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ดรุณาวีร์
ออกเสียงว่า (da roon' a veer)

hy เป็นยานี้กําหนด?

ดารุนาเวียร์ใช้ร่วมกับยากระตุ้นเภสัชจลนศาสตร์ (ยาที่ช่วยเพิ่มปริมาณยาอื่นๆ ในร่างกาย) เช่น ริโทนาเวียร์ (นอร์เวียร์) หรือโคบิซิ
สแตท (ไทบอสต)์ และยาอื่นๆ เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ในผู้ใหญแ่ละเด็ก 3 อายุปีขึ้นไป ดารุนาเวียรอ์ยู่ในกลุ่มยาที่
เรียกว่าสารยับยั้งโปรตีเอส มันทํางานโดยการลดปริมาณของเอชไอวีในเลือด แม้ว่าดารุนาเวียรไ์ม่สามารถรักษาเอชไอวีได้ แต่ก็อาจ
ลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ทีไ่ด้มาและโรคทีเ่กี่ยวข้องกับเอชไอวี เช่น การติดเชื้อร้ายแรงหรือมะเร็ง การ
ใช้ยาเหล่านี้ควบคู่ไปกับการฝึกมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชช้ีวติอื่นๆ อาจลดความเสี่ยงในการ
แพร่เชื้อไวรัสเอชไอวีไปยังผู้อื่น

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

ดารุนาวีร์มาในรูปแบบเม็ดและทางปาก (ของเหลว) ที่รับประทานทางปาก มักรับประทานพร้อมกับอาหารและกับ ritonavir วันละ
ครั้งหรือสองครั้งหรือพร้อมกับอาหารและร่วมกับ cobicistat วันละครั้ง ทานดารุนาเวียร์ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคํา
แนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ทานดารุนาเวียรใ์ห้ตรงตามที่
กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณกําหนด

ห้ามใชด้ารุนาเวียรโ์ดยไม่มรีิโทนาเวียร์หรือโคบิซิสแตท

กลืนเม็ด/แคปซูลทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

เขย่าสารแขวนลอยให้ดีก่อนใช้แต่ละครั้งเพื่อผสมยาอย่างสมํ่าเสมอ ใชก้ระบอกฉีดยาแบบรับประทานที่มาพร้อมกับยาเพื่อถอน
สารแขวนลอยออกจากขวดในปริมาณที่เหมาะสม คุณสามารถกลืนสารแขวนลอยได้โดยตรงจากกระบอกฉีดยา ล้างกระบอก
ฉีดยาด้วยนํ้าและปล่อยให้แห้งอย่างทั่วถึงหลังการใช้งาน

ดารุนาวีร์ควบคุมเอชไอวีแต่ไม่รักษาให้หายขาด ดารุนาเวียรไ์ม่ได้รักษาการติดเชื้อเอชไอวีเพียงอย่างเดียวและต้องได้รับยาครบถ้วน 
สิ่งสําคัญคือต้องนํายาทั้งหมดทีแ่พทย์สั่งเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวีมารวมกัน เพื่อใหย้าทํางานต่อไปเพื่อควบคุมการติดเชื้อ ทาน
ดารุนาเวียร์ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานดารุนาเวียร์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณหยุดทานดารุนาเวียร์หรือข้ามขนาดยา 
อาการของคุณอาจจะรักษายากขึ้น เมื่อดารุนาเวียรข์องคุณเริ่มมีน้อยลง ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้มากขึ้น
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สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งดารุนาเวียรย์ังใชเ้พื่อป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคคลอื่นที่ติดเชื้อเอชไอวีโดยไม่ได้ตั้งใจ พูดคุย
กับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานดารุณเวียร์
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ดารุนาเวียร์ ยาซัลฟา ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในยาเม็ดดารูนาเวียร์หรือสาร
แขวนลอย สอบถามรายการส่วนผสมจากเภสัชกรของคุณ หรือหากคุณไม่แน่ใจว่ายาทีคุ่ณแพค้ือยาซัลฟา

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังใช้ยาต่อไปนี้: alfuzosin (Uroxatral); cisapride (Propulsid) (ไม่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกา); โด
รนาโรน (Multaq); เอลบาสเวียร/์กราโซพรีเวียร์ (เซปาเทียร์); ยา ergottype เช่น dihydroergotamine (DHE 45, 
Migranal), ergotamine (Ergomar, ใน Cafergot, ใน Migergot) และ methylergonovine (Methergine); โลมิตา
พิด (Juxtapid); โลวาสแตติน (Mevacor ใน Advicor); ลูราซิโดน (Latuda), มิดาโซแลม (ให้ทางปาก); pimozide (Orap); 
ราโนลาซีน (Ranexa); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); ซิลเดนาฟิล (เฉพาะแบรนด์ Revatio ที่
ใช้สําหรับโรคปอด); ซิมวาสแตติน (Zocor ใน Vytorin); สาโทเซนต์จอห์น; หรือไตรอะโซแลม (Halcion) แพทย์ของคุณอาจ
บอกคุณว่าอย่าทานดารุนาเวียร์ นอกจากนี้ หากคุณเป็นโรคไตหรือโรคตับและกําลังรับประทานโคลชิซีน (Colcrys, Mitigare, ใน 
Col-Probenecid)

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใชย้าอื่นๆ ที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ('ทินเนอร์เลือด') เช่น apixaban (Eliquis), rivaroxaban (Xarelto) และ 

warfarin (Coumadin, Jantoven); ยาต้านเชื้อราเช่น itraconazole (Onmel, Sporanox), ketoconazole (Nizoral), posaconazole (Noxafil) และ voriconazole (Vfend); อาร์เทเมเธอร์/ลูเฟนทริน (โคอาร์เทม); ตัวบล็อกเบต้าเช่น carvedilol (Coreg), 

metoprolol (Lopressor, Toprol XL, ใน Dutoprol, ใน Lopressor HCT) และ timolol (Betimol, Istalol, ใน Combigan, ใน Cosopt, อื่น ๆ ); เบตาเมทาโซน; boceprevir (ไม่มีในสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป; Victrelis); bosentan (Tracleer); budesonide 

(Entocort, Pulmicort, Uceris, อื่น ๆ ); บูพรนีอร์ฟีน (Belbuca, Buprenex, Butrans, ใน Suboxone, คนอื่น); บูพรีนอร์ฟีน/นาล็อกโซน (บูนาวาอิล, ซูบ็อกโซน, ซุบโซลฟ); บัสไพโรน; ตัวบล็อกแคลเซียมเช่น amlodipine (Norvasc ใน Caduet), diltiazem 

(Cardizem CD, Cartia, XT, Diltzac, อื่น ๆ ), felodipine (Plendil), nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat CC, Afebitab CR, Procardia) และ verapamil (Calan, Covera, Verelan ใน Tarka); ยาเคมีบําบัดบางชนิดเช่น dasatinib (Sprycel), 

nilotinib (Tasigna), vinblastine และ vincristine (Marqibo Kit); ยาลดคอเลสเตอรอล (สแตติน) เช่น atorvastatin (Lipitor ใน Caduet), pravastatin (Pravachol) และ rosuvastatin (Crestor); ciclesonide (อัลเวสโก); clarithromycin (Biaxin ใน 

Prevpac); ยารักษาโรคซึมเศร้าบางชนิด เช่น amitriptyline, desipramine (Norpramin), imipramine, nortriptyline, paroxetine (Brisdelle, Paxil, Pexeva), sertraline (Zoloft) และ trazodone; เดกซาเมทาโซน; ไดอะซีแพม (Diastat, Valium); เอ

สตาโซแลม; เฟนทานิล (Abstral, Duragesic, Subsys); ฟลูติคาโซน (Flonase, Flovent, ใน Advair); ยาบางชนิดสําหรับไวรัสตับอักเสบซี (HCV) เช่น glecaprevir/pibrentasvir (Mavyret) และ simeprevir (ไม่มีใหบ้ริการในสหรัฐฯ แล้ว Olysio); ยาอื่น ๆ 

สําหรับเอชไอวีรวมทั้ง indinavir (Crixivan), lopinavir / ritonavir (Kaletra), maraviroc (Selzentry) และ saquinavir (Invirase); ฮอร์โมนคุมกําเนิด (เอสโตรเจน) (ยาคุมกําเนิด, แผ่นแปะ, แหวน, การปลูกถ่ายหรือการฉีด); ยาสําหรับการเต้นของหัวใจผิดปกติ

รวมถึง amiodarone (Nexterone, Pacerone), bepridil (ไม่มใีห้บริการในสหรัฐฯ), digoxin (Lanoxin), disopyramide (Norpace), flecainide, lidocaine (Xylocaine), mexiletine, propafenone (Rythmol) และ quinidine (ใน Nuedexta ); ระบบ

ย่อย); ฟลตูิคาโซน (Flonase, Flovent, ใน Advair); ยาบางชนิดสําหรับไวรัสตับอักเสบซี (HCV) เช่น glecaprevir/pibrentasvir (Mavyret) และ simeprevir (ไม่มีให้บริการในสหรัฐฯ แล้ว Olysio); ยาอื่น ๆ สําหรับเอชไอวีรวมทั้ง indinavir (Crixivan), 

lopinavir / ritonavir (Kaletra), maraviroc (Selzentry) และ saquinavir (Invirase); ฮอร์โมนคุมกําเนิด (เอสโตรเจน) (ยาคุมกําเนิด, แผ่นแปะ, แหวน, การปลูกถ่ายหรือการฉีด); ยาสําหรับการเต้นของหัวใจผิดปกติรวมถึง amiodarone (Nexterone, 

Pacerone), bepridil (ไม่มีให้บริการในสหรัฐฯ), digoxin (Lanoxin), disopyramide (Norpace), flecainide, lidocaine (Xylocaine), mexiletine, propafenone (Rythmol) และ quinidine (ใน Nuedexta ); ระบบย่อย); ฟลูติคาโซน (Flonase, 

Flovent, ใน Advair); ยาบางชนิดสําหรับไวรัสตับอักเสบซี (HCV) เช่น glecaprevir/pibrentasvir (Mavyret) และ simeprevir (ไม่มีให้บริการในสหรัฐฯ แล้ว Olysio); ยาอื่น ๆ สําหรับเอชไอวีรวมทั้ง indinavir (Crixivan), lopinavir / ritonavir (Kaletra), 

maraviroc (Selzentry) และ saquinavir (Invirase); ฮอร์โมนคุมกําเนิด (เอสโตรเจน) (ยาคุมกําเนิด, แผ่นแปะ, แหวน, การปลูกถ่ายหรือการฉีด); ยาสําหรับการเต้นของหัวใจผิดปกติรวมถึง amiodarone (Nexterone, Pacerone), bepridil (ไม่มใีห้บริการใน

สหรัฐฯ), digoxin (Lanoxin), disopyramide (Norpace), flecainide, lidocaine (Xylocaine), mexiletine, propafenone (Rythmol) และ quinidine (ใน Nuedexta ); ยาบางชนิดสําหรับไวรัสตับอักเสบซี (HCV) เช่น glecaprevir/pibrentasvir 

(Mavyret) และ simeprevir (ไม่มีให้บริการในสหรัฐฯ แล้ว Olysio); ยาอื่น ๆ สําหรับเอชไอวีรวมทั้ง indinavir (Crixivan), lopinavir / ritonavir (Kaletra), maraviroc (Selzentry) และ saquinavir (Invirase); ฮอร์โมนคุมกําเนิด (เอสโตรเจน) (ยาคุมกําเนิด, 

แผ่นแปะ, แหวน, การปลูกถ่ายหรือการฉีด); ยาสําหรับการเต้นของหัวใจผิดปกติรวมถึง amiodarone (Nexterone, Pacerone), bepridil (ไม่มีให้บริการในสหรัฐฯ), digoxin (Lanoxin), disopyramide (Norpace), flecainide, lidocaine (Xylocaine), 

mexiletine, propafenone (Rythmol) และ quinidine (ใน Nuedexta ); ยาบางชนิดสําหรับไวรัสตับอักเสบซี (HCV) เช่น glecaprevir/pibrentasvir (Mavyret) และ simeprevir (ไม่มใีห้บริการในสหรัฐฯ แล้ว Olysio); ยาอื่น ๆ สําหรับเอชไอวีรวมทั้ง 

indinavir (Crixivan), lopinavir / ritonavir (Kaletra), maraviroc (Selzentry) และ saquinavir (Invirase); ฮอร์โมนคุมกําเนิด (เอสโตรเจน) (ยาคุมกําเนิด, แผ่นแปะ, แหวน, การปลูกถ่ายหรือการฉีด); ยาสําหรับการเต้นของหัวใจผิดปกติรวมถึง 

amiodarone (Nexterone, Pacerone), bepridil (ไม่มใีห้บริการในสหรัฐฯ), digoxin (Lanoxin), disopyramide (Norpace), flecainide, lidocaine (Xylocaine), mexiletine, propafenone (Rythmol) และ quinidine (ใน Nuedexta ); ฮอร์โมนคุม

กําเนิด (เอสโตรเจน) (ยาคุมกําเนิด, แผ่นแปะ, แหวน, การปลูกถ่ายหรือการฉีด); ยาสําหรับการเต้นของหัวใจผิดปกติรวมถึง amiodarone (Nexterone, Pacerone), bepridil (ไม่มีใหบ้ริการในสหรัฐฯ), digoxin (Lanoxin), disopyramide (Norpace), 

flecainide, lidocaine (Xylocaine), mexiletine, propafenone (Rythmol) และ quinidine (ใน Nuedexta ); ฮอร์โมนคุมกําเนิด (เอสโตรเจน) (ยาคุมกําเนิด, แผ่นแปะ, แหวน, การปลูกถ่ายหรือการฉีด); ยาสําหรับการเต้นของหัวใจผิดปกติรวมถึง 

amiodarone (Nexterone, Pacerone), bepridil (ไม่มใีห้บริการในสหรัฐฯ), digoxin (Lanoxin), disopyramide (Norpace), flecainide, lidocaine (Xylocaine), mexiletine, propafenone (Rythmol) และ quinidine (ใน Nuedexta );
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ยาบางชนิดสําหรับอาการชักเช่น carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol, อื่น ๆ ), clonazepam 
(Klonopin), phenobarbital และ phenytoin (Dilantin, Phenytek); ยาบางชนิดทีก่ดภูมิคุ้มกันเช่น cyclosporine 
(Gengraf, Neoral, Sandimmune), everolimus (Afinitor, Zortress), sirolimus (Rapamune) และ tacrolimus 
(Astagraf XL, Prograf); เมธาโดน (โดโลฟีน, เมธาโดส); เมทิลเพรดนิโซโลน; โมเมทาโซน (Asmanex); โอเมพราโซล 
(Prilosec); ออกซีโคโดน (Xtampza); สารยับยั้ง phosphodiesterase บางชนิด (PDE-5 inhibitors) ทีใ่ช้สําหรับการ
หย่อนสมรรถภาพทางเพศเช่น avanafil (Stendra), sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) และ vardenafil (Levitra, 
Staxyn); เพอร์เฟนาซีน; เพรดนิโซน (Rayos); quetiapine (Seroquel); ไรฟาบูติน (ไมโคบูตนิ); ไรฟาเพนทีน (Priftin); ริส
เพอริโดน (Risperdal); salmeterol (Serevent ใน Advair); ทาดาลาฟิล (Adcirca); ไธโอริดาซีน; ticagrelor (Brilinta); 
ทรามาดอล (Conzip); ไตรแอมซิโนโลน (Nasacort); และซอลพิเดม (Ambien, Edluar, Intermezzo) ยาอื่นๆ อีกจํานวน
มากอาจมีปฏิกิริยากับดารุนาเวียร์ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏใน
รายการนี้ แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

หากคุณกําลังทานไดดาโนซีน (Videx) ให้ทาน 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังจากที่คุณทานดารุนาเวียร์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวานหรือนํ้าตาลในเลือดสูง ฮีโมฟเีลีย (เลือดออกผิด
ปกตซิึ่งเลือดไม่จับตัวเป็นลิ่ม); โรคตับอักเสบ (ตับบวมที่เกิดจากไวรัส) โรคตับแข็ง (โรคที่ทําใหเ้กิดแผลเป็นในเนื้อเยื่อตับ) 
หรือโรคตับอื่น ๆ หรือการติดเชื้อที่ไมห่ายไปหรือที่เกิดขึ้นแล้วไป เช่น cytomegalovirus (CMV; การติดเชื้อไวรัสที่อาจทําให้
เกิดอาการในผู้ป่วยทีม่รีะบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ), mycobacterium avium complex disease (MAC; การติดเชื้อ
แบคทีเรียที่อาจก่อให้เกิดอาการร้ายแรงใน คนทีเ่ป็นโรคเอดส)์ โรคปอดบวมหรือวัณโรค (TB; การติดเชื้อในปอดชนิดหนึ่ง)

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานดารุนาเวียร์ ให้ติดต่อ
แพทย์ของคุณ อย่าให้นมแมห่ากคุณติดเชื้อเอชไอวีหรือรับประทานดารุนาเวียร์

คุณควรรู้ว่าดารุนาเวียรอ์าจลดประสิทธิภาพของฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน การฉีดยาหรือการปลูกถ่าย) 
พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับการคุมกําเนิดที่ไม่ใชฮ่อร์โมน เช่น วิธกีารกั้น (อุปกรณ์ที่กั้นสเปิร์มจากการเข้าไปในมดลูก เช่น 
ถุงยางอนามัยหรือไดอะแฟรม) เพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นขณะที่คุณใช้ยานี้ ขอให้แพทย์ช่วยคุณเลือกวิธีการคุมกําเนิดที่
เหมาะกับคุณ

คุณควรรู้ว่าไขมันในร่างกายของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือเคลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น หน้าอก หลังส่วนบน คอ หน้าอก 
และบริเวณท้อง การสูญเสียไขมันจากขา แขน และใบหน้าก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน

คุณควรรู้ว่าคุณอาจพบภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง (นํ้าตาลในเลือดของคุณเพิ่มขึ้น) ในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้ แม้ว่าคุณจะไมไ่ด้เป็น
เบาหวานอยูแ่ล้วก็ตาม แจ้งให้แพทยท์ราบทันที หากคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนีใ้นขณะที่ทานดารุนาเวียร์: กระหายนํ้ามาก ปัสสาวะ
บ่อย หิวมาก มองเห็นไม่ชัด หรืออ่อนแรง สิ่งสําคัญคือต้องโทรหาแพทย์ทันทีทีคุ่ณมีอาการเหล่านี้ เนื่องจากนํ้าตาลในเลือดสูงที่
ไม่ได้รับการรักษาอาจทําใหเ้กิดภาวะร้ายแรงทีเ่รียกว่ากรดคีโตอะซิโดซิส Ketoacidosis อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไมไ่ดร้ับ
การรักษาในระยะเริ่มแรก อาการของกรดคีโตอะซิโดซิส ได้แก่ ปากแห้ง คลื่นไส้และอาเจียน หายใจลําบาก ลมหายใจมีกลิ่นผลไม้ 
และสตลิดลง

คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสูก้ับการติด
เชื้ออื่นๆ ที่มีอยู่ในร่างกายของคุณแล้ว นี่อาจทําใหคุ้ณมีอาการของการติดเชื้อเหล่านั้น หากคุณมีอาการใหม่หรืออาการแย่ลง
ตลอดเวลาระหว่างการรักษาด้วยดารุนาเวียร์ อย่าลืมแจ้งใหแ้พทย์ทราบ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการกินส้มโอและดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะทานยานี้
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ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

เป็นสิ่งสําคัญทีคุ่ณจะต้องใช้ยาโคบิซิสแตทและยาอื่นๆ ทั้งหมดที่แพทย์สั่งเพื่อรักษาเอชไอวี ทุกวันและตามกําหนดเวลาปกติ 
ปริมาณที่ไม่ไดร้ับอาจทําใหย้าทํางานได้ไมด่ีในการรักษาโรคติดเชื้อ อย่าหยุดยาเหล่านี้โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ดารุนาเวียร์อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

ปวดหัว

ท้องเสีย

อาเจียน

อาการปวดท้อง

ท้องผูก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ ให้หยุดทานดารนุาเวียร์และโทร
เรียกแพทยข์องคุณทันทหีรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ผื่น

ผิวลอกหรือพุพอง

แผลในปาก

ตาแดง บวม คัน หรือนํ้าตาไหล

ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ

ไข้

บวม, อ่อนโยน, แดงหรือสัญญาณอื่น ๆ ของการติดเชื้อ

คลื่นไส้

เหนื่อยมาก

เบื่ออาหาร

ปวดท้องด้านขวาบน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

อุจจาระสีซีดหรือสีเข้ม

ดารุนาเวียร์อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้
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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)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://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
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์จะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อใหแ้น่ใจว่าปลอดภัยสําหรับคุณที่จะใช้
ดารุนาเวียร์และตรวจดูการตอบสนองของร่างกายคุณต่อดารุนาเวียร์

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

เพรซิสตา®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2022
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เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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