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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Cyclosporine มีอยู่ในรูปแบบเดิมและเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รับการดัดแปลง (เปลี่ยนแปลง) เพื่อให้ยาสามารถดูดซึม
เข้าสู่ร่างกายได้ดขีึ้น cyclosporine ดั้งเดิมและ cyclosporine (ดัดแปลง) จะถูกดูดซึมโดยร่างกายในปริมาณที่แตก
ต่างกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถทดแทนกันได้ ใช้เฉพาะประเภทของไซโคลสปอรินที่แพทย์สั่งเท่านั้น เมื่อแพทย์ของคุณออก
ใบสั่งยาเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ตรวจสอบว่าเขาได้ระบุประเภทของไซโคลสปอรินที่คุณควรได้รับ ทุกครั้งที่คุณกรอก
ใบสั่งยา ใหด้ชูื่อแบรนด์ทีพ่ิมพ์บนฉลากใบสั่งยาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับไซโคลสปอรินประเภทเดียวกัน พูดคุยกับเภสัชกร
ของคุณหากชื่อแบรนด์ไม่คุ้นเคยหรือคุณไม่แน่ใจว่าคุณได้รับไซโคลสปอรินชนิดที่ถูกต้อง

การใช้ไซโคลสปอรินหรือไซโคลสปอริน (ดัดแปลง) อาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะติดเชื้อหรือเป็นมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็ง
ต่อมนํ้าเหลือง (มะเร็งของส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกัน) หรือมะเร็งผิวหนัง ความเสี่ยงนีอ้าจสูงขึ้นหากคุณใช้ 
cyclosporine หรือ cyclosporine (ดัดแปลง) ร่วมกับยาอื่นๆ ที่ลดการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น 
azathioprine (Imuran), เคมีบําบัดสําหรับมะเร็ง, methotrexate (Rheumatrex), sirolimus (Rapamune) 
และ tacrolimus (Prograf) . แจ้งแพทยห์ากคุณกําลังใช้ยาเหล่านี้อยู่ และหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นมะเร็งชนิดใด
ก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงของมะเร็งผิวหนัง ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยไม่จําเป็นหรือเป็นเวลานาน และสวม
ชุดป้องกัน แว่นกันแดด และครีมกันแดดระหว่างการรักษา หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ทันที: เจ็บ
คอ มีไข้ หนาวสั่นและสัญญาณอื่น ๆ ของการติดเชื้อ อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ไอ; ปัสสาวะลําบาก ปวดเมื่อปัสสาวะ; 
บริเวณสีแดงยกหรือบวมบนผิวหนัง แผลใหม่หรือการเปลี่ยนสีบนผิวหนัง ก้อนหรือมวลที่ใดก็ไดใ้นร่างกายของคุณ 
เหงื่อออกตอนกลางคืน; ต่อมบวมที่คอ รักแร้ หรือขาหนีบ; หายใจลําบาก อาการเจ็บหน้าอก; ความอ่อนแอหรือความ
เหนื่อยล้าที่ไมห่ายไป หรือปวดบวมหรืออิ่มในท้อง

Cyclosporine และ cyclosporine (แก้ไข) อาจทําให้ความดันโลหิตสูงและไตเสียหายได้ แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของ
คุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคไต แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณกําลังใช้ยาต่อไป
นี้: amphotericin B (Amphotec, Fungizone); ไซเมทิดนี (Tagamet); ซิโปรฟลอกซาซิน (Cipro); โคลชิซีน; 
fenofibrate (Antara, Lipophen, Tricor); เจมไฟโบรซิล (โลปิด); เจนตามิซิน; คีโตโคนาโซล (ไนโซรัล); เมลฟาแลน 
(Alkeran); ยาต้านการอักเสบ nonsteroidal เช่น diclofenac (Cataflam, Voltaren), naproxen (Aleve, 
Naprosyn) และ
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ซูลินแดค (คลินอริล); รานิทิดนี (Zantac); โทบรามัยซิน (Tobi); trimethoprim กับ sulfamethoxazole 
(Bactrim, Septra); และแวนโคมัยซิน (Vancocin) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: 
เวียนศีรษะ; อาการบวมที่แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง หายใจเร็วและตื้น คลื่นไส้ หรือหัวใจเต้นผิดปกติ

หากคุณมีโรคสะเก็ดเงิน บอกแพทยเ์กี่ยวกับการรักษาและยารักษาโรคสะเก็ดเงินทั้งหมดที่คุณใช้หรือเคยใช้ในอดีต ความ
เสี่ยงที่คุณจะเป็นมะเร็งผิวหนังจะมากขึ้นหากคุณเคยได้รับการรักษาด้วย PUVA (psoralen และ UVA การรักษาโรค
สะเก็ดเงินทีใ่ชย้ารับประทานหรือยาเฉพาะที่ร่วมกับการสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลต A) methotrexate 
(Rheumatrex) หรือยาอื่น ๆ ทีก่ดระบบภูมิคุ้มกัน UVB (การสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลต B เพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงิน); 
นํ้ามันดิน หรือการฉายรังสี คุณไม่ควรรับการรักษาด้วย PUVA, UVB หรือยาที่กดภูมิคุ้มกันในขณะที่คุณทานไซโคลสปอ
ริน (ดัดแปลง) เพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงิน

นัดหมายทั้งหมดกับแพทยแ์ละห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อ
ตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ cyclosporine หรือ cyclosporine (แก้ไข)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Cyclosporine และ cyclosporine (ดัดแปลง) ใชร้่วมกับยาอื่นเพื่อป้องกันการปฏิเสธการปลูกถ่าย (การโจมตีของอวัยวะที่
ปลูกถ่ายโดยระบบภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับอวัยวะ) ในผู้ทีไ่ด้รับการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ Cyclosporine (ดัดแปลง) ยังใช้
เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับ methotrexate (Rheumatrex) เพื่อรักษาอาการของโรคข้ออักเสบรมูาตอยด์ (โรคข้ออักเสบที่
เกิดจากการบวมของเยื่อบุข้อต่อ) ในผูป้่วยทีอ่าการไม่บรรเทาด้วยการใช้ methotrexate เพียงอย่างเดียว ไซโคลสปอริน (
ดัดแปลง) ยังใช้ในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน (โรคผิวหนังที่มีผื่นแดงเป็นสะเก็ดขึ้นในบางพื้นที่ของร่างกาย) ในผู้ป่วยบางรายที่ยัง
ไมไ่ดร้ับความช่วยเหลือจากการรักษาอื่นๆ Cyclosporine และ cyclosporine (ดัดแปลง) อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่ายากด
ภูมิคุ้มกัน

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

Cyclosporine และ cyclosporine (ดัดแปลง) มาในรูปแบบแคปซูลและสารละลาย (ของเหลว) ทีต่้องรับประทาน มักใช้ 
Cyclosporine วันละครั้ง Cyclosporine (แก้ไข) มักใช้วันละสองครั้ง สิ่งสําคัญคือต้องใช้ cyclosporine ทั้งสองประเภท
ตามกําหนดเวลาปกติ ใช้ cyclosporine หรือ cyclosporine (แก้ไข) ในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน และให้เวลาเท่ากันระหว่าง
ปริมาณและมื้ออาหารในแต่ละวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใด
ส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ cyclosporine หรือ cyclosporine (แก้ไข) ให้ตรงตามที่กําหนด อย่ากินยามากหรือน้อยหรือกิน
บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณอาจจะปรับขนาดยา cyclosporine หรือ cyclosporine (แก้ไข) ระหว่างการรักษาของคุณ หากคุณกําลังใช้ไซ
โคลสปอรินประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อป้องกันการปฏิเสธการปลูกถ่าย แพทย์ของคุณอาจเริ่มใช้ยาในปริมาณที่สูงและค่อยๆ 
ลดขนาดยาลง หากคุณกําลังใช้ไซโคลสปอริน (ดัดแปลง) เพื่อรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์หรือโรคสะเก็ดเงิน แพทย์ของคุณ
อาจเริ่มใชย้าในขนาดตํ่าและค่อยๆ เพิ่มขนาดยา แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาของคุณ

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601207.html 2/7



14/14/22, 16:40 น. ไซโคลสปอริน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

หากคุณพบผลข้างเคียงของยา บอกแพทยว์่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษา

Cyclosporine (แก้ไข) ช่วยควบคุมอาการของโรคสะเก็ดเงินและโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ แต่ไม่สามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ 
หากคุณกําลังใช้ไซโคลสปอริน (ดัดแปลง) เพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงิน อาจต้องใช้เวลา 2 สัปดาห์หรือนานกว่านั้นกว่าอาการของ
คุณจะเริ่มดขีึ้น และ 12 ถึง 16 สัปดาหก์ว่าที่คุณจะรู้สึกถึงประโยชน์สูงสุดจากยา หากคุณกําลังใช้ไซโคลสปอริน (ดัดแปลง) 
เพื่อรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ อาจต้องใชเ้วลา 4 ถึง 8 สัปดาห์กว่าอาการของคุณจะดีขึ้น ทานไซโคลสปอรินต่อไป (แก้ไข) 
แม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานไซโคลสปอริน (แก้ไข) โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาลงทีละน้อย

คุณอาจสังเกตเห็นกลิ่นผิดปกติเมื่อคุณเปิดการ์ดพุพองของแคปซูลไซโคลสปอริน นีเ่ป็นเรื่องปกตแิละไม่ได้หมายความว่ายา
ไดร้ับความเสียหายหรือไม่ปลอดภัยที่จะใช้

สารละลายในช่องปาก Cyclosporine (แก้ไข) อาจเป็นเจลหรือกลายเป็นก้อนหากสัมผัสกับอุณหภูมิตํ่ากว่า 68 °F (20 °C) 
คุณสามารถใชส้ารละลายได้แม้ว่าจะมีเจล หรือจะเปลี่ยนสารละลายกลับเป็นของเหลวได้โดยปล่อยให้อุ่นที่อุณหภูมิห้อง (77 °F 
[25 °C])

Cyclosporine และ cyclosporine (แก้ไข) ในช่องปากต้องผสมกับของเหลวก่อนใช้ สารละลายในช่องปาก Cyclosporine (
ดัดแปลง) อาจผสมกับนํ้าส้มหรือนํ้าแอปเปิ้ล แตไ่ม่ควรผสมกับนม สารละลายไซโคลสปอรินในช่องปากอาจผสมกับนม นม
ช็อคโกแลต หรือนํ้าส้ม คุณควรเลือกเครื่องดื่มหนึ่งรายการจากรายการที่เหมาะสม และผสมยาของคุณกับเครื่องดื่มนั้นเสมอ

หากต้องการใชส้ารละลายปากชนิดใดประเภทหนึ่ง ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

เติมเครื่องดื่มที่คุณเลือกในแก้ว (ไม่ใช่พลาสติก)

ถอดฝาครอบป้องกันออกจากด้านบนของกระบอกฉีดยาที่มาพร้อมกับยาของคุณ

วางปลายกระบอกฉีดยาลงในขวดที่มีสารละลายแล้วดึงลูกสูบกลับเข้าไปเพื่อเติมกระบอกฉีดยาด้วยปริมาณสารละลายที่
แพทย์สั่ง

ถือกระบอกฉีดยาไวเ้หนือของเหลวในแก้วแล้วกดลูกสูบเพื่อวางยาลงในแก้ว

คนส่วนผสมให้เข้ากัน

ดื่มของเหลวทั้งหมดในแก้วทันที

เทเครื่องดื่มที่คุณเลือกเพิ่มเล็กน้อยลงในแก้ว หมุนแก้วไปรอบๆ เพื่อล้าง และดื่มของเหลว

เช็ดด้านนอกของกระบอกฉีดยาให้แห้งด้วยผ้าสะอาดและเปลี่ยนฝาครอบป้องกัน ห้ามล้างกระบอกฉีดยาด้วยนํ้า หากคุณ
จําเป็นต้องล้างกระบอกฉีดยา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็มฉีดยาแห้งสนิทก่อนที่คุณจะใช้เพื่อวัดขนาดยาอื่น

ใช้สําหรับยานี้

ไซโคลสปอรินและไซโคลสปอริน (ดัดแปลง) บางครั้งก็ใช้ในการรักษาโรคโครห์น (ภาวะที่ร่างกายโจมตีเยื่อบทุางเดินอาหาร 
ทําใหเ้กิดอาการปวด ท้องร่วง นํ้าหนักลด และมีไข้) และเพื่อป้องกันการปฏิเสธในผู้ป่วยที่ได้รับตับอ่อน หรือการปลูกถ่าย
กระจกตา พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ
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ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่นได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทาน cyclosporine หรือ cyclosporine (แก้ไข)
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ยา cyclosporine, cyclosporine (แก้ไข) ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมที่ไม่ใช้งาน
ใด ๆ ในแคปซูลหรือสารละลาย cyclosporine หรือ cyclosporine (ดัดแปลง) สอบถามเภสัชกรของคุณสําหรับรายการ
ส่วนผสมที่ไมใ่ช้งาน

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังทานยาตามใบสั่งแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ วิตามินและอาหารเสริมอะไร 
หรือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญและสิ่งต่อไปนี:้ acyclovir (Zovirax); อัลโลพรูินอล 
(Zyloprim); อะมิโอดาโรน (คอร์ดาโรน); สารยับยั้งเอนไซม์ทีท่ําให้เกิด angiotensin-converting (ACE) เช่น benazepril 
(Lotensin), captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril), 
moexipril (Univasc), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril ), ramipril (Altace) และ trandolapril (Mavik); 
คู่อริตัวรับ angiotensin II เช่น candesartan (Atacand), eprosartan (Teveten), irbesartan (Avapro), losartan 
(Cozaar), olmesartan (Benicar), telmisartan (Micardis) และ valsartan (Diovan); ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น 
fluconazole (Diflucan) และ itraconazole (Sporanox); อะซิโทรมัยซิน (Zithromax); โบรโมคริปทีน (Parlodel); ตัว
บล็อกช่องแคลเซียมเช่น diltiazem (Cardizem), nicardipine (Cardene) และ verapamil (Calan); คาร์บามาเซพีน 
(Tegretol); ยาลดคอเลสเตอรอล (สแตติน) เช่น atorvastatin (Lipitor), fluvastatin (Lescol), lovastatin 
(Mevacor), pravastatin (Pravachol) และ simvastatin (Zocor); คลาริโทรมัยซิน (Biaxin); dalfopristin และ 
quinupristin รวมกัน (Synercid); ดานาซอล; ดิจอกซิน (ลานอกซิน); ยาขับปัสสาวะบางชนิด ('ยาเม็ดนํ้า') รวมถึง 
amiloride (Midamor), spironolactone (Aldactone) และ triamterene (Dyazide); อีริโทรมัยซิน; สารยับยั้งโปรตีเอ
สเอชไอวีเช่น indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra) และ saquinavir 
(Fortovase); อิมาตินิบ (Gleevec); metoclopramide (Reglan); เมธลิเพรดนโิซโลน (Medrol); แนฟซิลลิน; ออกทรีโอ
ไทด์ (แซนโดสแตติน); ยาคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด); orlistat (Xenical); ฟีโนบาร์บิทลั; ฟีนโิทอิน (ไดแลนติน); อาหารเสริม
โพแทสเซียม เพรดนโิซโลน (Pediapred); เรพากลิไนด์ (ปรานดิน); ไรฟาบูตนิ (ไมโคบูติน); ไรแฟมพิน (Rifadin, 
Rimactane); ซัลฟินไพราโซน (Anturane); เทอร์บินาฟีน (ลามิซิล); และทิคลิพดิีน (Ticlid) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน
ขนาดยาหรือตรวจสอบผลข้างเคียงของคุณอย่างระมัดระวังมากขึ้น และทิคลพิิดีน (Ticlid) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน
ขนาดยาหรือตรวจสอบผลข้างเคียงของคุณอย่างระมัดระวังมากขึ้น และทิคลพิิดีน (Ticlid) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน
ขนาดยาหรือตรวจสอบผลข้างเคียงของคุณอย่างระมัดระวังมากขึ้น

หากคุณกําลังทานซิโรลมิัส (ราปามูน) ให้กิน 4 ชั่วโมงหลังจากที่คุณทานไซโคลสปอรินหรือไซโคลสปอริน (แก้ไข)

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใชผ้ลิตภัณฑ์สมุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีหรือเคยมีอาการใดๆ ที่กล่าวถึงในหัวข้อคําเตือนสําคัญหรืออาการ
ใดๆ ต่อไปนี:้ คอเลสเตอรอลตํ่า ระดับแมกนีเซียมในเลือดตํ่า ภาวะใดๆ ที่ทําให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ยาก หรือโรค
ตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภข์ณะรับประทานไซโคลสปอรินประเภทใด
ประเภทหนึ่ง ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ ไซโคลสปอรินทั้งสองประเภทอาจเพิ่มความเสี่ยงที่ลูกน้อยของคุณจะเกิดเร็วเกินไป

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตรหรือวางแผนที่จะให้นมลูก

ห้ามฉีดวัคซีนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

คุณควรรู้ว่าไซโคลสปอรินอาจทําใหเ้นื้อเยื่อส่วนเกินในเหงือกเติบโต อย่าลืมแปรงฟันอย่างระมัดระวังและพบทันตแพทย์
เป็นประจําในระหว่างการรักษาเพื่อลดความเสี่ยงที่คุณจะเกิดผลข้างเคียงนี้

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่
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หลีกเลี่ยงการดื่มนํ้าเกรพฟรุตหรือรับประทานเกรปฟรุตขณะทานไซโคลสปอรินหรือไซโคลสปอริน (แก้ไข)

แพทย์ของคุณอาจบอกใหคุ้ณจํากัดปริมาณโพแทสเซียมในอาหารของคุณ ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้อย่างระมัดระวัง พูดคุย
กับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับปริมาณอาหารที่อุดมด้วยโพแทสเซียม เช่น กล้วย ลูกพรุน ลูกเกด และนํ้าส้มที่คุณอาจมีในอาหาร
ของคุณ สารทดแทนเกลือหลายชนิดมีโพแทสเซียม ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการใช้โพแทสเซียมในระหว่างการรักษา

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณลืมกินยา ให้กินยาที่ลืมไปทันทีทีน่ึกได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและ
ดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Cyclosporine และ cyclosporine (แก้ไข) อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการ
เหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ปวดหัว

ท้องเสีย

อิจฉาริษยา

แก๊ส

เพิ่มการเจริญเติบโตของเส้นผมบนใบหน้า แขน หรือหลัง

การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเสริมบนเหงือก

สิว

ล้าง

ส่วนของร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้

แสบร้อนหรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือ แขน เท้า หรือขา

ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ

ตะคริว

ปวดหรือกดทับที่ใบหน้า

ปัญหาหู

หน้าอกโตในผู้ชาย

ภาวะซึมเศร้า

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

ผิวสีซีด
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สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

อาการชัก

หมดสติ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์

ความยากลําบากในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย

การมองเห็นเปลี่ยนไป

ความสับสน

ผื่น

จุดสีม่วงบนผิวหนัง

อาการบวมทีม่ือ แขน เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

Cyclosporine และ cyclosporine (แก้ไข) อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์หากคุณประสบปัญหา
ผิดปกติขณะใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง

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 ปิดให้แน่น และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า) ห้ามเก็บยานี้ในตู้เย็นและห้ามแช่แข็ง ทิ้งสารละลายที่เหลืออยู่ 2 เดือนหลังจากที่คุณเปิดขวดครั้งแรก

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

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

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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

อาการบวมทีแ่ขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าให้คนอื่นกินยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Gengraf®

Neoral®

แซนดีมูน®แคปซูล

แซนดีมูน®นํ้ายาบ้วนปาก

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2558

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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