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Crisaborole เฉพาะที่
ออกเสียงว่า (kris" a bor 'ole)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Crisaborole ใชร้ักษากลาก (โรคผิวหนังภูมิแพ้ สภาพผิวที่ทําใหผ้ิวแห้งและคัน และบางครั้งอาจเกิดผื่นแดงและตกสะเก็ด) ใน
ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 3 ปขีึ้นไป Crisaborole อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า phosphodiesterase inhibitors มันทํางานโดยการปิดกั้น
การกระทําของสารธรรมชาติบางชนิดในร่างกายที่ทําใหเ้กิดการอักเสบ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Crisaborole มาในรูปแบบครีมทาผิว มักใชว้ันละสองครั้ง ใช้ crisaborole ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยา
อย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ crisaborole ตรงตามทีก่ํากับไว้ อย่าใช้มาก
หรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทยข์องคุณกําหนด

ครีมใชเ้ฉพาะกับผิวหนังเท่านั้น ระวังอย่าให้ครีม crisaborole เข้าตา ปาก หรือช่องคลอด

ในการใช้ครีม ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:
1. ล้างมือด้วยสบูแ่ละนํ้า

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผิวหนังในบริเวณที่ไดร้ับผลกระทบนั้นแห้ง

3. ทาครีมคริสซาโบโรลบางๆ ให้ทั่วบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากผิวหนัง ถูครีมลงบนผิวของคุณอย่างเบามือและทั่วถึง

4. ล้างมือด้วยสบูแ่ละนํ้าเพื่อขจัดครีม crisaborole ทีเ่หลือ อย่าล้างมือหากคุณกําลังรักษาด้วยครีมคริสซาโบโรล หากผู้
ดูแลทาครีม ควรล้างมือหลังจากทาครีม

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?
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ก่อนใช้ Crisaborole เฉพาะที่
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาคริซาโบโรล ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในครีมคริซาโบโรล สอบถามเภสัชกรของ
คุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรหรือ
เฉพาะที่ทีคุ่ณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผล
ข้างเคียง

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชค้ริซาโบโรล ให้ติดต่อ
แพทย์ของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ใช้ยาทีไ่ม่ไดร้ับทันทีทีคุ่ณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าทาครีมพิเศษเพื่อชดเชยปริมาณทีไ่ม่ได้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Crisaborole อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

การเผาไหม้หรือแสบบริเวณผิวหนังทีท่าครีม

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ลมพิษ

ผิวหนังแดง คัน หรือบวมบริเวณทีท่า crisaborole หรือทีใ่ดก็ได้ในร่างกาย

Crisaborole อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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?

เก็บยานี้ไวใ้นหลอดที่ปิด ปิดให้สนิท และให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมหิ้องและห่างจากความร้อนส่วนเกิน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ
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และวางยาไวใ้นที่ปลอดภัยทันที โดยให้ยาอยู่ให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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

ยูคริสา®
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