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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Chlorambucil อาจทําให้จํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดในไขกระดูกของคุณลดลง แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติ
การก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาของคุณ เพื่อดูว่าเซลลเ์ม็ดเลือดของคุณได้รับผลกระทบจากยานี้หรือไม่ เก็บนัดหมาย
ทั้งหมดไวก้ับห้องปฏิบัติการ

Chlorambucil อาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเป็นมะเร็งชนิดอื่น พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้

Chlorambucil อาจรบกวนรอบเดือนปกติ (ระยะเวลา) ในสตรแีละอาจหยุดการผลิตอสุจใินผู้ชาย Chlorambucil อาจทําให้
เกิดภาวะมีบุตรยากถาวร (ตั้งครรภ์ยาก); อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทึกทักเอาเองว่าคุณไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ หรือคุณไม่
สามารถทําใหค้นอื่นตั้งครรภไ์ด้ สตรีที่ตั้งครรภ์ควรแจ้งใหแ้พทย์ทราบก่อนเริ่มใชย้านี้ คุณไม่ควรวางแผนที่จะมีบุตรในขณะที่
รับเคมีบําบัดหรือชั่วขณะหนึ่งหลังการรักษา (พูดคุยกับแพทย์ของคุณสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม) ใชว้ิธกีารคุมกําเนิดที่เชื่อถือ
ได้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภข์ณะทานคลอแรมบูซิลให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที Chlorambucil อาจเป็น
อันตรายต่อทารกในครรภ์

hy เป็นยานี้กําหนด?

Chlorambucil ใชร้ักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลมิโฟซิติกเรื้อรังบางชนิด (CLL; มะเร็งชนิดหนึ่งของเซลล์เม็ดเลือดขาว) 
Chlorambucil ยังใช้รักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กิน (NHL) และโรคฮอดจ์กิน (ชนิดของมะเร็งที่เริ่มต้นในเซลลเ์ม็ด
เลือดขาวบางชนิดทีป่กติจะต่อสู้กับการติดเชื้อ) Chlorambucil อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารอัลคิเลต มันทํางานโดยชะลอหรือหยุด
การเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Chlorambucil มาในรูปแบบเม็ดรับประทานทางปาก โดยปกตจิะใช้เวลาวันละครั้งเป็นเวลา 3 ถึง 6 สัปดาห์ แต่บางครั้งอาจไดร้ับ
เป็นระยะ ๆ เป็นยาครั้งเดียวทุกๆ 2 สัปดาห์หรือครั้งเดียวเดือนละครั้ง ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของยาทีคุ่ณกําลังใช้ 
ร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาเหล่านีไ้ด้ดีเพียงใด และชนิดของมะเร็งที่คุณเป็น ทานคลอแรมบูซิลในเวลาเดียวกันทุก ๆ
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วัน. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอใหแ้พทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใชค้ลอแรม
บูซิลตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจปรับขนาดยาคลอแรมบูซิลขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อการรักษาและผลข้างเคียงที่คุณพบ พูดคุยกับแพทย์เกี่ยว
กับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา อย่าหยุดทานคลอแรมบซูิลโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานคลอแรมบูซิล
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพค้ลอแรมบซูิล สารอัลคิเลตอื่นๆ เช่น เบนดามัสทีน (Treanda), บัสัล
ฟาน (Myleran, Busulfex), คาร์มัสทีน (BiCNU, Gliadel Wafer), ไซโคลฟอสฟาไมด์ (Cytoxan), ifosfamide 
(Ifex), โลมัสทีน (CeeNU) ), melphalan (Alkeran), procarbazine (Mutalane) หรือ temozolomide 
(Temodar) ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในคลอแรมบูซิล สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยใช้คลอแรมบซูิลมาก่อน แต่มะเร็งของคุณไม่ตอบสนองต่อยา 
แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานคลอแรมบูซิล

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณไดร้ับการฉายรังสหีรือเคมบีําบัดอื่น ๆ ภายใน 4 สัปดาห์ทีผ่่านมา

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีอาการชักหรือได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร

ไม่ต้องฉีดวัคซีนใดๆ โดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Chlorambucil อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:
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คลื่นไส้

อาเจียน

แผลในปากและลําคอ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ประจําเดือนที่ขาดหายไป (ในเด็กหญิงและผู้หญิง)

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ผื่นที่ผิวหนัง

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

อุจจาระสีดํา

ปัสสาวะสีแดง

ไอ

เจ็บคอ

ความแออัด

ไข้

หายใจลําบาก

อาการชัก

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปวดท้องด้านขวาบน

ปัสสาวะสีเข้ม

ปัสสาวะบ่อย

ก้อนหรือมวลผิดปกติ

Chlorambucil อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ 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?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ในตู้เย็น

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอด
ตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ดื้อต่อเด็กและ
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เด็กเล็กสามารถเปิดได้อย่างง่ายดาย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ใหล้็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัย
ทันที - อันที่อยู่สูงและใหพ้้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์
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