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hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Degarelix ใช้ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากขั้นสูง (มะเร็งที่เริ่มต้นในต่อมลูกหมาก [ต่อมสืบพันธุ์เพศชาย]) การฉีด 
Degarelix อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า gonadotropin-releasing hormone (GnRH) ตัวรับคู่อริ มันทํางานโดยการลดปริมาณ
ของฮอร์โมนเพศชาย (ฮอร์โมนเพศชาย) ที่ผลิตโดยร่างกาย นีอ้าจช้าหรือหยุดการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็งต่อมลูกหมากที่
ต้องการฮอร์โมนเพศชายที่จะเติบโต

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Degarelix มาในรูปแบบผงเพื่อผสมกับของเหลวและฉีดเข้าไปใตผ้ิวหนังบริเวณท้องห่างจากซี่โครงและรอบเอว โดยปกติ
แพทย์หรือพยาบาลจะฉีดทุกๆ 28 วันในสถานพยาบาล

หลังจากที่คุณได้รับการฉีดเดกาเรลิกซป์ริมาณหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็มขัดหรือสายรัดเอวของคุณไม่ได้สร้างแรงกดดันต่อ
บริเวณที่ฉีดยา

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดเดกาเรลิกซ์
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาฉีดเดกาเรลิกซ์ ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดเดกาเรลิกซ์ สอบถาม
เภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ amiodarone (Cordarone), disopyramide (Norpace), 
quinidine, procainamide หรือ sotalol (Betapace) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง
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แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยเป็นโรค QT มานาน (ปัญหาหัวใจที่หายากซึ่งอาจทําใหห้ัวใจเต้นผิดปกติ 
เป็นลม หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน); แคลเซียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม หรือโซเดียมในเลือดสูงหรือตํ่า หรือโรคหัวใจ ตับ หรือ
ไต

ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรืออาจตั้งครรภไ์ม่ควรได้รับการฉีดเดกาเรลิกซ์ การฉีด Degarelix อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ หาก
คุณได้รับการฉีดเดกาเรลิกซ์ขณะตั้งครรภ์ ให้โทรเรียกแพทย์ทันที หากคุณใหน้มลูก ใหป้รึกษาแพทย์ก่อนได้รับการฉีดเดกาเร
ลิกซ์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณไม่ไดร้ับการนัดหมายเพื่อรับยาฉีดเดกาเรลิกส์ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Degarelix อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป
:

ปวด แดง บวม แข็ง หรือคันบริเวณทีฉ่ีดยา

ร้อนวูบวาบ

เหงื่อออกมากเกินไปหรือเหงื่อออกตอนกลางคืน

คลื่นไส้

ท้องผูก

ท้องเสีย

นํ้าหนักขึ้นหรือลง

ความอ่อนแอ

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวดหัว

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

นอนหลับยากหรือหลับยาก

การขยายหน้าอก

ความต้องการหรือความสามารถทางเพศลดลง

ปวดหลังหรือข้อ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ลมพิษ

ผื่น

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก
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หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

ความรู้สึกกระพือปีกในอก

เป็นลม

ปัสสาวะเจ็บปวด บ่อยหรือลําบาก

ไข้หรือหนาวสั่น

การฉีด Degarelix อาจทําให้กระดูกของคุณอ่อนแอลงและเปราะบางกว่าตอนเริ่มต้นของการรักษา พูดคุยกับแพทย์ของคุณ
เกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้านี้

การฉีด Degarelix อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่รับยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

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 แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดดีแกเรลิกซ์ แพทย์ของคุณอาจตรวจสอบความดันโลหิตของคุณในระหว่างการ
รักษา

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการใดๆ ให้แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณได้รับการฉีดเดกาเรลิกซ์

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

ชื่อแรนด์

Firmagon®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2018
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เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ
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สําหรับการใชง้านเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ
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