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โคลซาพีน
ออกเสียงว่า (kloe' za peen)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ยาโคลซาปีนอาจทําให้เกิดภาวะเลือดคั่งได้ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างก่อนที่คุณจะเริ่ม
การรักษา ระหว่างการรักษา และอย่างน้อย 4 สัปดาหห์ลังการรักษาของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้อง
ปฏิบัติการสัปดาหล์ะครั้งในตอนแรก และอาจสั่งการทดสอบน้อยลงเมื่อการรักษาของคุณดําเนินต่อไป หากคุณพบอา
การใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี เหนื่อยล้ามาก; ความอ่อนแอ; มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรือมีอาการอื่นๆ 
ของไข้หวัดใหญห่รือการติดเชื้อ ตกขาวผิดปกตหิรือมีอาการคัน; แผลในปากหรือลําคอของคุณ บาดแผลที่ใช้เวลานาน
ในการรักษา ปวดหรือแสบร้อนขณะปัสสาวะ แผลหรือปวดในหรือรอบ ๆ บริเวณทวารหนักของคุณ หรือปวดท้อง

เนื่องจากความเสี่ยงของยานี้ โคลซาปีนสามารถใช้ได้ผ่านโปรแกรมการจําหน่ายแบบจํากัดพิเศษเท่านั้น ผู้ผลิตยาโคลซา
ปีนไดจ้ัดตั้งโปรแกรมขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนจะไม่ใช้ยาโคลซาปีนโดยไม่ได้รับการตรวจสอบที่จําเป็น ซึ่งเรียกว่าโครงการ
ประเมินความเสี่ยงและลดความเสี่ยงจากยาโคลซาปีน (REMS) แพทย์และเภสัชกรของคุณจะต้องลงทะเบียนกับ
โปรแกรม Clozapine REMS และเภสัชกรของคุณจะไม่จ่ายยาให้คุณเว้นแต่จะได้รับผลการตรวจเลือดของคุณ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมนี้และวิธีที่คุณจะได้รับยาจากแพทย์

ยาโคลซาปีนอาจทําให้เกิดอาการชักได้ บอกแพทยห์ากคุณเคยหรือเคยมีอาการชัก อย่าขับรถ ใช้เครื่องจักร ว่ายนํ้า หรือ
ปีนป่ายขณะรับประทานยาโคลซาปีน เพราะถ้าคุณหมดสติไปกะทันหัน คุณอาจทําร้ายตัวเองหรือผู้อื่นได้ หากคุณมีอาการ
ชัก ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

ยาโคลซาปีนอาจทําให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย (กล้ามเนื้อหัวใจบวมซึ่งอาจเป็นอันตราย) หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือด (กล้ามเนื้อหัวใจที่ขยายหรือหนาขึ้นซึ่งทําใหห้ัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ตามปกติ) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไป
นี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี เหนื่อยล้ามาก; อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หายใจลําบากหรือหายใจเร็ว ไข้; อาการเจ็บ
หน้าอก; หรือหัวใจเต้นเร็วผิดปกตหิรือเต้นแรง

ยาโคลซาปีนอาจทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ มึนงง หรือเป็นลมเมื่อคุณลุกขึ้นยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเริ่มใช้
ยาครั้งแรกหรือเมื่อเพิ่มขนาดยา แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยมีอาการหัวใจวาย หัวใจ
ล้มเหลว หรือหัวใจเต้นช้าผิดปกติ หรือกําลังใชย้ารักษาภาวะเลือดสูง
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ความกดดัน. แจ้งแพทยข์องคุณด้วยหากคุณมีอาการอาเจียนหรือท้องร่วงรุนแรงหรือมีอาการขาดนํ้าในขณะนี้ หรือหาก
คุณมีอาการเหล่านี้เมื่อใดก็ไดร้ะหว่างการรักษา แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินยาโคลซาปีนในปริมาณตํ่าและค่อยๆ 
เพิ่มขนาดยาเพื่อให้ร่างกายมีเวลาในการปรับตัวกับยา และลดโอกาสที่คุณจะประสบกับผลข้างเคียงนี้ พูดคุยกับแพทย์
หากคุณไม่ทานยาโคลซาปีนเป็นเวลา 2 วันหรือนานกว่านั้น แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณเริ่มการรักษาใหม่ด้วยยาโคลซา
ปีนในขนาดตํ่า

ใช้ในผู้สูงอาย:ุ

จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุทีเ่ป็นโรคสมองเสื่อม (โรคทางสมองที่ส่งผลต่อความสามารถในการจดจํา คิดอย่างชัดเจน 
สื่อสาร และทํากิจกรรมประจําวัน และอาจทําใหอ้ารมณ์และบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป) ที่ใช้ยารักษาโรคจิต (ยารักษา
โรคจิต) เช่น โคลซาปีน มีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้นระหว่างการรักษา

Clozapine ไม่ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) สําหรับการรักษาปัญหาพฤติกรรม
ในผู้สูงอายุทีเ่ป็นโรคสมองเสื่อม พูดคุยกับแพทย์ที่สั่งจ่ายยาโคลซาปีน หากคุณ สมาชิกในครอบครัว หรือคนที่คุณ
ดูแลมีภาวะสมองเสื่อมและกําลังใช้ยานี้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ FDA:http://
www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]

hy เป็นยานี้กําหนด?

โคลซาปีนใชร้ักษาอาการจิตเภท (ความเจ็บป่วยทางจิตที่ทําให้เกิดการรบกวนหรือคิดผิดปกติ หมดความสนใจในชีวิต และ
อารมณ์รุนแรงหรือไม่เหมาะสม) ในผู้ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากยาอื่นหรือผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายและ มีแนวโน้มทีจ่ะพยายาม
ฆ่าหรือทําร้ายตัวเองอีกครั้ง ยาโคลซาปีนอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายารักษาโรคจิตผิดปกติ มันทํางานโดยเปลี่ยนกิจกรรมของสาร
ธรรมชาตบิางอย่างในสมอง

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

ยาโคลซาปีนมาในรูปแบบยาเม็ด ยาเม็ดสลายตัวทางปาก (เม็ดที่ละลายในปากได้เร็ว) และสารแขวนลอยในช่องปาก (ของเหลว) 
ทีต่้องใชท้างปาก มักใช้วันละครั้งหรือสองครั้ง ทานยาโคลซาปีนในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่าง
ระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ยาโคลซาปีนตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมาก
หรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

อย่าพยายามดันแท็บเล็ตที่สลายตัวทางปากผ่านบรรจุภัณฑ์ฟอยล์ ให้ใช้มือที่แห้งลอกฟอยล์ออกแทน นําแท็บเล็ตออกทันที
แล้ววางลงบนลิ้นของคุณ แท็บเล็ตจะละลายได้อย่างรวดเร็วและสามารถกลืนนํ้าลายได้ ไม่จําเป็นต้องใช้นํ้าเพื่อกลืนเม็ดที่
สลายตัว

ในการวัดสารแขวนลอยทางปาก clozapine ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี:้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดบนภาชนะแขวนช่องปากแน่นโดยหมุนฝาตามเข็มนาฬิกา (ไปทางขวา) เขย่าขวดขึ้นและลง
เป็นเวลา 10 วินาทีก่อนใชง้าน

2. ถอดฝาขวดออกโดยกดฝาลง จากนั้นหมุนทวนเข็มนาฬิกา (ไปทางซ้าย) ครั้งแรกที่คุณเปิดขวดใหม่ ให้ดันอะแดปเตอร์
เข้าไปในขวดจนด้านบนของอะแดปเตอร์เป็นเส้น
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ขึ้นกับด้านบนของขวด

3. ถ้าขนาดยาของคุณคือ 1 มล. หรือน้อยกว่า ให้ใช้เข็มฉีดยาในช่องปากทีม่ีขนาดเล็กกว่า (1 มล.) ถ้าขนาดยาของคุณมากกว่า 1 มล. ให้ใช้
เข็มฉีดยาในช่องปากที่ใหญก่ว่า (9 มล.)

4. เติมกระบอกฉีดยาในช่องปากด้วยอากาศโดยดึงลูกสูบกลับ จากนั้นสอดปลายเปิดของกระบอกฉีดยาในช่องปากเข้าไป
ในอะแดปเตอร์ ดันอากาศทั้งหมดจากกระบอกฉีดยาในช่องปากเข้าไปในขวดโดยกดลูกสูบ

5. ในขณะที่ถือกระบอกฉีดยาเข้าที่ ให้พลิกขวดควํ่าอย่างระมัดระวัง ดึงยาออกจากขวดลงในกระบอกฉีดยาโดยดึงลูกสูบ
กลับ ระวังอย่าดึงลูกสูบออกจนสุด

6. คุณจะเห็นอากาศจํานวนเล็กน้อยใกลก้ับปลายลูกสูบในกระบอกฉีดยาในช่องปาก กดลูกสูบเพื่อให้ยากลับเข้าไปใน
ขวดและอากาศก็หายไป ดึงลูกสูบกลับมาเพื่อดึงขนาดยาที่ถูกต้องลงในกระบอกฉีดยาในช่องปาก

7. ในขณะที่ยังคงถือกระบอกฉีดยาในขวด ให้หมุนขวดขึ้นอย่างระมัดระวังเพื่อให้กระบอกฉีดยาอยู่ด้านบน ถอดกระบอก
ฉีดยาในช่องปากออกจากอะแดปเตอร์สําหรับคอขวดโดยไม่ต้องกดลูกสูบ ใช้ยาทันทหีลังจากที่คุณดึงเข้าไปในกระบอก
ฉีดยาในช่องปาก อย่าเตรียมยาและเก็บไว้ในกระบอกฉีดยาเพื่อใช้ในภายหลัง

8. วางปลายเปิดของกระบอกฉีดยาในช่องปากไว้ที่ด้านใดด้านหนึ่งของปากของคุณ ปิดริมฝีปากรอบกระบอกฉีดยาในช่อง
ปากให้แน่นแล้วกดลูกสูบอย่างช้าๆ ขณะที่ของเหลวเข้าไปในปากของคุณ กลืนยาช้าๆ เข้าไปในปากของคุณ

9. ทิ้งอะแดปเตอรไ์ว้ในขวด วางฝากลับบนขวดแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา (ไปทางขวา) เพื่อขันให้แน่น

10. ล้างกระบอกฉีดยาในช่องปากด้วยนํ้าอุ่นหลังจากใช้งานทุกครั้ง เติมนํ้าลงในถ้วยแล้ววางปลายกระบอกฉีดยาลงในนํ้าใน
ถ้วย ดึงลูกสูบกลับแล้วดึงนํ้าเข้าไปในกระบอกฉีดยาในช่องปาก กดลูกสูบเพื่อฉีดนํ้าลงในอ่างหรือภาชนะแยกต่างหาก
จนกว่าหลอดฉีดยาในช่องปากจะสะอาด ปล่อยให้กระบอกฉีดยาในช่องปากแห้งและทิ้งนํ้าล้างที่เหลือ

ยาโคลซาปีนควบคุมโรคจิตเภทแตไ่ม่สามารถรักษาได้ อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือนานกว่านั้นก่อนที่คุณจะรู้สึกถึง
ประโยชน์ของยาโคลซาปีนอย่างเต็มที่ ทานโคลซาปีนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานยาโคลซาปีนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ 
แพทย์ของคุณอาจต้องการลดขนาดยาลงทลีะน้อย

ใช้สําหรับยานี้

ไมค่วรใช้ยานี้เพื่อการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโคลซาปีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าโคลซาปีน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดโคลซาปีน สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมระบรุายการในส่วนคําเตือนที่สําคัญและสิ่งต่อไปนี้: antihistamines 
เช่น diphenhydramine (Benadryl); ยาปฏิชีวนะเช่น ciprofloxacin (Cipro) และ erythromycin (EES, E-
Mycin, อื่น ๆ ); เบนโทรปิน (โคเจนติน); ไซเมทิดีน (Tagamet); บโูพรเปียน (Aplenzin, Wellbutrin,
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Zyban ใน Contrave); ไซโคลเบนซาพรีน (Amrix); escitalopram (Lexapro); ยารักษาโรควิตกกังวล ความดันโลหิต
สูง ความเจ็บป่วยทางจิต อาการเมารถ หรือคลื่นไส้ ยาสําหรับการเต้นของหัวใจผิดปกติเช่น encainide, flecainide, 
propafenone (Rythmol) และ quinidine (ใน Nuedexta); ยาคุมกําเนิด; ยาสําหรับอาการชักเช่น 
carbamazepine (Equetro, Tegretol, Teril, อื่น ๆ ) หรือ phenytoin (Dilantin, Phenytek); ไรแฟมพิน 
(Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); ยากล่อมประสาท; สารยับยั้งการรับ serotonin reuptake 
inhibitors เฉพาะ (SSRIs) เช่น duloxetine (Cymbalta), fluoxetine (Prozac, Sarafem, Selfemra, อื่น ๆ ), 
fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Brisdelle, Paxil, Pexeva) และ sertraline (Zoloft); ยานอนหลับ; เทอร์บินา
ฟีน (ลามิซิล); และยากล่อมประสาท แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผล
ข้างเคียง

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใชผ้ลิตภัณฑ์สมุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนทีส่ําคัญแล้ว ให้แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของ
คุณเคยมีช่วง QT ทีย่ืดเยื้อ (ปัญหาหัวใจที่เกิดขึ้นได้ยากซึ่งอาจทําให้หัวใจเต้นผิดปกติ เป็นลม หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน) 
หรือเป็นโรคเบาหวาน แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีอาการท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน หรือปวดท้องหรือ
ท้องอืด หรือถ้าคุณมีหรือเคยมีปัญหากับระบบทางเดินปัสสาวะหรือต่อมลูกหมากของคุณ (ต่อมสืบพันธุเ์พศชาย); 
dyslipidemia (ระดับคอเลสเตอรอลสูง); อัมพาตอืด (เงื่อนไขที่อาหารไม่สามารถเคลื่อนผ่านลําไส้); ต้อหิน; ความดัน
โลหิตสูงหรือตํ่า ปัญหาในการรักษาสมดุลของคุณ หรือโรคหัวใจ ไต ปอด หรือตับ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคย
ต้องหยุดใชย้ารักษาอาการป่วยทางจิตเนื่องจากผลข้างเคียงทีรุ่นแรง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในช่วงสองสามเดือนสุดท้าย
ของการตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนทีจ่ะตั้งครรภห์รือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานยาโคลซาปีน ให้โทร
เรียกแพทยข์องคุณ ยาโคลซาปีนอาจทําให้เกิดปัญหาในทารกแรกเกิดหลังการคลอดบุตร หากได้รับยาในช่วงเดือนสุดท้าย
ของการตั้งครรภ์

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาโคลซาปีน

คุณควรรู้ว่าแอลกอฮอล์สามารถเพิ่มความง่วงที่เกิดจากยานีไ้ด้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การสูบบุหรีอ่าจลดประสิทธิภาพของยานี้

คุณควรรู้ว่าคุณอาจพบภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง (นํ้าตาลในเลือดของคุณเพิ่มขึ้น) ในขณะทีคุ่ณกําลังใช้ยานี้ แม้ว่าคุณจะไมไ่ด้
เป็นเบาหวานอยู่แล้วก็ตาม หากคุณเป็นโรคจิตเภท คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคจิตเภท 
และการใชย้าโคลซาปีนหรือยาที่คล้ายคลึงกันอาจเพิ่มความเสี่ยงได้ แจ้งให้แพทย์ทราบทันที หากคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนี้
ในขณะที่ทานยาโคลซาปีน: กระหายนํ้ามาก ปัสสาวะบ่อย หิวมาก มองเห็นไม่ชัด หรืออ่อนแรง สิ่งสําคัญคือต้องโทรหา
แพทย์ทันททีี่คุณมีอาการเหล่านี้ เนื่องจากนํ้าตาลในเลือดสูงอาจทําให้เกิดภาวะร้ายแรงที่เรียกว่ากรดคีโต (ketoacidosis) 
Ketoacidosis อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาในระยะเริ่มแรก อาการของ ketoacidosis ได้แก่ ปากแห้ง, 
คลื่นไส้และอาเจียน, หายใจถี่,

หากคุณมีฟนีิลคีโตนูเรีย (PKU ซึ่งเป็นภาวะทีส่ืบทอดมาซึ่งต้องปฏิบัติตามอาหารพิเศษเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมอง
ของคุณที่อาจทําให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญาขั้นรุนแรง) คุณควรรู้ว่ายาเม็ดที่สลายทางปากนั้นมีแอสปาร์แตมที่
สร้างฟีนิลอะลานีน

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในขณะที่ทานยานี้

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?
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ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

หากคุณไม่ไดร้ับประทานยาโคลซาปีนเกิน 2 วัน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาเพิ่มเติม แพทย์ของคุณอาจต้องการรสีตาร์ทยา
ในขนาดที่ตํ่ากว่า

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

ยาโคลซาปีนอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

อาการง่วงนอน

เวียนหัว รู้สึกไม่มั่นคง หรือมีปัญหาในการรักษาสมดุล

นํ้าลายไหลเพิ่มขึ้น

ปากแห้ง

กระสับกระส่าย

ปวดหัว

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่
สําคัญหรือส่วนข้อควรระวังพิเศษ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ท้องผูก; คลื่นไส้ ท้องบวมหรือปวด; หรืออาเจียน

การจับมือทีค่วบคุมไม่ได้

เป็นลม

ล้ม

ปัสสาวะลําบากหรือสูญเสียการควบคุมกระเพาะปัสสาวะ

ความสับสน

การมองเห็นเปลี่ยนไป

ความสั่นคลอน

กล้ามเนื้อตึงอย่างรุนแรง

เหงื่อออก

พฤติกรรมเปลี่ยนไป

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

เบื่ออาหาร

ท้องเสีย

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปวดท้องด้านขวาบน
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ขาดพลังงาน

ยาโคลซาปีนอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก 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 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากแสงและความร้อนและความชื้น
ส่วนเกิน (ไม่ใชใ่นห้องนํ้า) ห้ามแช่เย็นหรือแช่แข็งสารแขวนลอยในช่องปาก

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยา
หยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้
ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาที่ไม่จําเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีทีด่ีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อ
แผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกําจัดยาอย่าง
ปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
โปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ใหโ้ทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อาการวิงเวียนศีรษะ

เป็นลม

หายใจช้า

หัวใจเต้นเปลี่ยนไป

หมดสติ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?
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นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการ
ตอบสนองของร่างกายคุณต่อยาโคลซาปีน

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

โคลซาริล®

FazaClo®ODT

เวอร์ซาโคลซ®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2022
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