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ดาริเฟนาซิน
ออกเสียงว่า (dar ee fen 'บาป)

hy เป็นยานี้กําหนด?

ดาริเฟนาซินใช้รักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน (ภาวะทีก่ล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะบีบตัวอย่างไม่สามารถควบคุมได้และทําให้
ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะบ่อย และไม่สามารถควบคุมการถ่ายปัสสาวะได้) ดาริเฟนาซินอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า antimuscarinics มัน
ทํางานโดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะเพื่อป้องกันการปัสสาวะอย่างเร่งด่วน บ่อยครั้ง หรือไม่สามารถควบคุมได้

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

ดาริเฟนาซินมาในรูปแบบแท็บเล็ตทีอ่อกฤทธิ์นาน (ออกฤทธิน์าน) เพื่อใช้ทางปาก มักใช้วันละครั้งด้วยของเหลวมาก ๆ ยานี้อาจรับ
ประทานโดยมีหรือไม่มีอาหารก็ได้ รับประทานดาริเฟนาซินในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และ
ขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใชด้าริเฟนาซินตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่
แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

แพทย์ของคุณจะเริ่มให้ยาดาริเฟนาซินขนาดตํ่าและอาจเพิ่มขนาดยาหลังจาก 2 สัปดาห์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานดาริเฟนาซิน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ดาริเฟนาซินหรือยาอื่นๆ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ ยากล่อมประสาท เช่น amitriptyline (Elavil), amoxapine 
(Asendin), clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Adapin, Sinequan), 
imipramine (Tofranil), nortriptyline (Aventyl, Pamelor) , protriptyline (Vivactil) และ trimipramine 
(Surmontil); ยาแก้แพ้; คลาริโทรมัยซิน (Biaxin); ฟลีเคนไนด์ (Tambocor); ipratropium (Atrovent); ไอทราโคนาโซล 
(Sporanox); คีโตโคนาโซล
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(ไนโซรัล); ยาสําหรับโรคลําไส้แปรปรวน, อาการเมารถ, โรคพารก์ินสัน, แผลหรือปัญหาทางเดินปัสสาวะ; เนฟาโซโดน 
(Serzone); เนลฟินาเวียร์ (วิราเซปต์); ริโทนาเวียร์ (นอร์เวียร์); และไทโอริดาซีน (เมลลาริล) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน
ขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

tell your doctor if you have or have ever had urinary obstruction (a blockage of urine flowing out of the 
bladder), any type of blockage in the digestive system, benign prostatic hypertrophy (enlargement of the 
prostate), severe constipation, ulcerative colitis (a condition which causes swelling and sores in the lining of 
the colon [large intestine] and rectum), myasthenia gravis (a disorder of the nervous system that causes 
muscle weakness), glaucoma, or liver disease.

tell your doctor if you are pregnant, plan to become pregnant, or are breast-feeding. If you become 
pregnant while taking darifenacin, call your doctor.

if you are having surgery, including dental surgery, tell the doctor or dentist that you are taking 
darifenacin.

คุณควรรู้ว่าดาริเฟนาซินอาจทําใหต้าพร่ามัวหรือทําให้คุณเวียนหัว อย่าขับรถหรือใชเ้ครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อ
คุณอย่างไร

คุณควรรู้ว่าดาริเฟนาซินทําให้เหงื่อออกลดลง ซึ่งอาจทําใหเ้กิดความร้อนรน (ยุบเนื่องจากอุณหภูมิร่างกายสูง) ในสภาพ
อากาศร้อน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่ารับประทานสองครั้งในวันเดียวกันหรือรับประทานสอง
ครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ดาริเฟนาซินอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ปากแห้ง

ท้องผูก

ท้องเสีย

อาการปวดท้อง

ท้องเสีย

ความอ่อนแอ

ตาแห้ง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ปัสสาวะลําบากหรือปัสสาวะไม่ออก

ปวดแสบปวดร้อนขณะปัสสาวะ
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ผื่น

อาการคัน

ดาริเฟนาซินอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ 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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
ปัญหาการมองเห็น

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรืออาหารอื่นๆ
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อาหารเสริม คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่
พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Enablex®

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2016

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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