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Cinacalcet
เด่นชัดว่าเป็น (ชุดบาป ')

hy เป็นยานี้กําหนด?

Cinacalcet ใช้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษา hyperparathyroidism ทุติยภูมิ (ภาวะทีร่่างกายผลิตฮอร์โมน
พาราไทรอยดม์ากเกินไป [สารธรรมชาติที่จําเป็นในการควบคุมปริมาณแคลเซียมในเลือด] ซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาร้ายแรงกับกระดูก 
หัวใจ หลอดเลือดและปอด) ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (ภาวะที่ไตหยุดทํางานช้าและค่อยเป็นค่อยไป) ที่กําลังรับการบําบัดด้วยการฟอกไต (
การรักษาทางการแพทย์เพื่อล้างเลือดเมื่อไตทํางานไม่ถูกต้อง) นอกจากนี้ Cinacalcet ยังใชร้ักษาระดับแคลเซียมในเลือดสูงของผู้
ป่วยมะเร็งต่อมพาราไทรอยด์ (มะเร็งของต่อมในลําคอที่สร้างฮอร์โมนพาราไทรอยด์) Cinacalcet อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าแคลซิมิเม
ติกส์

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Cinacalcet มาเป็นแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานทางปาก มักรับประทานวันละครั้งพร้อมอาหารหรือหลังอาหารไม่นาน เพื่อช่วยให้คุณอย่า
ลืมทาน cinacalcet ให้ทานในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกร
อธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใช้ cinacalcet ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินซินาแคลเซ็ตขนาดตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาไม่เกิน 1 ครั้งในทุกๆ 2-4 สัปดาห์

Cinacalcet อาจช่วยควบคุมสภาพของคุณ แต่ไม่สามารถรักษาได้ ทาน cinacalcet ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทาน 
cinacalcet โดยไม่ไดป้รึกษาแพทย์

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานซนิาแคลเซ็ต
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แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ cinacalcet หรือยาอื่นๆ

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้า วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอะไรบ้าง อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ 
ยากล่อมประสาท (ลิฟต์อารมณ)์ เช่น amitriptyline (Elavil), clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), 
fluoxetine (Prozac, Sarafem), imipramine (Tofranil), nefazodone, nortriptyline (Aventyl, Pamelor) ), 
paroxetine (Paxil), protriptyline (Vivactil) และ trimipramine (Surmontil); ยาต้านเชื้อราเช่น fluconazole 
(Diflucan), itraconazole (Sporanox) และ ketoconazole (Nizoral); ไซเมทิดนี (Tagamet); ไซโคลสปอริน (Neoral, 
Sandimmune); ดานาซอล (Danocrine); เดลาเวียรด์ีน (Rescriptor); ดิลไทอาเซม (Cardizem, Dilacor, Tiazac); 
erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin); ฟลีเคนไนด์ (Tambocor); สารยับยั้งโปรตเีอสเอชไอวเีช่น indinavir 
(Crixivan) และ ritonavir (Norvir); ไอโซเนียซิด (INH, Nydrazid); เมโทรนดิาโซล (แฟลกิล); ยาคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด); 
ไธโอริดาซีน (เมลลาริล); โตรลีนโดมัยซิน (TAO); verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); วนิบลาสตนิ (Velban); 
และ zafirlukast (Accolate) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยหรือเคยมีอาการชักหรือโรคตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานซินาแคลเซ็ต ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Cinacalcet อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ท้องเสีย

อาเจียน

ท้องเสีย

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความอ่อนแอ

อาการเจ็บหน้าอก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง อาการต่อไปนีเ้ป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียก
แพทย์ของคุณทันที:

การเผาไหม้ รู้สึกเสียวซ่า หรือความรู้สึกผิดปกตขิองริมฝีปาก ลิ้น นิ้ว หรือเท้า

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือเป็นตะคริว

การเกร็งของกล้ามเนื้อมือ เท้า ใบหน้า หรือลําคออย่างกะทันหัน
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อาการชัก

การติดเชื้อของการเข้าถึงการฟอกไต (หลอดเลือดทีส่ร้างโดยการผ่าตัดทีเ่ลือดไหลออกและเข้าสู่ร่างกายในระหว่างการฟอกไต
)

Cinacalcet 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 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]

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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
การเผาไหม้ รู้สึกเสียวซ่า หรือความรู้สึกผิดปกตขิองริมฝีปาก ลิ้น นิ้ว หรือเท้า

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือเป็นตะคริว

การเกร็งของกล้ามเนื้อมือ เท้า ใบหน้า หรือลําคออย่างกะทันหัน

อาการชัก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?
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นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ cinacalcet

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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