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Desvenlafaxine
ออกเสียงว่า (des ven'' la fax' een)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

เด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่จํานวนน้อย (อายุไมเ่กิน 24 ปี) ทีท่านยากล่อมประสาท ('ลิฟต์อารมณ'์) เช่น desvenlafaxine ในระหว่าง
การศึกษาทางคลินิกกลายเป็นการฆ่าตัวตาย (คิดเกี่ยวกับการทําร้ายหรือฆ่าตัวตายหรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น ). เด็ก 
วัยรุ่น และผู้ใหญว่ัยหนุ่มสาวที่ใชย้าซึมเศร้าเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าหรืออาการป่วยทางจิตอื่นๆ อาจมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย
มากกว่าเด็ก วัยรุ่น และคนหนุ่มสาวทีไ่ม่ใช้ยาซึมเศร้าเพื่อรักษาอาการเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าความเสี่ยงนี้
เป็นอย่างไร และควรพิจารณามากน้อยเพียงใดในการตัดสินใจว่าเด็กหรือวัยรุ่นควรใช้ยากล่อมประสาทหรือไม่ โดยปกตแิล้ว
เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีไม่ควรรับประทานเดเวนลาฟาซีน แต่ในบางกรณี

คุณควรรู้ว่าสุขภาพจิตของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณทานเดเวนลาฟาซีนหรือยาแก้ซึมเศร้าอื่นๆ แม้ว่า
คุณจะเป็นผู้ใหญท่ี่อายุเกิน 24 ปกี็ตาม คุณอาจฆ่าตัวตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการรักษาและทุกครั้งทีเ่พิ่มหรือ
ลดขนาดยา คุณ ครอบครัว หรือผู้ดูแลควรโทรหาแพทย์ทันที หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้: ภาวะซึมเศร้าใหม่หรือแย่ลง คิดที่
จะทําร้ายหรือฆ่าตัวตายหรือวางแผนหรือพยายามทําเช่นนั้น กังวลมาก; ความปั่นป่วน; การโจมตเีสียขวัญ; นอนหลับยากหรือ
หลับยาก พฤติกรรมก้าวร้าว หงุดหงิด; กระทําโดยไม่คิด; กระสับกระส่ายอย่างรุนแรง หรือตื่นเต้นผิดปกติอย่างบ้าคลั่ง

ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะต้องการพบคุณบ่อยครั้งในขณะทีคุ่ณทานเดเวนลาฟาซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
เริ่มต้นของการรักษา อย่าลืมนัดพบแพทย์ทุกครั้งเพื่อเข้ารับการตรวจที่สํานักงาน

แพทย์หรือเภสัชกรจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผูผ้ลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยยาเดสเวนลาฟาซิน อ่าน
ข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ คุณสามารถขอรับคู่มือการใชย้าได้จาก
เว็บไซต์ของ FDA:http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/
DrugSafety/ucm085729.htm].
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ไม่ว่าอายุของคุณจะเป็นอย่างไร ก่อนทีคุ่ณจะใชย้ากล่อมประสาท คุณ พ่อแม่ หรือผู้ดูแลควรปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงและประโยชน์ของการรักษาสภาพของคุณด้วยยากล่อมประสาทหรือการรักษาอื่นๆ คุณควรพูดถึงความเสี่ยงและ
ประโยชนข์องการไมร่ักษาอาการของคุณ คุณควรรู้ว่าภาวะซึมเศร้าหรือความเจ็บป่วยทางจิตอื่นๆ จะเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะ
ฆ่าตัวตายไดอ้ย่างมาก ความเสี่ยงนี้จะสูงขึ้นหากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณมีหรือเคยเป็นโรคอารมณ์สองขั้ว (
อารมณ์ที่เปลี่ยนจากซึมเศร้าเป็นตื่นเต้นผิดปกติ) หรือคลุ้มคลั่ง (อารมณแ์ปรปรวน ตื่นเต้นผิดปกติ) หรือเคยคิดหรือ
พยายามฆ่าตัวตาย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับสภาพ อาการ และประวัติทางการแพทย์ส่วนบุคคลและของครอบครัว 
คุณและแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธกีารรักษาที่เหมาะสมกับคุณ

hy เป็นยานี้กําหนด?

Desvenlafaxine ใช้รักษาอาการซึมเศร้า Desvenlafaxine อยูใ่นกลุ่มยาทีเ่รียกว่า selective serotonin และ 
norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) มันทํางานโดยการเพิ่มปริมาณของ serotonin และ norepinephrine 
ซึ่งเป็นสารธรรมชาตใินสมองทีช่่วยรักษาสมดุลทางจิตใจ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Desvenlafaxine มาในรูปแบบแท็บเล็ตที่ออกฤทธิน์าน (ออกฤทธิ์นาน) เพื่อใชท้างปาก มักรับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มี
อาหาร ทานเดเวนลาฟาซีนในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกร
อธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไมเ่ข้าใจ ใช้ desvenlafaxine ตามทีก่ําหนดไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าทีแ่พทย์ของคุณ
กําหนด

กลืนเม็ดยาทั้งหมดด้วยนํ้าปริมาณมาก อย่าแยกเคี้ยวบดหรือละลาย

Desvenlafaxine ควบคุมภาวะซึมเศร้า แต่ไม่สามารถรักษาได้ อาจใช้เวลาหลายสัปดาหก์่อนที่คุณจะรู้สึกถึงคุณประโยชนข์องเดส
เวนลาฟาซีนอย่างเต็มที่ ทานเดเวนลาฟาซินต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานเดเวนลาฟาซีนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ แพทย์ของ
คุณอาจจะค่อยๆ ลดขนาดยาลง หากคุณหยุดทานเดเวนลาฟาซนิโดยกะทันหัน คุณอาจพบอาการถอนยา เช่น อาการวิงเวียนศีรษะ 
ความสับสน คลื่นไส้ ปวดหัว; หอูื้อ; หงุดหงิด; พฤติกรรมก้าวร้าว ไม่สามารถควบคุมอารมณไ์ด้ การเปลี่ยนแปลงอารมณบ์่อยครั้ง 
ตื่นเต้นผิดปกติ หลับยาก หรือหลับยาก ท้องเสีย วิตกกังวล เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก ความฝันทีผ่ิดปกติ อาการชัก; เหงื่อออก; 
การสั่นส่วนของร่างกายทีไ่มส่ามารถควบคุมได้ มองเห็นภาพซ้อน; หรือปวดแสบร้อนหรือรู้สึกเสียวซ่าในมือหรือเท้า

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งใช้ Desvenlafaxine เพื่อรักษาอาการร้อนวูบวาบ (ร้อนวูบวาบ ความรู้สึกร้อนและเหงื่อออกอย่างฉับพลัน) ในสตรีที่เคย
หมดประจําเดือน ('การเปลี่ยนแปลงของชีวิต' การสิ้นสุดรอบเดือนประจําเดือน) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของ
การใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเดเวนลาฟาซีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพย้าเดสเวนลาฟาซีน เวนลาฟาซีน (เอฟเฟกซอร์) ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด 
ๆ ในยาเม็ดเดสเวนลาฟาซิน สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใชย้า

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังใชต้ัวยับยั้ง monoamine oxidase (MAO) เช่น isocarboxazid 
(Marplan), linezolid (Zyvox), methylene blue, phenelzine (Nardil), selegiline (Emsam, Zelapar) และ 
tranylcypromine (Parnate) หรือถ้า คุณหยุดใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งภายใน 14 วันทีผ่่านมา แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าคุณไม่
ควรทานเดเวนลาฟาซีน หากคุณหยุดทานเดเวนลาฟาซีน แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณควรรออย่างน้อย 7 วันก่อนเริ่มใชส้าร
ยับยั้ง MAO

คุณควรรู้ว่าเดเวนลาฟาซีนคล้ายกับ SNRI อื่นมาก เวนลาฟาซีน (เอฟเฟกซอร์) คุณไม่ควรทานยาเหล่านีร้่วมกัน

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้าหรือวิตามินที่ต้องใช้ตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์อื่นใด อย่าลืม
พูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ แอมเฟตามีน เช่น แอมเฟตามีน (ใน Adderall ใน Mydayis) dextroamphetamine (Dexedrine ใน 
Adderall) และ methamphetamine (Desoxyn); สารกันเลือดแข็ง ('เลือดทินเนอร์') เช่น warfarin (Coumadin, 
Jantoven); แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใชส่เตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ 
naproxen (Aleve, Naprosyn); อะโตมอ็กซิทีน (Straterra); บัสไพโรน; dextromethorphan (พบในยาแก้ไอหลายชนิดใน 
Nuedexta); ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า'); เฟนทานิล (Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys); คีโตโคนาโซล; ลิเธยีม 
(Lithobid); ยาสําหรับความวิตกกังวล ความเจ็บป่วยทางจิต หรืออาการชัก ยารักษาไมเกรน เช่น almotriptan, eletriptan 
(Relpax) frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex) และ 
zolmitriptan (Zomig); metoprolol (Lopressor, Toprol XL); มิดาโซแลม; เนบิโวลอล (Bystolic); เนฟาโซโดน; เพอร์เฟ
นาซีน; ยากล่อมประสาท; เลือก serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) เช่น citalopram (Celexa), escitalopram 
(Lexapro), fluoxetine (Prozac, ใน Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Paxil) และ sertraline 
(Zoloft); SNRIs อื่น ๆ เช่น duloxetine (Cymbalta); ยานอนหลับ; โทลเทอโรดีน (Detrol); ทรามาดอล (อุลตร้าม); ยา
กล่อมประสาท; และยาซึมเศร้า tricyclic เช่น amitriptyline, amoxapine, clomipramine (Anafranil), desipramine 
(Norpramin), doxepin (Silenor), imipramine (Tofranil), nortriptyline (Pamelor), protriptyline และ 
trimipramine แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรและอาหารเสริมอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์นและทริปโตเฟน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นจํานวนมาก หรือใชห้รือเคยใช้ยาข้างถนนหรือเคยใช้
ยาตามใบสั่งแพทย์มากเกินไป แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณมีหรือเคยมีปัญหาเลือดออก จังหวะ; ความดันโลหิตสูง; 
คอเลสเตอรอลสูงหรือไตรกลีเซอไรด์ (ไขมันในเลือด); อาการชัก; ระดับโซเดียมตํ่าในเลือด หรือโรคหัวใจ ไต หรือตับ

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในช่วงสองสามเดือนสุดท้ายของการ
ตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนที่จะตั้งครรภ์หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณกําลังตั้งครรภ์ขณะรับประทานเดเวนลาฟาซีน ให้โทร
เรียกแพทย์ของคุณ Desvenlafaxine อาจทําใหเ้กิดปัญหาในทารกแรกเกิดหลังคลอดหากได้รับในช่วงเดือนสุดท้ายของการ
ตั้งครรภ์

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมถึงการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใชย้าเดเวนลาฟาซีนอยู่

คุณควรรู้ว่าเดเวนลาฟาซีนอาจทําใหคุ้ณง่วงและอาจส่งผลต่อวิจารณญาณ การคิด และการเคลื่อนไหวของคุณ อย่าขับรถหรือ
ใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร
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ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใชเ้ครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ย่างปลอดภัยในขณะที่คุณทานเดเวนลาฟาซีน แอลกอฮอล์
สามารถทําใหผ้ลข้างเคียงจากเดสเวนลาฟาซีนแย่ลงได้

คุณควรรู้ว่าเดเวนลาฟาซีนอาจทําใหค้วามดันโลหิตสูง คุณควรตรวจความดันโลหิตก่อนเริ่มการรักษาและสมํ่าเสมอในขณะที่
ทานยานี้

คุณควรรู้ว่าในผู้สูงอายุ ยาเดสเวนลาฟาซีนอาจทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ มึนงง และเป็นลมเมื่อคุณลุกขึ้นจากท่านอนเร็วเกิน
ไป เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ลุกจากเตียงช้าๆ วางเท้าบนพื้นสักสองสามนาทีก่อนลุกขึ้นยืน

คุณควรรู้ว่า desvenlafaxine อาจทําใหเ้กิดโรคต้อหินแบบปิดมุม (ภาวะทีข่องเหลวถูกปิดกั้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถไหล
ออกจากตาได้ทําใหค้วามดันตาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งอาจทําใหสู้ญเสียการมองเห็น) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยว
กับการตรวจตาก่อนเริ่มใชย้านี้ หากคุณมีอาการคลื่นไส้ ปวดตา การมองเห็นเปลี่ยนไป เช่น เห็นวงแหวนสรีอบๆ ดวงไฟ และ
บวมหรือแดงทีด่วงตาหรือรอบดวงตา ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Desvenlafaxine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ท้องผูก

เบื่ออาหาร

ปากแห้ง

อาการวิงเวียนศีรษะ

ง่วงนอน

เหนื่อยมาก

ความฝันที่ไม่ธรรมดา

หาว

นอนหลับยากหรือหลับยาก

เหงื่อออก

ร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไมไ่ด้

ปวด แสบร้อน ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าตามร่างกาย

รูม่านตาขยาย (วงกลมสีดําตรงกลางดวงตา)
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ปัญหาทางเพศในผู้ชาย แรงขับทางเพศลดลง ไมส่ามารถสร้างหรือคงการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้ หรือการหลั่งช้าหรือ
ขาดหายไป

ปัญหาทางเพศในสตรี แรงขับทางเพศลดลงหรือถึงจุดสุดยอดล่าช้าหรือไม่สามารถถึงจุดสุดยอดได้

ปัสสาวะลําบาก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้หรืออยูใ่นส่วนคําเตือนที่สําคัญหรือข้อควร
ระวังพิเศษ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ผื่น

ลมพิษ

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

กลืนหรือหายใจลําบาก

หัวใจเต้นเร็ว

ไอ

เจ็บหน้าอก แขน หลัง คอ หรือกราม

ไข้

อาการโคม่า (หมดสติเป็นระยะเวลาหนึ่ง)

อาการชัก

มีไข้, เหงื่อออก, สับสน, หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ, กล้ามเนื้อตึงหรือกระตุกอย่างรุนแรง, กระสับกระส่าย, อาการ
ประสาทหลอน, สูญเสียการประสานงาน, คลื่นไส้, อาเจียนหรือท้องร่วง

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

เลือดกําเดาไหล

จุดสแีดงหรือสมี่วงเล็ก ๆ บนผิวหนัง

ปวดหัว

สมาธิลําบาก

ปัญหาความจํา

ความสับสน

ความอ่อนแอ

นํ้าตกที่เพิ่มขึ้น

เป็นลม

Desvenlafaxine อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608022.html 5/7



15/4/22, 15:02 น. เดสเวนลาฟาซีน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

(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:
อาเจียน

ความปั่นป่วน, อาการประสาทหลอน, มีไข้, เหงื่อออก, สับสน, หัวใจเต้นเร็ว, ตัวสั่น, กล้ามเนื้อตึงหรือกระตุกอย่างรุนแรง, สูญ
เสียการประสานงาน, คลื่นไส้, อาเจียนหรือท้องร่วง

อาการง่วงนอน

อาการโคม่า

อาการชัก

หัวใจเต้นเร็ว ช้า หรือเต้นผิดปกติ

เพิ่มขนาดรูม่านตา (จุดศูนย์กลางของดวงตาสีดํา)

ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ

ยาเม็ดขยายเวลาไม่ละลายในกระเพาะอาหารหลังกลืนกิน มันจะค่อยๆ ปล่อยยาออกมาเมื่อผ่านระบบย่อยอาหารของคุณ คุณอาจ
สังเกตเห็นการเคลือบเม็ดยาในอุจจาระ นี้
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เป็นเรื่องปกติและไม่ได้หมายความว่าคุณไมไ่ด้รับยาครบถ้วน

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Pristiq®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2022

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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