข้าวโพด แมนนิ
ทอล (E421) และโพวิโดน (E1201)
ส่วนผสมในการเคลือบฟิล์ม ได้แก่ กลีเซอรอล (85 เปอร์เซ็นต์) (E422), ไฮโปรเมลโลส, แมกนีเซยีมสเตียเรต, 
พอลิซอร์เบต 80, เหล็กออกไซด์สแีดง (E172), ซูโครส, ไททาเนียมไดออกไซด์ (E171) และเหล็กออกไซด์สี
เหลือง (E172)

-

-

สิ่งที่ Stalevo ดูเหมือนและเนื้อหาของแพ็ค

Stalevo 50 มก./12.5 มก./200 มก.: เม็ดเคลือบฟิล์มสีนํ้าตาลอมเทาหรือแดง กลม นูนนูนไม่มีเครื่องหมาย
กํากับ 'LCE 50' ที่ด้านหนึ่ง

Stalevo มาในขนาดแพ็คทีแ่ตกต่างกันหกขนาด (10, 30, 100, 130, 175 หรือ 250 เม็ด) ขนาดของบรรจภุัณฑ์อาจไม่สามารถวางตลาดได้
ทั้งหมด

ผู้ถืออนุญาตการตลาด Orion 
Corporation
Orionintie 1
FI-02200 เอสโป
ฟินแลนด์

ผู้ผลิต
Orion Corporation Orion Pharma 
Joensuunkatu7
FI-24100 ซาโล
ฟินแลนด์

Orion Corporation Orion Pharma 
Orionintie 1
FI-02200 เอสโป
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ฟินแลนด์

สําหรับข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับยานี้ โปรดติดต่อตัวแทนในพื้นทีข่องผู้ถือสิทธิ์การตลาด

ประเทศอังกฤษ
Orion Pharma (UK) Ltd. 
โทร: +44 1635 520 300

แผ่นพับนีไ้ด้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดใน 
มกราคม 2564
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