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ดีเฟราซิรอกซ์
ออกเสียงว่า (de fer' a sir ox)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ดีเฟราซิรอกซ์อาจทําใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตต่อไต ความเสี่ยงที่คุณจะเกิดความเสียหายต่อ
ไตจะมากขึ้นหากคุณมีอาการป่วยหลายอย่าง หรือป่วยหนักเนื่องจากโรคเลือด แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหาก
คุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตมาก่อน แพทยข์องคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานดีเฟราซิรอกซ์ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อ
ไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: ปัสสาวะลดลง บวมที่ข้อเท้า ขาหรือเท้า เหนื่อยล้ามากเกินไป หายใจถี่ และสับสน 
สําหรับเด็กทีใ่ช้ยานี้ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่คุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับไต หากคุณป่วยขณะใช้ยาดีเฟอราซิรอกซ์ และมีอาการ
ท้องร่วง อาเจียน มไีข้ หรือหยุดดื่มนํ้าตามปกติ โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีากคุณพบอาการเหล่านี้

ดีเฟราซิรอกซ์อาจทําใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตต่อตับ ความเสี่ยงที่คุณจะเกิดความเสียหาย
ของตับจะมากขึ้นหากคุณมีอายุมากกว่า 55 ปี หรือหากคุณมีอาการป่วยทีร่้ายแรงอื่นๆ แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณ
ทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน หากคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี ผิวหรือ
ตาเหลือง, อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่, ขาดพลังงาน, เบื่ออาหาร, ปวดท้องด้านขวาบน หรือมีรอยฟกชํ้าหรือมีเลือดออก
ผิดปกติ

Deferasirox อาจทําให้เลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลําไส้อย่างร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต ความเสี่ยงที่คุณจะ
มีอาการเลือดออกรุนแรงในกระเพาะอาหารหรือลําไส้อาจมากขึ้นหากคุณเป็นผู้สูงอายุ หรือป่วยหนักจากภาวะเลือด แจ้ง
ให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยมีเกล็ดเลือดตํ่า (เซลล์เม็ดเลือดชนิดหนึ่งที่จําเป็นในการควบคุม
เลือดออก) หรือหากคุณกําลังใช้ยาต่อไปนี้: ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (ยาละลายลิ่มเลือด) เช่น วาร์ฟาริน (คูมาดิน) , 
แจนโทเฟน); แอสไพรินหรือยาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin, อื่น ๆ ) 
และ naproxen (Aleve, Naprosyn, อื่น ๆ ); ยาบางชนิดเพื่อเสริมสร้างกระดูก ได้แก่ alendronate (Binosto, 
Fosamax), etidronate, ibandronate (Boniva), pamidronate, risedronate (Actonel, Atelvia) และ 
zoledronic acid (Reclast, Zometa); หรือสเตียรอยด์ เช่น dexamethasone, methylprednisolone (A-
methapred, Depo-medrol, Medrol, Solu-medrol) หรือ prednisone (Rayos) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไป
นี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี ปวดท้อง อาเจียนที่เป็นสีแดงสดหรือดูเหมือนกากกาแฟ อุจจาระเป็นสีแดงสด หรือ
อุจจาระสีดําหรือชักช้า
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นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารก่อนและ
ระหว่างการรักษาของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยสําหรับคุณที่จะใช้ดีเฟอราซิรอกซ์ และดูว่าคุณกําลังพัฒนาผลข้าง
เคียงที่ร้ายแรงเหล่านี้หรือไม่

hy เป็นยานี้กําหนด?

Deferasirox ใช้ในการรักษาผู้ใหญ่และเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปที่มีธาตเุหล็กมากเกินไปในร่างกายเนื่องจากได้รับการถ่ายเลือด
จํานวนมาก นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาผู้ใหญ่และเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไปทีม่ีธาตุเหล็กในร่างกายมากเกินไปเนื่องจากความผิด
ปกติทางพันธุกรรมของเลือดทีเ่รียกว่าธาลัสซีเมียที่ไม่ผ่านการถ่ายเลือด (NTDT) ดีเฟราซิรอกซ์อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าธาตุ
เหล็กคีเลเตอร์ ทํางานโดยยึดติดกับธาตุเหล็กในร่างกายเพื่อให้สามารถขับออก (ขับออกจากร่างกาย) ทางอุจจาระได้

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

Deferasirox มาในรูปแบบยาเม็ด เม็ด และยาเม็ดสําหรับแขวนลอย (ยาเม็ดที่ละลายในของเหลว) ให้รับประทานทางปาก ควร
รับประทานในขณะท้องว่าง วันละครั้ง ก่อนรับประทานอาหารอย่างน้อย 30 นาที ยาเม็ดและเม็ดสามารถรับประทานพร้อม
อาหารมื้อเบา ๆ ได้ เช่น มัฟฟินอิงลิชอิงลิชโฮลวีตทีม่ีเยลลี่และนมพร่องมันเนย หรือแซนด์วิชไก่งวงชิ้นเล็กๆ ขนมปังโฮลวีต 
ทานยาดีเฟอราซิรอกซ์ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกร
อธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ยาดีเฟอราซิรอกซ์ตามคําแนะนํา อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณ
กําหนด

ผลิตภัณฑด์ีเฟอราซิรอกซ์ที่แตกต่างกันจะถูกดูดซึมโดยร่างกายในรูปแบบต่างๆ และไม่สามารถทดแทนกันได้ หากคุณ
ต้องการเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์เดอเฟราซิรอกซ์หนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อื่น แพทย์ของคุณอาจต้องปรับขนาดยา ทุกครั้งที่คุณได้
รับยา ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับผลิตภัณฑ์ดีเฟอราซิรอกซ์ที่กําหนดไว้สําหรับคุณ ถามเภสัชกรของคุณหากคุณไมแ่น่ใจ
ว่าคุณได้รับยาที่ถูกต้องหรือไม่

กลืนยา deferasirox (Jadenu) กับนํ้าหรือของเหลวอื่น ๆ หากคุณมีปัญหาในการกลืนยาเม็ด คุณอาจบดยาเม็ดและผสม
กับอาหารอ่อนๆ เช่น โยเกิร์ตหรือซอสแอปเปิ้ลทันทีก่อนรับประทาน อย่างไรก็ตาม อย่าบดยาเม็ดขนาด 90 มก. (จาเดนู) 
โดยใช้อุปกรณ์บดแบบมืออาชีพที่มีขอบหยัก

ใหน้ําเม็ดดเีฟอราซิรอกซ์ (จาเดนู) โรยอาหารอ่อนๆ เช่น โยเกิร์ต หรือซอสแอปเปิลทันทกี่อนรับประทาน

ในการระงับแท็บเล็ต deferasirox (Exjade) ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:
1. ละลายยาเม็ดสําหรับแขวนลอยในของเหลวเสมอก่อนรับประทาน อย่าเคี้ยวหรือกลืนเม็ดเพื่อระงับทั้งหมด

2. หากคุณทานดีเฟราซิรอกซ์น้อยกว่า 1,000 มก. ให้เติมนํ้า นํ้าแอปเปิ้ล หรือนํ้าส้มครึ่งถ้วย (ประมาณ 3.5 ออนซ์/100 
มล.) หากคุณทานยาดีเฟอราซิรอกซ์มากกว่า 1,000 มก. ให้เติมนํ้า นํ้าแอปเปิ้ล หรือนํ้าส้มประมาณ 7 ออนซ์/200 
มล. (ประมาณ 7 ออนซ์/200 มล.) หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องทานดีเฟราซิรอกซ์เท่าใด ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
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3. ใส่จํานวนเม็ดที่แพทย์สั่งให้คุณใส่ลงในถ้วย

4. คนของเหลวเป็นเวลา 3 นาทเีพื่อให้เม็ดละลายหมด ส่วนผสมอาจข้นเมื่อคุณคนให้เข้ากัน

5. ดื่มของเหลวทันที

6. เติมของเหลวเล็กน้อยลงในถ้วยเปล่าแล้วคนให้เข้ากัน กลั้วถ้วยเพื่อละลายยาที่ยังอยู่ในแก้วหรือบนเครื่องกวน

7. ดื่มของเหลวที่เหลือ

แพทย์ของคุณอาจปรับขนาดยาดีเฟอราซิรอกซ์ได้ไม่เกิน 1 ครั้งทุกๆ 3 ถึง 6 เดือน ขึ้นอยู่กับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ของคุณ

ดีเฟราซิรอกซ์จะขจัดธาตุเหล็กส่วนเกินออกจากร่างกายของคุณอย่างช้าๆ เมื่อเวลาผ่านไป ทานดีเฟราซิรอกซ์ต่อไปแม้ว่า
คุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานดีเฟราซิรอกซ์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานดเีฟอราซริอกซ์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าดีเฟอราซิรอกซ์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดดีเฟอราซิรอกซ์ แกรนูล 
หรือยาเม็ดสําหรับแขวนลอย สอบถามรายการส่วนผสมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญและสิ่งต่อไปนี:้ alosetron 
(Lotronex), aprepitant (Cinvanti, Emend), budesonide (Entocort, Pulmicort, Uceris, ใน Symbicort), 
buspirone, cholestyramine (Prevalite), colesevelam (เวลโคล), colestipol (Colestid), conivaptan 
(Vaprisol), cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), darifenacin (Enablex), darunavir (Prezista 
ใน Prezcobix), dasatinib (Sprycel), dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), dronedarone (Multaq), 
duloxetine (Cymbalta), eletriptan (Relpax), eplerenone (Inspra), ergotamine (Ergomar ใน Cafergot, 
Migergot), everolimus (Afinitor, Zortress), felodipine, fentanyl (Actiq, Duragesic, tizanidine 
(Zanaflex), triazolam (Halcion), tolvaptan (Samsca) และ vardenafil (Levitra, Staxyn) แพทย์ของคุณอาจ
ต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

หากคุณกําลังใช้ยาลดกรดทีม่ีอะลูมิเนียม เช่น Amphojel, Alternagel, Gaviscon, Maalox หรือ Mylanta ให้ทาน
ก่อนหรือหลัง Deferasirox 2 ชั่วโมง
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แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบว่าคุณกําลังใชผ้ลิตภัณฑ์ทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์โดยเฉพาะเมลาโทนนิหรืออาหารเสริม
คาเฟอีน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีอาการ myelodysplastic (ปัญหาร้ายแรงกับไขกระดูกที่มีความเสี่ยงสูง
ที่จะเป็นมะเร็ง) หรือมะเร็ง แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานดีเฟราซิรอกซ์

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานดีเฟราซิ
รอกซ์ ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ลืมไปในวันรุ่งขึ้น อย่างน้อย 2 ชั่วโมงหลังอาหารมื้อสุดท้ายของคุณและ 30 นาทีก่อนรับประทานอาหาร อย่างไรก็ตาม 
หากใกล้ถึงเวลาที่ต้องใหย้าครั้งต่อไป หรือหากคุณไม่สามารถทานดีเฟราซิรอกซ์ในขณะท้องว่าง ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและ
ดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

ดีเฟราซิรอกซอ์าจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

อาการปวดท้อง

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้หรือที่กล่าวถึงในส่วนคําเตือนที่สําคัญ 
ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

สูญเสียการได้ยิน

ปัญหาการมองเห็น

ผื่น ลมพิษ ผิวลอกหรือพุพอง มีไข้ ต่อมนํ้าเหลืองบวม

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก อาการบวมที่ใบหน้า, คอ, ลิ้น, ริมฝีปากหรือตา; เสียงแหบ

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

ดีเฟราซิรอกซ์อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)
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หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกิน
ไป (ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

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

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

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

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

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปวดท้องด้านขวาบน

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

ขาดพลังงาน

เบื่ออาหาร

อาการคล้ายไขห้วัดใหญ่

ท้องเสีย

คลื่นไส้

อาเจียน

ปัสสาวะน้อยลง

บวมที่ขาหรือข้อเท้า

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ คุณจะต้องได้รับการตรวจการได้ยินและตาก่อนเริ่มใช้ deferasirox และปีละครั้ง
ในขณะที่ใช้ยานี้
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อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Exjade®

หยกหนู®

แก้ไขล่าสุด - 09/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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