
เซลโิพรลอล ไฮโดรคลอไรด์ 200 มก. เม็ด เซลิ
โพรลอล ไฮโดรคลอไรด์ 400 มก. เม็ด

อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้ยานี้ เพราะมี
ข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

เก็บใบนีไ้ว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล
ยานีไ้ดร้ับการกําหนดใหคุ้ณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการ
ป่วยของพวกเขาจะเหมือนกับคุณก็ตาม
หากคุณไดร้ับผลข้างเคียง ใหป้รึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจ
เกิดขึ้นซึ่งไมไ่ด้ระบุไวใ้นเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

-
-
-

-

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้:
1. เซลิโพรลอลไฮโดรคลอไรด์คืออะไรและใชส้ําหรับอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทาน Celiprolol Hydrochloride
3. วิธีรับประทานเซลิโพรลอล ไฮโดรคลอไรด์
4. ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บเซลิโพรลอล ไฮโดรคลอไรด์
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. เซลิโพรลอลไฮโดรคลอไรดค์ืออะไรและใช้สําหรับอะไร

ชื่อยาของคุณคือ Celiprolol Hydrochloride 200 มก. หรือ 400 มก. แท็บเล็ต (เรียกว่า Celiprolol 
Hydrochloride ตลอดเอกสารฉบับนี)้
เซลิโพรลอลไฮโดรคลอไรด์มียาที่เรียกว่าเซลโิพรลอลไฮโดรคลอไรด์ นี่เป็นของกลุ่มยาทีเ่รียกว่า beta-blockers มัน
ทํางานโดยทําใหอ้ัตราการเต้นของหัวใจช้าลงหรือลดความดันโลหิตของคุณ ใช้รักษาความดันโลหิตสูง

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทาน Celiprolol Hydrochloride

อย่าใช้เซลโิพรลอล ไฮโดรคลอไรด์ หากคุณ:
- แพ้เซลโิพรลอลไฮโดรคลอไรด์หรือส่วนประกอบใดๆ ของยานี้ (ระบุไว้ในหัวข้อ 6) สัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ 

ผื่น ปัญหาการกลืนหรือการหายใจ อาการบวมที่ริมฝีปาก ใบหน้า คอหรือลิ้น

เคยแพ้ยา beta-blocker (propranolol, sotalol, timolol เป็นต้น) ที่เคยมีอาการหัวใจเต้นช้าหรือผิดปกติ (เรียก
ว่า bradycardia) หรือความดันโลหิตตํ่า (hypotension) ที่มีอาการหัวใจล้มเหลว การควบคุม (ภาวะหัวใจล้มเหลว
เป็นภาวะที่หัวใจไม่ไดสู้บฉีดเลือดเท่าทีค่วร) มจีังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ หายใจลําบาก และข้อเท้าบวม

หัวใจเต้นผิดจังหวะ (หัวใจบล็อก) หรือปัญหาหัวใจอื่น ๆ หรือคุณเป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็งมีปัญหาไตอย่างรุนแรง

มีหรือเคยมีอาการหอบหืด หายใจมีเสียงหวีด หรือมีปัญหาการหายใจรุนแรงอื่นๆ มีเนื้องอกหา
ยากทีเ่รียกว่า phaeochromocytoma ที่ไม่ได้รับการรักษา
มีระดับกรดในเลือดผิดปกติ (metabolic acidosis) ซึ่งมักเป็นผลจากการเจ็บป่วยที่รุนแรง การใช้ยา 
theophylline (ยาต้านโรคหืด) อยู่แล้ว
มีโรคหลอดเลือดแดงอุดตันระยะสุดท้ายหรือโรค Raynaud's

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
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อย่าใช้ยานี้ถ้าข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นมีผลกับคุณ หากคุณไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเซลิ
โพรลอล ไฮโดรคลอไรด์

คําเตือนและข้อควรระวัง

ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและปรึกษาแพทยก์่อนใชย้าเซลโิพรลอล ไฮโดรคลอไรด์ หากคุณ:
-
-
-

มีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือไต (โปรดดูหัวข้อที่ 3 วิธรีับประทาน Celiprolol Hydrochloride) มีอาการ
ปวดศีรษะของ Prinzmetal (เจ็บหน้าอกขณะพัก)
มีการไหลเวียนโลหิตไม่ดีเช่น Raynaud's, Burger's Disease อาการของโรค Raynaud ได้แก่ นิ้วและนิ้วเท้า
เปลี่ยนสเีมื่อเย็นและรู้สึกเสียวซ่าหรือเจ็บปวดเมื่ออุ่นเครื่อง แพทย์ของคุณจะติดตามคุณอย่างใกล้ชิดในขณะทีใ่ช้ยา
นี้
มีการไหลเวียนของเลือดไม่เพียงพอผ่านทางหลอดเลือดหัวใจ
เคยมีสภาพผิวทีเ่รียกว่าโรคสะเก็ดเงิน แพทย์ของคุณจะหยุดยานีถ้้าคุณมี มีอาการหอบหืดหรือหายใจลําบาก
เนื่องจากปัญหาปอดในระยะยาว (เรียกว่า หลอดลมอักเสบหรือถุงลมโป่งพอง) มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์
เนื่องจากผลของต่อมไทรอยด์ทีโ่อ้อวด (thyrotoxicosis) อาจถูกซ่อนโดยยา beta blocker

มีประวัติแพรุ้นแรง โดยเฉพาะยาอื่น ๆ รวมทั้งปฏิกิริยาแอนาฟิแล็กซิสที่จําเป็นต้องรักษาด้วยยาต้านการแพ้ เช่น 
ตามตัวต่อหรือผึ้งต่อย แพทย์ของคุณอาจต้องการขัดจังหวะการรักษา Celiprolol Hydrochloride เพื่อ
ป้องกันอาการแพท้ี่อาจเกิดขึ้น
เป็นเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรระวังอาการของความดันโลหิตตํ่า (ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า) อาจถูก
ซ่อนโดยยา beta blocker
มีภาวะหัวใจล้มเหลวทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมด้วยยา แพทย์ของคุณจะใหย้านีภ้ายใตก้ารดูแลทางการแพทย์อย่างเข้ม
งวด
มีการเต้นของหัวใจช้าหรือผิดปกติ

-
-
-
-

-
-

-

-

-

ขณะรับประทานเซลิโพรลอล ไฮโดรคลอไรด์ หากคุณ:
- มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ และแพทย์ต้องการหยุดใชย้านี้ ควรค่อยๆ ลดขนาดยาลงภายใน 1-2 สัปดาห์ ในเวลา

เดียวกัน หากจําเป็น แพทยข์องคุณอาจพิจารณาการบําบัดทดแทนเพื่อป้องกันการเกิดอาการเจ็บหน้าอก

เด็ก
ไม่แนะนําให้ใชเ้ซลโิพรลอล ไฮโดรคลอไรด์ในเด็ก

การผ่าตัดหรือการดมยาสลบ
แจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบหากคุณกําลังใช้ยาเซลิโพรลอล ไฮโดรคลอไรด์ หากคุณกําลังจะใชย้าชาหรือการผ่าตัด (
รวมถึงการผ่าตัดทางทันตกรรม)

การทดสอบยาในกีฬา:
เซลิโพรลอล ไฮโดรคลอไรด์อาจใหผ้ลดีหากคุณมีการตรวจเลือดหรือปัสสาวะเพื่อตรวจหายา

ยาอื่นๆ และ Celiprolol Hydrochloride
แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใช้ยาอื่น ๆ รวมทั้งยาทีไ่ดร้ับ
โดยไม่มีใบสั่งยา ทั้งนีเ้นื่องจากเซลิโพรลอล ไฮโดรคลอไรด์อาจส่งผลต่อวิธีการทํางานของยาอื่นๆ นอกจากนี้ ยาบางชนิด
อาจส่งผลต่อวิธีการทํางานของเซลโิพรลอล ไฮโดรคลอไรด์

จําเป็นต้องมีการดูแลหากคุณกําลัง:
- ยารักษาจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติเช่น Disopyramide, Quinidine, Amiodarone, Sotalol, ไฮโดรค

วินิดีน, ไอบูลิไทด,์ Dafetilide, Propefenone
ยารักษาโรคหัวใจ อาการเจ็บหน้าอก หรือความดันโลหิตสูง เช่น Verapamil, Diltiazem, Nifedipine, Digitoxin, 
Digoxin, Alpha-methyldopa, Guanfacine, Reserpine, Bepridil หรือ Clonidine หากคุณกําลังใช้โคลนิดีน
และเซลิโพรลอลไฮโดรคลอไรด์ร่วมกัน คุณต้องอย่าหยุดทานโคลนดิีนเว้นแต่แพทย์จะสั่งให้คุณทําเช่นนั้น แพทย์ของ
คุณจะหยุด Celiprolol Hydrochloride หลายวันก่อนที่ clonidine จะถูกยกเลิก

-



- ยาขยายหลอดเลือด เช่น glyceryl trinitrate (ที่รู้จักกันทั่วไปว่า nitroglycerin), isosorbide mononitrate และ isosorbide 
dinitrate, sodium nitroprusside เป็นต้น (ใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูง หัวใจล้มเหลว และ angina) ยาขับปัสสาวะ ("Water 
Tablets") เช่น Chlorthalidone หรือ Hydrochlorothiazide
ยาทีใ่ชร้ักษาอาการซึมเศร้าทางจิตทีเ่รียกว่า monoamine oxidase inhibitors (MAOI) เช่น phenelzine, 
tranylcypromine, moclobemide และ isocarboniazid
ยารักษาโรคเบาหวาน เช่น อินซูลินหรือยาต้านเบาหวานชนิดรับประทาน (เช่น glibenclamide, metformin) นํ้าตาลในเลือดของ
คุณต้องได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
noradrenaline หรือ adrenaline (ใชส้ําหรับรักษาความดันโลหิตตํ่า, หัวใจล้มเหลว, โรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้) 
Noradrenaline และ adrenaline อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เสมอ
ยาทีใ่ชร้ักษาโรคหอบหืด ยาที่ใช้
เป็นยาชา
ยาเช่น phenylephrine, pseudoephedrine, phenylpropanolamine (มีอยูใ่นยาแก้ไอหรือยาหยอดตา) ยา
เหล่านีอ้าจต่อต้านผลกระทบของยา Celiprolol Hydrochloride ที่ใชร้ักษาอาการป่วยทางจิต เช่น barbiturates, 
phenothiazines (เช่น chlorpromazine, trifluperazine) หรือยาซึมเศร้า tricyclic ส่วนใหญ่ (เช่น 
imipramine, amitriptyline, clomipramine, desipramine)

ยาที่ใชบ้รรเทาอาการปวด เช่น ยาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น ไอบูโพรเฟน อินโด
เมธาซิน
เมโฟลควิน (ยาทีใ่ช้ป้องกันและรักษาโรคมาลาเรีย)
หากคุณมีอาการช็อกหรือความดันโลหิตตํ่าเนื่องจาก floctafenine (ยาที่ใชร้ักษาอาการปวด) Celiprolol 
Hydrochloride อาจลดประสิทธิภาพของยาที่ใชร้ักษาอาการเหล่านี้ ยาเช่น verapamil, erythromycin, 
clarithromycin, ciclosporin, quinidine, ketokonazole, itraconozole, rifampicin และสาโท
เซนต์จอห์นซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณยาทีคุ่ณดูดซึมได้ fingolimod ใช้ในการรักษาหลายเส้นโลหิตตีบ แพทย์ของ
คุณอาจตรวจสอบการเริ่มต้นการรักษาของคุณ

-
-

-

-
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-

-

เซลิโพรลอลไฮโดรคลอไรดพ์ร้อมอาหารและเครื่องดื่ม
หากคุณทานยานีร้่วมกับอาหาร ยานีอ้าจใชไ้มไ่ด้ผลเช่นกัน ควรรับประทาน Celiprolol Hydrochloride ในตอน
เช้า หนึ่งชั่วโมงก่อนอาหารหรือ 2 ชั่วโมงหลังจากนั้นอย่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจ์นกว่าคุณจะปรึกษาถึงผลกระ
ทบกับแพทย์ของคุณ นํ้าผลไม้รสเปรี้ยวจะเพิ่มปริมาณเซลิโพรลอล ไฮโดรคลอไรดท์ี่คุณดูดซึมได้ ดังนั้นควรหลีก
เลี่ยงในขณะทีท่านยานี้

การตั้งครรภแ์ละให้นมบุตร
หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือกําลังให้นมบุตร คิดว่าคุณกําลังตั้งครรภ์หรือกําลังวางแผนที่จะมีลูก ขอคําแนะนําจาก
แพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

หากแพทย์ไม่พบทางเลือกอื่นทีป่ลอดภัยกว่า คุณอาจได้รับเซลโิพรลอล ไฮโดรคลอไรด์ หากคุณใช้ยาเซลิโพรลอล ไฮโดร
คลอไรดใ์นระหว่างตั้งครรภ์ คุณควรแจ้งผดุงครรภ์ของคุณ ในทารกแรกเกิดของมารดาที่ได้รับการรักษา กิจกรรมของยา
ประเภทนี้ยังคงอยู่เป็นเวลาหลายวัน ผลกระทบอาจรวมถึงหัวใจเต้นช้า หัวใจล้มเหลว หรือหายใจลําบาก ดังนั้นจึงแนะนําให้
ดูแลทารกแรกเกิดอย่างใกล้ชิดในช่วง 3 ถึง 5 วันแรกของชีวิต

หากคุณกําลังใชเ้ซลโิพรลอล ไฮโดรคลอไรด์อยู่แล้ว และเพิ่งพบว่าคุณกําลังตั้งครรภ์ คุณควรปรึกษาแพทย์ทันที

คุณไม่ควรให้นมบุตรหากคุณทานเซลโิพรลอล ไฮโดรคลอไรด์ หากคุณกําลังใหน้มบุตรหรือวางแผนทีจ่ะใหน้มลูก คุณควร
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใชย้านี้

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร
ขณะใชย้านี้ คุณอาจรู้สึกวิงเวียน เหนื่อยล้า และผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น เช่น ตัวสั่น ปวดหัว หรือการมองเห็นผิด
ปกติ หากเป็นเช่นนี้ ห้ามขับรถหรือใชเ้ครื่องมือหรือเครื่องจักรใดๆ

3. วิธีรับประทานเซลิโพรลอล ไฮโดรคลอไรด์

ใช้ยานี้ตามที่แพทย์ของคุณบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ



-
-
-

กลืนเม็ดทั้งหมดด้วยนํ้าหนึ่งแก้ว
ควรรับประทานยาเม็ดแรกในตอนเช้าก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงหรือหลังอาหารสองชั่วโมง เพื่อช่วยใหคุ้ณจําได้ว่าต้อง
ทานยา พยายามทําใหเ้ป็นนิสัยในการรับประทานยาในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน โดยควรเป็นอย่างแรกในตอนเช้า

ปริมาณที่แนะนําคือ:

ผู้ใหญ่รวมทั้งผู้สูงอายุ –ปริมาณเริ่มต้นที่แนะนําคือ Celiprolol Hydrochloride 200 มก. วันละครั้ง หากจําเป็นหลัง
จาก 2 ถึง 4 สัปดาห์ แพทย์ของคุณจะเพิ่มขนาดยาเป็น 400 มก. วันละครั้ง ปริมาณสูงสุดคือ 400 มก. วันละครั้ง

หากคุณรู้สึกว่ายา Celiprolol Hydrochloride ออกฤทธิ์แรงหรืออ่อนเกินไป ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาตับหรือไต –หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไต แพทย์อาจใหข้นาดยาทีต่ํ่ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้นและเพิ่มขนาดยา
ได้ตามต้องการ การลดขนาดยาลงครึ่งหนึ่งอาจเหมาะสมในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการทํางานของไตในระดับปาน
กลาง (การกวาดล้างของครีเอตินีนในช่วง 15-40 มล. ต่อนาที) Celiprolol Hydrochloride ไม่แนะนําสําหรับผู้ป่วยที่
มีความบกพร่องทางไตอย่างรุนแรง (creatinine clearance น้อยกว่า 15 มล. ต่อนาที) แนะนําให้ใช้ Celiprolol 
Hydrochloride ในขนาดตํ่าในผู้ป่วยทีม่ีปัญหาเกี่ยวกับตับ

เด็ก -ไม่ควรให้เซลโิพรลอลไฮโดรคลอไรด์แกเ่ด็ก

ผู้สูงอายุ -แพทยข์องคุณอาจตัดสินใจลดขนาดยาเซลโิพรลอล ไฮโดรคลอไรด์ หากจําเป็น

หากคุณทานเซลิโพรลอลไฮโดรคลอไรด์มากกว่าที่ควร
คุณอาจมีอาการต่างๆ เช่น หัวใจเต้นช้า ความดันโลหิตตํ่า วิงเวียนหรืออ่อนแรง หายใจลําบาก หายใจมีเสียงหวีด หรือมี
ปัญหาหัวใจ ติดต่อแพทย์ของคุณหรือไปทีแ่ผนกสาเหตขุองโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที นําเอกสารฉบับนีห้รือยาเม็ดบาง
ฉบับติดตัวไปด้วยเพื่อให้แพทยร์ู้ว่าคุณทานอะไรไป

หากคุณลืมทานเซลโิพรลอล ไฮโดรคลอไรด์
หากคุณลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีทีน่ึกได้ เว้นแต่เป็นเวลาสําหรับมื้อถัดไป อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยปริมาณ
ทีล่ืม

หากคุณหยุดใชเ้ซลิโพรลอลไฮโดรคลอไรด์
หากคุณหยุดใช้ Celiprolol Hydrochloride โดยกะทันหัน อาการของคุณอาจแย่ลงอย่างรวดเร็ว แพทย์ของคุณจะ
ลดขนาดยาลงอย่างช้าๆ ในช่วง 7 ถึง 10 วัน

ใช้แท็บเล็ตของคุณตามที่กําหนดและนานเท่าที่กําหนด อย่าหยุดพวกเขาแม้ว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นเพราะไม่เช่นนั้น
อาการอาจกลับมา

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชย้านี้ โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

4. ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานีส้ามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม

ผลข้างเคียงที่รุนแรง

หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ ให้หยุดใช้เซลโิพรลอล ไฮโดรคลอไรด์ และแจ้งใหแ้พทยท์ราบทันที หรือไปที่แผนกผู้ป่วย
ที่เสียชีวิตของโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด:

-อาการแพ้: ผื่น การกลืนหรือการหายใจมีปัญหา บวมทีใ่บหน้า ริมฝีปาก คอหรือลิ้น



- คุณมีอาการคล้ายไขห้วัดใหญ่ ข้อต่อบวมหรือเจ็บปวด ไวต่อแสงแดดมากขึ้น ผมร่วง ปวดท้อง โลหิตจาง นี่อาจ
หมายความว่าคุณมีอาการทีเ่รียกว่า Systemic Lupus Erythematosus (SLE) อาการเหล่านีม้ักจะหายไปหลัง
จากทีห่ยุดเซลิโพรลอล ไฮโดรคลอไรด์

สิ่งเหล่านี้เป็นผลข้างเคียงที่ร้ายแรงมาก หากคุณมี คุณอาจมีอาการแพอ้ย่างรุนแรงต่อเซลิโพรลอล ไฮโดรคลอ
ไรด์ คุณอาจต้องไปพบแพทย์หรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยด่วน

แจ้งให้แพทยท์ราบทันทีหรือไปที่แผนกการบาดเจ็บของโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หากคุณสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้:

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10 คน)
- อาการวิงเวียนศีรษะหรือเวียนศีรษะอ่อนเพลียหรือเป็นลมโดยเฉพาะเมื่อยืนขึ้นจากท่านอน สิ่งเหล่านีอ้าจเป็น

สัญญาณของความดันโลหิตตํ่า
ผื่นทีผ่ิวหนัง อาการคันมากเกินไป-

ผลข้างเคียงทีไ่ม่ธรรมดา (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 100 คน)
-
-

หัวใจเต้นแรง
หายใจถี่

ผลข้างเคียงทีห่ายาก (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 1,000 คน)
- อาการหัวใจล้มเหลวทีม่อียู่แย่ลงกว่าเดิมด้วยอาการบวมทีม่ือ ข้อเท้าหรือเท้า และหายใจลําบากหลังออกกําลังกาย 

มือและเท้าที่เย็นเป็นสีฟ้าหรือสีม่วง
โรคปอดที่มีอาการต่างๆ เช่น มีไข้ หนาวสั่น เหนื่อยล้า หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก ไอ หายใจลําบาก ปอดอักเสบ หายใจ
ลําบาก โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคหอบหืด หรือมีประวัติเป็นโรคหอบหืด

ปฏิกิริยาภูมิแพ้ทางผิวหนัง เช่น คัน, แดง, ลมพิษ, มีเลือดออกผิดปกติหรือมีรอยชํ้าใต้ผิวหนัง

-

-

ไมท่ราบ: ไม่สามารถประมาณความถีไ่ด้จากข้อมูลทีม่ีอยู่
-
-

การเลวลงของโรคเบาหวานจากนํ้าตาลที่ได้รับการวินิจฉัยก่อนหน้านี้ (diabetes mellitus)
เพิ่มความกระหาย, ปัสสาวะมากเกินไป, ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น, การลดนํ้าหนัก นี่อาจเป็นกรณีที่ไมไ่ดร้ับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคเบาหวานจากนํ้าตาล (เบาหวาน) และอาจปรากฏชัดขึ้น
หัวใจเต้นเร็ว ช้า หรือผิดปกติ หัวใจล้มเหลว
สัญญาณของโรคจิต: ขาดการติดต่อกับความเป็นจริงเช่นได้ยินเสียงหรือเห็นสิ่งทีไ่ม่อยู่

-
-

ยาในกลุ่มนี้อาจซ่อนอาการ เช่น หัวใจเต้นเร็วและการสั่น (อาการเหล่านี้อาจปรากฏขึ้นเมื่อมีโรคเบาหวานจากนํ้าตาลและ
ต่อมไทรอยดท์ี่โอ้อวด)

แจ้งให้แพทยท์ราบหากคุณสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้:

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10 คน)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ปวดศีรษะ
ง่วงนอนมากเกินไป นอนหลับยาก ฝันร้าย ฝันร้าย ตัวสั่น (ตัวสั่นที่ไม่สามารถควบคุมได้) มือหรือเท้าเย็น (โรค 
Raynaud) ความดันเลือดตํ่า
คลื่นไส้ (รู้สึกไมส่บาย) หรืออาเจียน (กําลังป่วย) ปวดท้องและรู้สึกไม่สบายในท้อง ปากแห้ง ปวดกล้าม
เนื้อ ปวดข้อ เหนื่อยล้า
ร้อนวูบวาบหรือเหงื่อออกมากเกินไป

ความรู้สึกผิดปกติของผิวหนังเช่นเข็มหมุดและเข็ม, ชา, แสบร้อนหรือคืบคลานบนผิวหนัง ขาดพลังงาน

ความยากลําบากในการรับหรือรักษาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

ผลข้างเคียงทีไ่ม่ธรรมดา (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 100 คน)
-
-

ความดันโลหิตตํ่า
นอนหลับยาก



ผลข้างเคียงทีห่ายาก (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 1,000 คน)
-
-
-
-

หูอื้อ ท้องผูก

กล้ามเนื้ออ่อนแรง
ภาวะไร้สมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย ลดแรงขับทางเพศ

ผลข้างเคียงทีห่ายากมาก (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10,000 คน)
-
-
-

อารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยน 
ความสับสน
โรคผิวหนังที่มผีิวหนังสีแดงเป็นหย่อมๆ มักมีเกล็ดสีเงิน (โรคสะเก็ดเงิน) หรือโรคสะเก็ดเงินที่มีอยู่เดิมแย่ลง

ไม่ทราบ: ไม่สามารถประมาณความถีไ่ด้จากข้อมูลทีม่ีอยู่
-
-

อาการปวดคล้ายตะคริวทีข่าข้างเดียวหรือทั้งสองข้างซึ่งเกิดขึ้นขณะเดินและในที่สุดอาจทําให้เดินกะเผลก ภาพหลอน 
(ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทีเ่ป็นเท็จหรือบิดเบี้ยวทีดู่เหมือนจะเป็นการรับรู้ที่แท้จริง ความประทับใจทาง
ประสาทสัมผัสเหล่านีเ้กิดขึ้นจากจิตใจแทนที่จะเกิดจากสิ่งเร้าภายนอกใดๆ และอาจมองเห็น ได้ยิน รู้สึก หรือแม้แต่ได้
กลิ่นหรือลิ้มรส)
การมองเห็นบกพร่อง การมองเห็นไม่ชัด หรือการมองเห็นผิดปกติ ตาแห้ง ควรพิจารณาหากผู้ป่วยใช้
คอนแทคเลนส์
ท้องร่วง (อุจจาระหลวม)

-

-

อาจมกีารเปลี่ยนแปลงในผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่าง
-
-
-

การเพิ่มขึ้นของแอนติบอดตี้านนิวเคลียส (ANA) การ
เพิ่มขึ้นของเอ็นไซม์ตับ เช่น ทรานส์อะมเินส
การตรวจเลือดอาจแสดงระดับนํ้าตาลในเลือดผิดปกติ

หากมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรง หรือหากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงใดๆ ทีไ่ม่ได้ระบไุว้ในเอกสารฉบับนี้ โปรดแจ้งใหแ้พทย์
หรือเภสัชกรทราบ

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบไุว้ใน
เอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่านโครงการใบเหลืองที:่
www.mhra.gov.uk/yellowcard. โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของยานีไ้ด้

5. วิธีเก็บเซลโิพรลอล ไฮโดรคลอไรด์

เก็บยานี้ใหพ้้นสายตาและมือเด็ก เก็บภาชนะในกล่องด้านนอก อย่า
เก็บที่อุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส

ห้ามใช้ยานีห้ลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนกล่อง วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น

อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธทีิ้งยาทีคุ่ณไม่ได้ใชอ้ีกต่อไป มาตรการ
เหล่านี้จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

เซลิโพรลอล ไฮโดรคลอไรด์ประกอบด้วยอะไรบ้าง:
-
-

สารออกฤทธิค์ือเซลโิพรลอลไฮโดรคลอไรด์ 200 มก. หรือ 400 มก
ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส แมนนทิอล ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม ซิลิกาปราศจาก
คอลลอยด์ และแมกนีเซียม สเตียเรต

ตัวเคลือบฟิล์มประกอบด้วยไฮโปรเมลโลสและไททาเนียมไดออกไซด์ (E171) โดยมีมาโครกอล 400 และสีเหลืองควิโนลีน 
(E104) ในยาเม็ดขนาด 200 มก. หรือแมคโครกอล 4000 และแลคโตสโมโนไฮเดรตในยาเม็ดขนาด 400 มก.



Celiprolol Hydrochloride หน้าตาเป็นอย่างไรและเนื้อหาของชุด:
- เซลิโพรลอล ไฮโดรคลอไรด์ 200 มก. เม็ดมีสีเหลือง รูปทรงแคปซูล ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสองด้าน แกะลาย '200' 

ที่ด้านหนึ่งของเบรกไลน์และส่วนเบรกไลน์ลึกอีกด้านหนึ่ง เซลโิพรลอล ไฮโดรคลอไรด์ 400 มก. เม็ดเป็นเม็ดสี
ขาว รูปทรงแคปซูล เคลือบฟิล์มสองด้าน แกะลาย '400' ทีด่้านหนึ่งของเบรกไลน์และส่วนเบรกไลน์ลึกอีกด้านหนึ่ง 
ยาเม็ดเซลโิพรลอล ไฮโดรคลอไรด์มีจําหน่ายเป็นแพค็ละ 10, 20, 28, 30, 50, 56 และ 100 เม็ดเคลือบฟิล์มใน
แถบพอง

-

-

* ขนาดแพ็คอาจไม่สามารถวางตลาดได้ทั้งหมด

ผู้ถืออนุญาตการตลาด Ranbaxy 
(UK) Limited
ชั้น 5 Hyde Park, Hayes 3 11 
Millington Road
เฮย์ส UB3 4AZ
ประเทศอังกฤษ

ผู้ผลิต
Sun Pharmaceutical Industries Europe BV 
Polarisavenue 87
2132JH, ฮูฟด์ดอร์ป
เนเธอร์แลนด์

บริษัท Alkaloida Chemical Zrt 
Kabay János u. 29
H-4440 ทิซซาวาสวารี
ฮังการี

แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2017


