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การฉีด Darbepoetin Alfa
ออกเสียงว่า (ดาร์ be poe 'e tin)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ผู้ป่วยทั้งหมด:

การใชก้ารฉีดดาร์บโีพเอติน อัลฟ่าจะเพิ่มความเสี่ยงที่ลิ่มเลือดจะก่อตัวหรือเคลื่อนไปทีข่า ปอด หรือสมอง แจ้งให้แพทย์ประจํา
ตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจ และเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนหรือไม่ โทรเรียกแพทย์ของ
คุณทันทีหรือรับความช่วยเหลือทางการแพทยฉ์ุกเฉินหากคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนี:้ ปวด, อ่อนโยน, แดง, อบอุ่นและ / หรือ
บวมที่ขา; ความเยือกเย็นหรือซีดในแขนหรือขา หายใจถี่; อาการไอทีไ่ม่หายไปหรือทําใหเ้ป็นเลือด อาการเจ็บหน้าอก; ปัญหา
กะทันหันในการพูดหรือเข้าใจคําพูด ความสับสนอย่างฉับพลัน แขนหรือขาอ่อนแรงหรือชาอย่างกะทันหัน (โดยเฉพาะที่ด้านใด
ด้านหนึ่งของร่างกาย) หรือทีใ่บหน้า เดินลําบากกะทันหันวิงเวียนหรือสูญเสียการทรงตัวหรือการประสานงาน หรือเป็นลม หาก
คุณได้รับการรักษาด้วยการฟอกไต (การบําบัดเพื่อขจัดของเสียออกจากเลือดเมื่อไตไม่ทํางาน) ลิ่มเลือดอาจก่อตัวขึ้นในการเข้า
ถึงหลอดเลือดของคุณ (บริเวณทีท่่อไตเทียมเชื่อมต่อกับร่างกายของคุณ) แจ้งใหแ้พทย์ทราบหากการเข้าถึงหลอดเลือดหยุด
ทํางานตามปกติ

แพทย์ของคุณจะปรับขนาดยาฉีดดาร์บีโพเอตินอัลฟาเพื่อใหร้ะดับฮีโมโกลบนิของคุณ (ปริมาณโปรตีนที่พบในเซลล์เม็ดเลือด
แดง) สูงพอที่คุณไม่จําเป็นต้องถ่ายเซลล์เม็ดเลือดแดง (ถ่ายโอนเซลล์เม็ดเลือดแดงของบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ร่างกาย
ของบุคคลเพื่อรักษาโรคโลหิตจางอย่างรุนแรง) หากคุณได้รับดาร์บีโพเอตินอัลฟ่ามากพอที่จะเพิ่มฮีโมโกลบินของคุณให้อยู่ใน
ระดับปกตหิรือใกล้ปกติ มีความเสี่ยงมากขึ้นที่คุณจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือมีปัญหาหัวใจร้ายแรงหรือคุกคามถึงชีวิต
รวมถึงอาการหัวใจวายและภาวะหัวใจล้มเหลว โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีรือรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินหาก
คุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนี้: อาการเจ็บหน้าอก ความดันกด หรือความรัดกุม; หายใจถี;่ คลื่นไส้ หน้ามืด เหงื่อออก และ
สัญญาณเริ่มต้นอื่นๆ ของอาการหัวใจวาย รู้สึกไม่สบายหรือปวดแขน, ไหล,่ คอ, กรามหรือหลัง; หรือบวมทีม่ือ เท้า หรือข้อเท้า

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดดาร์บีโพเอติน อัลฟ่า แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาหรือบอกใหคุ้ณหยุดใช้การ
ฉีดดาร์บีโพเอติน อัลฟ่าเป็นระยะเวลาหนึ่ง หากการทดสอบแสดงว่าคุณมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลข้างเคียง ปฏิบัตติามคํา
แนะนําของแพทย์อย่างระมัดระวัง
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แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยดาร์บีโพเอติน 
อัลฟ่า และทุกครั้งทีคุ่ณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ 
นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใชย้า

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้การฉีดดาร์บีโพเอตนิอัลฟ่า

ผู้ป่วยมะเร็ง:

ในการศึกษาทางคลินิก ผู้ทีเ่ป็นมะเร็งบางชนิดทีไ่ดร้ับการฉีดดาร์บีโพเอติน อัลฟ่า เสียชีวิตเร็วกว่าหรือพบการเติบโตของเนื้อ
งอก การกลับมาเป็นมะเร็ง หรือมะเร็งทีแ่พร่กระจายเร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้รับยา หากคุณเป็นมะเร็ง คุณควรได้รับยาฉีดดาร์บีโพเอติน 
อัลฟ่าในขนาดตํ่าที่สุด คุณควรได้รับการฉีดดาร์บีโพเอติน อัลฟ่าเพื่อรักษาภาวะโลหิตจางที่เกิดจากเคมีบําบัดเท่านั้น หากคาดว่า
เคมีบําบัดของคุณจะดําเนินต่อไปอย่างน้อย 2 เดือนหลังจากที่คุณเริ่มการรักษาด้วยการฉีดดาร์บีโพเอติน อัลฟ่า และหากไม่มี
โอกาสสูงที่มะเร็งของคุณจะหายขาด ควรหยุดการรักษาด้วยการฉีดดาร์บีโพเอติน อัลฟ่าเมื่อสิ้นสุดหลักสูตรเคมบีําบัด

โปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรม ESA APPRISE Oncology ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงของการใช้การฉีดดาร์บีโพเอ
ติน อัลฟ่า เพื่อรักษาภาวะโลหิตจางทีเ่กิดจากเคมบีําบัด แพทย์ของคุณจะต้องเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและลงทะเบียนในโปรแกรม
นี้ก่อนทีคุ่ณจะสามารถไดร้ับการฉีดดาร์บีโพเอตินอัลฟ่า เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม คุณจะได้รับข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับความเสี่ยงของการฉีดดาร์บีโพเอติน อัลฟ่า และคุณจะต้องลงนามในแบบฟอร์มก่อนทีคุ่ณจะได้รับยาเพื่อแสดงว่า
แพทย์ของคุณไดพู้ดคุยถึงความเสี่ยงของการฉีดดาร์บีโพเอติน อัลฟ่ากับคุณแล้ว แพทย์ของคุณจะใหข้้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โปรแกรม และจะตอบคําถามทีคุ่ณมเีกี่ยวกับโปรแกรมและการรักษาด้วยการฉีดดาร์บีโพเอติน อัลฟ่า

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Darbepoetin alfa ใช้รักษาโรคโลหิตจาง (จํานวนเซลล์เม็ดเลือดแดงตํ่ากว่าปกต)ิ ในผู้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง (ภาวะทีไ่ต
อย่างช้า ๆ และหยุดทํางานอย่างถาวรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง) การฉีด Darbepoetin alfa ยังใชร้ักษาโรคโลหิตจางทีเ่กิดจากเคมี
บําบัดในผู้ที่เป็นมะเร็งบางชนิด ไม่สามารถใช้ Darbepoetin alfa แทนการถ่ายเซลลเ์ม็ดเลือดแดงเพื่อรักษาภาวะโลหิตจางขั้น
รุนแรง และไม่ได้แสดงให้เห็นว่าช่วยปรับปรุงความเหนื่อยล้าหรือความเป็นอยู่ที่ไม่ดีซึ่งอาจเกิดจากโรคโลหิตจาง Darbepoetin 
alfa อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (ESAs) มันทํางานโดยทําให้ไขกระดูก (เนื้อเยื่ออ่อนภายในกระดูกที่
สร้างเลือด) เพื่อสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงมากขึ้น

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีด Darbepoetin alfa เป็นสารละลาย (ของเหลว) เพื่อฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง) หรือฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด
) โดยปกตแิล้วจะฉีดทุกๆ 1 ถึง 4 สัปดาห์ ปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณ
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ฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใด ๆ ทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้การฉีดดาร์บโีพเอตินอัลฟ่าตามทีก่ําหนด 
อย่าใช้มากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

แพทย์ของคุณจะเริ่มให้คุณฉีดดาร์บีโพเอติน อัลฟ่าในขนาดตํ่า และปรับขนาดยาตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารและความรู้สึก
ของคุณ แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณหยุดใช้การฉีดดาร์บีโพเอตนิอัลฟาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ปฏิบัตติามคําแนะนําเหล่านี้อย่าง
ระมัดระวัง

การฉีด Darbepoetin alfa จะช่วยควบคุมภาวะโลหิตจางของคุณได้ตราบเท่าทีคุ่ณใชต้่อไป อาจใชเ้วลา 2-6 สัปดาหห์รือนานกว่านั้น
ก่อนที่คุณจะรู้สึกถึงประโยชน์เต็มทีจ่ากการฉีดดาร์บีโพเอติน อัลฟ่า ใช้การฉีดดาร์บีโพเอตินอัลฟ่าต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดใช้
การฉีดดารบ์ีโพเอตินอัลฟ่าโดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์

แพทย์หรือพยาบาลอาจให้การฉีด Darbepoetin alfa หรือแพทย์ของคุณอาจตัดสินใจว่าคุณสามารถฉีด darbepoetin alfa ด้วย
ตัวเองหรือคุณอาจให้เพื่อนหรือญาติฉีดยา คุณและบุคคลที่จะฉีดยาควรอ่านข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วยที่มาพร้อมกับการฉีดดาร์
บีโพเอติน อัลฟ่า ก่อนใชง้านที่บ้านเป็นครั้งแรก ขอให้แพทย์ของคุณแสดงให้คุณเห็นหรือบุคคลทีจ่ะฉีดยาวิธีการฉีดยา

การฉีด Darbepoetin alfa มาในหลอดฉีดยาที่เติมไว้ล่วงหน้าและในขวดเพื่อใช้กับเข็มฉีดยาทีใ่ช้แล้วทิ้ง หากคุณกําลังใช้ขวดยา
ฉีดดาร์บีโพเอติน อัลฟ่า แพทยห์รือเภสัชกรจะบอกคุณว่าควรใช้กระบอกฉีดยาประเภทใด อย่าใช้หลอดฉีดยาประเภทอื่นเพราะคุณ
อาจไม่ได้รับยาในปริมาณที่เหมาะสม

อย่าเขย่าการฉีดดาร์บโีพเอตินอัลฟ่า หากคุณเขย่าการฉีดดาร์บโีพเอติน อัลฟ่า อาจดูเป็นฟองและไม่ควรใช้

ฉีดดาร์บีโพเอตินอัลฟ่าในกระบอกฉีดยาของตัวเองเสมอ ห้ามเจือจางด้วยของเหลวใดๆ และห้ามผสมกับยาอื่นๆ

คุณสามารถฉีดดาร์บโีพเอติน อัลฟ่าทีใ่ดก็ได้ทีบ่ริเวณด้านนอกของต้นแขน ท้องของคุณ ยกเว้นบริเวณ 2 นิ้ว (5 ซม.) รอบสะดือ
ของคุณ (สะดือ) ด้านหน้าของต้นขาตรงกลาง และพื้นที่ด้านนอกส่วนบน ของบั้นท้ายของคุณ เลือกจุดใหม่ทุกครั้งที่คุณฉีดดารบ์ีโพ
เอตินอัลฟ่า ห้ามฉีดดาร์บีโพเอติน อัลฟ่าในบริเวณที่อ่อนโยน แดง ชํ้า หรือแข็ง หรือมีรอยแผลเป็นหรือรอยแตกลาย

หากคุณกําลังรับการบําบัดด้วยการฟอกไต (การรักษาเพื่อขจัดของเสียออกจากเลือดเมื่อไตไม่ทํางาน) แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณ
ฉีดยาเข้าไปในช่องทางเข้าถึงหลอดเลือดดําของคุณ (บริเวณที่ท่อไตเชื่อมต่อกับร่างกายของคุณ) ถามแพทย์หากคุณมีคําถามใดๆ 
เกี่ยวกับวิธีการฉีดยาของคุณ

ดูที่สารละลายดาร์บโีพเอติน อัลฟ่าเสมอก่อนทําการฉีด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็มฉีดยาหรือขวดยาที่บรรจุไว้ล่วงหน้านั้นติดฉลากชื่อ
ที่ถูกต้องและความแรงของยาและวันหมดอายุทีย่ังไมผ่่าน หากคุณกําลังใช้ขวดโหล ใหต้รวจดูให้แน่ใจว่าขวดนั้นมฝีาปิดสี และหาก
คุณกําลังใช้หลอดฉีดยาแบบเติม ให้ตรวจสอบว่าเข็มนั้นหุ้มด้วยฝาครอบสีเทาและไม่ได้ดึงปลอกพลาสติกสเีหลืองทับเข็ม . ตรวจ
สอบด้วยว่าสารละลายมคีวามชัดเจน ไม่มีสี และไม่มี
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ก้อน สะเก็ด หรืออนุภาค หากมีปัญหากับยาของคุณ โปรดติดต่อเภสัชกรและอย่าฉีดยา

อย่าใช้หลอดฉีดยาทีเ่ติมไว้ล่วงหน้า กระบอกฉีดยาแบบใชแ้ล้วทิ้ง หรือขวดทีฉ่ีดดาร์บีโพเอติน อัลฟ่ามากกว่าหนึ่งครั้ง ทิ้งกระบอก
ฉีดยาที่ใช้แล้วในภาชนะทีท่นต่อการเจาะ ถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณถึงวิธีทิ้งภาชนะที่ทนต่อการเจาะ

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีดดาร์บีโพเอตินอัลฟ่า
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ดาร์บีโพเอติน อัลฟ่า, อีโพเอติน อัลฟ่า (อีโปเจน, Procrit), ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสม
ใด ๆ ในการฉีดดาร์บีโพเอติน อัลฟ่า สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา หากคุณจะใช้
หลอดฉีดยาแบบเติมล่วงหน้า แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณหรือผู้ทีจ่ะฉีดยาแพ้ยางธรรมชาติ

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง และหากคุณเคยมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตก 
(PRCA) โรคโลหิตจางชนิดรุนแรงทีอ่าจเกิดขึ้นหลังการรักษาด้วย ESA เช่น การฉีดดาร์บีโพเอติน อัลฟ่า หรือการฉีดอีพอเอ
ติน อัลฟ่า) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใชก้ารฉีดดาร์บโีพเอตินอัลฟ่า

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยหรือเคยมีอาการชัก หากคุณกําลังใช้การฉีดดาร์บโีพเอติน อัลฟ่าเพื่อรักษา
โรคโลหิตจางที่เกิดจากโรคไตเรื้อรัง ให้แจ้งแพทย์หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นมะเร็งมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชก้ารฉีดดาร์บีโพเอติน 
อัลฟ่า ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ

ก่อนทําการผ่าตัด รวมถึงการทําฟัน แจ้งแพทยห์รือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังรับการรักษาด้วยการฉีดดาร์บโีพเอติน อัลฟ่า เป็นสิ่ง
สําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบว่าคุณกําลังใชก้ารฉีดดาร์บีโพเอติน อัลฟ่า หากคุณกําลังมีการผ่าตัดปลูกถ่ายหลอด
เลือดหัวใจ (CABG) หรือการผ่าตัดเพื่อรักษาปัญหากระดูก แพทย์ของคุณอาจสั่งยาต้านการแข็งตัวของเลือด ('ทินเนอรเ์ลือด') 
เพื่อป้องกันไมใ่ห้เกิดลิ่มเลือดในระหว่างการผ่าตัด

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

แพทย์ของคุณอาจสั่งอาหารพิเศษเพื่อช่วยควบคุมความดันโลหิตของคุณและช่วยเพิ่มระดับธาตเุหล็กเพื่อให้การฉีดดาร์บีโพเอติ
นอัลฟ่าทํางานได้ดทีี่สุด ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านีอ้ย่างระมัดระวังและสอบถามแพทย์หรือนักโภชนาการหากคุณมีคําถามใดๆ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

โทรหาแพทย์ของคุณเพื่อถามว่าต้องทําอย่างไรหากคุณพลาดการฉีดดาร์บีโพเอตินอัลฟ่า อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้
รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่
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การฉีด Darbepoetin alfa อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

ไอ

อาการปวดท้อง

แดง บวม ชํ้า คัน หรือมกี้อนเนื้อตรงจุดที่คุณฉีดดาร์บีโพเอติน อัลฟ่า

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ หรือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

หายใจดังเสียงฮืด ๆ

เสียงแหบ

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

ชีพจรเร็ว

เหนื่อยเหลือเกิน

ขาดพลังงาน

อาการวิงเวียนศีรษะ

เป็นลม

ผิวสซีีด

การฉีด Darbepoetin alfa อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตหิรือรู้สึกไม่
สบายขณะใช้ยานี้

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?

เก็บยานี้ในกล่องที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เมื่อนําขวดหรือหลอดฉีดยาที่บรรจุไว้ล่วงหน้าออกจากกล่องแล้ว ให้ปิดฝา
ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มีแสงในห้องจนกว่าจะได้รับยา เก็บยาฉีด darbepoetin alfa ไว้ในตู้เย็น แต่อย่าแช่แข็ง ทิ้งยาทีแ่ช่แข็งไว้

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมรับคืนใน
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ชุมชน. ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) 
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มสีิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ แพทย์ของคุณจะติดตามความดันโลหิตของคุณบ่อยๆในระหว่างการรักษาด้วยการฉีด
ดาร์บีโพเอตินอัลฟ่า

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทยแ์ละเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณกําลังใช้การฉีดดาร์บีโพเอติน อัลฟ่า

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Aranesp®

แก้ไขล่าสุด - 04/15/2016

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

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

สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP
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หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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