
จุดเด่นของข้อมูลการสั่งจ่ายยา
ไฮไลทเ์หล่านีไ้ม่รวมข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับการใช้ DEXILANT อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยาทั้งหมดสําหรับ DEXILANT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คําเตือนและข้อควรระวัง ----------------------
• ความร้ายกาจในกระเพาะอาหาร: การตอบสนองตามอาการกับ DEXILANT ไม่ได้

ขัดขวางการปรากฏตัวของมะเร็งในกระเพาะอาหาร (5.1)
• คลอสทรเิดียม ดิฟิไซลอ์าการท้องร่วงทีเ่กี่ยวข้อง : การรักษาด้วย PPI อาจ

สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของคลอสทริเดียม ดิฟิไซล์อาการท้องร่วงที่
เกี่ยวข้อง (5.2)

• กระดูกหัก: การบําบัดด้วย PPI แบบใหย้าทุกวันเป็นเวลานานและหลายครั้งอาจ
สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสําหรับกระดูกสะโพก ข้อมือ หรือกระดูกสันหลังหัก
จากโรคกระดูกพรุน (5.3)

• ภาวะแมกนีเซียมในเลือดตํ่า : มีรายงานเกี่ยวกับภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าเมื่อรักษา
ด้วย PPIs เป็นเวลานาน (5.4)

DEXILANT (dexlansoprazole) แคปซูลล่าช้าสําหรับใชใ้นช่องปาก

การอนุมัตคิรั้งแรกของสหรัฐฯ: 1995 (lansoprazole)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - การเปลี่ยนแปลงทีส่ําคัญล่าสุด -------------- 
------ คําเตือนและข้อควรระวัง

คลอสทริเดียม ดิฟิไซล์อาการท้องร่วงที่เกี่ยวข้อง (5.2) 
การใช้ DEXILANT ร่วมกับ

เมโธเทรกเซต (5.5)

9/2012

5/2555 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - อาการไมพ่ึงประสงค์ ------------------ ----- 
อาการไม่พึงประสงคท์ีร่ายงานบ่อยที่สุด (≥2%): ท้องร่วง ปวดท้อง คลื่นไส้ การติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบน อาเจียน และท้องอืด (6.1)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อบ่งชี้และการใชง้าน---------------- 

-------- DEXILANT เป็นตัวยับยั้งโปรตอนปั๊ม (PPI) ที่ระบไุว้สําหรับ:
• การรักษาหลอดอาหารอักเสบจากการกัดเซาะ (EE) ทุกระดับ (1.1)
• รักษา EE และบรรเทาอาการเสียดท้อง (1.2)
• การรักษาอาการเสียดท้องที่เกี่ยวข้องกับอาการกรดไหลย้อน 

gastroesophageal ทีไ่มก่ัดกร่อนตามอาการ (GERD) (1.3)

หากต้องการรายงานอาการไมพ่ึงประสงคท์ี่สงสัย โปรดติดต่อ Takeda 
Pharmaceuticals America, Inc. ที่ 1-877-TAKEDA-7 (1-877-825 
3327) หรือ FDA ที่ 1-800-FDA-1088 หรือ www.fda.gov/medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ปริมาณและการบริหาร ----------------------
• การรักษา EE : 60 มก. วันละครั้ง นานถึง 8 สัปดาห์ (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ปฏิกิริยาระหว่างยา ----------------- --------------
• Atazanavir : ห้ามใชร้่วมกับ DEXILANT เนื่องจากความเข้มข้นของ

ระบบ atazanavir อาจลดลงอย่างมาก (7.1)

• ยาที่มกีารดูดซึมขึ้นกับ pH (เช่น Ampicillin esters, Digoxin, เกลือของ
เหล็ก, ketoconazole) : DEXILANT อาจรบกวนการดูดซึมยาที่ pH ใน
กระเพาะอาหารมคีวามสําคัญต่อการดูดซึม (7.1)

• วาร์ฟาริน : ผู้ป่วยที่รับประทาน warfarin ร่วมกันอาจต้องได้รับการเฝ้าติดตาม
สําหรับการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนมาตรฐานสากล (INR) และเวลาของ 
prothrombin (7.2)

• ทาโครลมิัส : การใช้ทาโครลิมัสร่วมกันอาจเพิ่มความเข้มข้นของทาโครลมิัสในเลือด
ครบส่วน (7.3)

• เมโธเทรกเซต : DEXILANT อาจเพิ่มระดับซรีั่มของ methotrexate 
(7.5)

• การรักษา EE ที่หายแล้ว : 30 มก. วันละครั้ง นานถึง 6 เดือน (2.1)

• GERD ที่ไม่แสดงอาการ : 30 มก. วันละครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ (2.1)

• การด้อยค่าของตับ : พิจารณาขนาดยาสูงสุด 30 มก. ต่อวันสําหรับผู้ป่วยทีม่ีตับ
บกพร่องในระดับปานกลาง (Child-Pugh Class B) ไม่มีการศึกษาในผูป้่วยที่มี
ความบกพร่องทางตับอย่างรุนแรง (Child-Pugh Class C) (2.2, 8.7)

• DEXILANT สามารถรับประทานได้โดยไม่คํานึงถึงอาหาร (2.3)
• ควรกลืน DEXILANT ทั้งหมด อีกวิธีหนึ่งคือสามารถเปิดแคปซูล โรยซอสแอปเปิ้ล

หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วกลืนทันที (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง --------------------
• แคปซูลล่าช้าออก: 30 มก. และ 60 มก. (3) ดู 17 สําหรับข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วยและคู่มือการใชย้าที่ไดร้ับ

การอนุมัติจาก FDA แก้ไขเมื่อ: กันยายน 2012- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อห้าม -------------------- ------------
• ผู้ป่วยที่มีความรู้สึกไวต่อส่วนประกอบใด ๆ ของ

สูตร (4)
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หน้า 2 จาก 15

ข้อมูลการสั่งจ่ายเต็มรูปแบบ ไอออน

1 ข้อบ่งใช้และการใช้งาน

1.1 การรักษาหลอดอาหารอักเสบจากการกัดเซาะ
DEXILANT ได้รับการระบสุําหรับการรักษาทุกระดับของหลอดอาหารอักเสบจากการกัดเซาะ (EE) นานถึง 8 สัปดาห์

1.2 การบํารุงรักษาหลอดอาหารอักเสบจากการกัดเซาะที่หายแล้ว
DEXILANT ได้รับการระบเุพื่อรักษา EE และบรรเทาอาการเสียดท้องได้นานถึง 6 เดือน

1.3 โรคกรดไหลย้อนไม่กัดกร่อนตามอาการ
DEXILANT ได้รับการระบเุพื่อรักษาอาการเสียดท้องที่เกี่ยวข้องกับโรคกรดไหลย้อน gastroesophageal (GERD) ที่ไม่กัดกร่อนตามอาการเป็นเวลา 4 สัปดาห์

2 ปริมาณและการบริหาร

2.1 ปริมาณทีแ่นะนํา
DEXILANT มีให้ในรูปแบบแคปซูลในจุดแข็ง 30 มก. และ 60 มก. สําหรับผู้ใหญ่ คําแนะนําสําหรับการใชง้านในแต่ละข้อสรุปไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1: คําแนะนําในการใชย้า DEXILANT
บ่งชี้ ปริมาณทีแ่นะนํา ความถี่

การรักษา EE 60 มก. วันละครั้งนานถึง 8 สัปดาห์
การบํารุงรักษา EE ทีห่ายแล้ว

และบรรเทาอาการเสียดท้อง
30 มก. วันละครั้ง*

อาการไม่กัดกร่อน
โรคกรดไหลย้อน

30 มก. วันละครั้งเป็นเวลา 4 สัปดาห์

* การศึกษาแบบควบคุมไม่ได้ขยายเกิน 6 เดือน

2.2 การด้อยค่าของตับ
ไม่จําเป็นต้องทําการปรับ DEXILANT สําหรับผู้ป่วยตับอ่อน (Child-Pugh Class A) พิจารณาขนาดยาสูงสุด 30 มก. ต่อวันสําหรับผู้ป่วยทีม่ตีับบกพร่องในระดับปานกลาง (Child-Pugh 
Class B) ไม่มกีารศึกษาในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับอย่างรุนแรง (Child-Pugh Class C)[ดูการใช้งานในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.7) และเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)]

2.3 ข้อมูลการบริหารที่สําคัญ DEXILANT สามารถรับ
ประทานได้โดยไม่คํานึงถึงอาหาร ควรกลืน DEXILANT 
ทั้งหมด

• อีกทางหนึ่ง แคปซูล DEXILANT สามารถบริหารให้ดังนี้:
− เปิดแคปซูล;
− โรยเม็ดที่ไม่บุบสลายบนซอสแอปเปิ้ลหนึ่งช้อนโต๊ะ
‒ กลืนทันที. เม็ดไม่ควรเคี้ยว

3
• แคปซูลที่ออกฤทธิ์ช้า 30 มก. มีความทึบแสง สีฟ้าและสีเทาพร้อม TAP และ "30" ที่ประทับบนแคปซูล
• แคปซูลที่ออกฤทธิ์ช้า 60 มก. มีความทึบแสง สีนํ้าเงินพร้อม TAP และ "60" ทีป่ระทับบนแคปซูล

รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง

4
DEXILANT ห้ามใช้ในผูป้่วยทีแ่พ้ง่ายกับส่วนประกอบใด ๆ ของสูตร[ดูคําอธิบาย (11)]. มรีายงานการแพ้และภูมิแพ้เมื่อใช้ DEXILANT[ดูอาการไมพ่ึงประสงค์ (6.1)].

ข้อห้าม

5 คําเตือนและข้อควรระวัง

5.1 มะเร็งกระเพาะอาหาร
การตอบสนองตามอาการกับ DEXILANT ไม่ได้ขัดขวางการมีอยู่ของมะเร็งในกระเพาะอาหาร

5.2Clostridium Difficileโรคท้องร่วงทีเ่กี่ยวข้อง
การศึกษาเชิงสังเกตที่เผยแพร่แนะนําว่าการบําบัดด้วย PPI เช่น DEXILANT อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทีเ่พิ่มขึ้นของคลอสทรเิดียม ดิฟิไซลอ์าการท้องร่วงทีเ่กี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในผูป้่วยในโรงพยาบาล การวินิจฉัยโรคนี้ควรพิจารณาสําหรับอาการท้องร่วงทีไ่มด่ีขึ้น[ดูอาการไมพ่ึงประสงค์ (6.2)]

ผู้ป่วยควรใช้ขนาดยาตํ่าสุดและระยะเวลาทีส่ั้นที่สุดของการรักษาด้วย PPI ทีเ่หมาะสมกับสภาพที่กําลังรับการรักษา

5.3 กระดูกหัก
การศึกษาเชิงสังเกตที่ตีพิมพห์ลายฉบับแนะนําว่าการรักษาด้วย PPI อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทีเ่พิ่มขึ้นสําหรับกระดูกสะโพก ข้อมือ หรือกระดูกสันหลังหักจากโรคกระดูกพรุน ความเสี่ยง
ของการแตกหักเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาขนาดสูง ซึ่งหมายถึงการให้ยาหลายครั้งต่อวัน และการรักษา PPI ในระยะยาว (หนึ่งปหีรือนานกว่านั้น) ผู้ป่วยควรใช้ขนาดยาตํ่าสุดและระยะเวลาที่สั้น
ที่สุดของการรักษาด้วย PPI ที่เหมาะสมกับสภาวะที่กําลังรับการรักษา ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนควรได้รับการจัดการตามแนวทางการรักษาที่กําหนดไว[้ดู
การให้ยาและการบริหาร (2) และอาการไม่พึงประสงค์ (6)]

5.4 ภาวะแมกนีเซียมในเลือดตํ่า
มีรายงานผู้ป่วยที่รักษาด้วย PPIs เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน โดยส่วนใหญ่มักมอีาการและไม่มอีาการ มักพบภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า ซึ่งแสดงอาการและไม่มอีาการ โดยส่วนใหญ่แล้วหลังจาก
การรักษา 1 ปี เหตุการณไ์มพ่ึงประสงค์ที่ร้ายแรง ได้แก่ บาดทะยัก หัวใจเต้นผิดจังหวะ และอาการชัก ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ การรักษาภาวะแมกนีเซียมในเลือดตํ่าจําเป็นต้องมีการทดแทน
แมกนีเซียมและหยุดการให้ PPI

สําหรับผูป้่วยที่คาดว่าจะต้องรับการรักษาเป็นเวลานาน หรือผู้ที่ใชย้า PPIs ร่วมกับยา เช่น ดิจอกซิน หรือยาที่อาจทําใหเ้กิดภาวะแมกนีเซียมในเลือดตํ่า (เช่น ยาขับปัสสาวะ) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพอาจพิจารณาติดตามระดับแมกนีเซียมก่อนเริ่มการรักษา PPI และเป็นระยะ[ดูอาการไมพ่ึงประสงค์ (6.2)]

รหัสอ้างอิง: 3193076
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5.5 การใช้ DEXILANT ร่วมกับ Methotrexate . ร่วมกัน
วรรณกรรมแนะนําว่าการใช้ PPIs ร่วมกับ methotrexate (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขนาดที่สูง ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยา methotrexate) อาจยกระดับและยืดอายุของ methotrexate และ/
หรือ metabolite ในซีรัม ซึ่งอาจนําไปสู่ความเป็นพิษของ methotrexate ในการให้ยา methotrexate ในขนาดสูง อาจพิจารณาถอน PPI ชั่วคราวในผู้ป่วยบางราย[ดปูฏิกิริยาระหว่างยา 
(7.5)]

6 อาการไม่พึงประสงค์

6.1 ประสบการณ์การทดลองทางคลินิก
เนื่องจากการทดลองทางคลินิกดําเนินการภายใต้สภาวะที่แตกต่างกันอย่างมาก อัตราการเกิดอาการไมพ่ึงประสงคท์ีพ่บในการทดลองทางคลินิกของยาหนึ่งๆ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบ
โดยตรงกับอัตราในการทดลองทางคลินิกของยาอื่น และอาจไม่สะท้อนถึงอัตราทีส่ังเกตได้ในทางปฏิบัติ

ความปลอดภัยของ DEXILANT ได้รับการประเมินในผู้ป่วย 4548 รายในการศึกษาทางคลินิกทีค่วบคุมและไม่มีการควบคุม รวมถึงผู้ป่วย 863 รายทีไ่ด้รับการรักษาอย่างน้อย 6 เดือนและผู้
ป่วย 203 รายที่ได้รับการรักษาเป็นเวลาหนึ่งปี ผู้ป่วยมีอายุระหว่าง 18 ถึง 90 ปี (อายุมัธยฐาน 48 ปี) โดยเป็นผู้หญิง 54%, คอเคเชียน 85%, ผิวดํา 8%, เอเชีย 4% และเชื้อชาติอื่นๆ 3% มี
การทดลองทางคลินิกทีม่ีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม 6 ครั้งสําหรับการรักษา EE การรักษา EE ทีห่ายแล้ว และโรคกรดไหลย้อนตามอาการ ซึ่งรวมถึงผู้ป่วย 896 รายทีไ่ด้รับยาหลอก ผู้ป่วย 455 ราย
ที่ได้รับ DEXILANT 30 มก. 2218 รายใน DEXILANT 60 มก. และผู้ป่วย 1363 รายทีไ่ด้รับยา lansoprazole 30 มก. วันละครั้ง.

อาการไม่พึงประสงค์ที่รายงานบ่อยที่สุด
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุด (≥2%) ที่เกิดขึ้นที่อุบัติการณข์อง DEXILANT สูงกว่ายาหลอกในการศึกษาทีค่วบคุมได้แสดงไว้ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2: อุบัตกิารณ์ของอาการไมพ่ึงประสงคใ์นการศึกษาควบคุม
ยาหลอก เดกซแิลนท์

30 มก.
(N=455)

%

เดกซิแลนท์
60 มก.

(N=2218)
%

เดกซิแลนท์
ทั้งหมด

(N=2621)
%

แลนโซปราโซล
30 มก.

(N=1363)
%

(N=896)
%อาการไมพ่ึงประสงค์

ท้องเสีย 2.9 5.1 4.7 4.8 3.2
อาการปวดท้อง 3.5 3.5 4.0 4.0 2.6

คลื่นไส้ 2.6 3.3 2.8 2.9 1.8
ทางเดินหายใจส่วนบน

การติดเชื้อ
0.8 2.9 1.7 1.9 0.8

อาเจียน 0.8 2.2 1.4 1.6 1.1
ท้องอืด 0.6 2.6 1.4 1.6 1.2

อาการไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลให้เลิกใช้
ในการศึกษาทางคลินิกที่มกีารควบคุม อาการไม่พึงประสงค์ทีพ่บบ่อยที่สุดทีน่ําไปสู่การเลิกใช้ยา DEXILANT คืออาการท้องร่วง (0.7%)

อาการไม่พึงประสงคอ์ื่น ๆ
อาการไม่พึงประสงคอ์ื่น ๆ ที่รายงานในการศึกษาแบบควบคุมทีม่ีอุบัติการณ์น้อยกว่า 2% แสดงไวด้้านล่างโดยระบบของร่างกาย: ความผิดปกติของระบบเลือด
และนํ้าเหลือง:โรคโลหิตจาง, ต่อมนํ้าเหลือง
ความผิดปกติของหัวใจ:โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, จังหวะ, หัวใจเต้นช้า, อาการเจ็บหน้าอก, บวมนํ้า, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, ใจสั่น, อิศวร ความผิดปกติ
ของหูและเขาวงกต:ปวดหู, หอูื้อ, เวียนศีรษะ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ:คอพอก

ความผิดปกติของตา:ระคายเคืองตา ตาบวม
ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร:ไม่สบายท้อง, ปวดท้อง, อุจจาระผิดปกติ, ไม่สบายทางทวารหนัก, หลอดอาหารของบาร์เร็ตต์, บิซัวร์, ลําไส้เสียงผิดปกติ, กลิ่นลมหายใจ, อาการลําไส้ใหญ่บวมด้วย
กล้องจุลทรรศน์, ติ่งเนื้อลําไส้ใหญ่, ท้องผูก, ปากแห้ง, ลําไส้เล็กส่วนต้น, อาการอาหารไม่ย่อย, กลืนลําบาก, ลําไส้อักเสบ, เรอ, หลอดอาหารอักเสบ, ติ่งเนื้อในกระเพาะอาหาร, โรคกระเพาะ, กระเพาะและลําไส้
อักเสบ, ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร, ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารมากเกินไป, โรคกรดไหลย้อน, แผลในกระเพาะอาหารและลําไส้ทะลุ, การถ่ายเป็นเลือด, เม็ดเลือด, ริดสีดวงทวาร, การ
ล้างข้อมูลในกระเพาะอาหารบกพร่อง, อาการลําไส้แปรปรวน, อุจจาระเมือก, เยื่อบุช่องปากพอง, การถ่ายอุจจาระเจ็บปวด, proctitis, อาชาตกเลือดในช่องปาก, อาการตกเลือดในช่องปาก retching

ความผิดปกติทั่วไปและสภาวะการบริหารงาน:adverse drug reaction, asthenia, chest pain, chills, feeling abnormal, inflammation, mucosal inflammation, 
nodule, pain, pyrexia
Hepatobiliary Disorders: biliary colic, cholelithiasis, hepatomegaly 
Immune System Disorders: hypersensitivity
Infections and Infestations: candida infections, influenza, nasopharyngitis, oral herpes, pharyngitis, sinusitis, viral infection, vulvo-vaginal infection Injury, 
Poisoning and Procedural Complications: falls, fractures, joint sprains, overdose, procedural pain, sunburn
Laboratory Investigations: ALP increased, ALT increased, AST increased, bilirubin decreased/increased, blood creatinine increased, blood gastrin increased, blood 
glucose increased, blood potassium increased, liver function test abnormal, platelet count decreased, total protein increased, weight increase

Metabolism and Nutrition Disorders: ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง, แคลเซียมในเลือดสูง, ภาวะโพแทสเซียมในเลือดตํ่า
ความผิดปกติของเนื้อเยื่อกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน:ปวดข้อ, ข้ออักเสบ, ปวดกล้ามเนื้อ, ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก, ปวดกล้ามเนื้อ
ความผิดปกติของระบบประสาท:รสชาติทีเ่ปลี่ยนไป, อาการชัก, เวียนศีรษะ, ปวดหัว, ไมเกรน, ความจําเสื่อม, อาชา, สมาธสิั้นในจิต, อาการสั่น, โรคประสาท trigeminal

ความผิดปกติทางจิตเวช:ฝันไม่ปกติ วิตกกังวล ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ความต้องการทางเพศเปลี่ยนไป ความ
ผิดปกติของไตและปัสสาวะ:dysuria, micturition เร่งด่วน
ระบบสืบพันธุ์และความผิดปกตขิองเต้านม:ประจําเดือน, dyspareunia, menorrhagia, ความผิดปกติของประจําเดือน
ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ทรวงอก และหลอดเลือด:ความทะเยอทะยาน, โรคหอบหืด, หลอดลมอักเสบ, ไอ, หายใจลําบาก, อาการสะอึก, hyperventilation, ความแออัดของระบบทางเดิน
หายใจ, เจ็บคอ
ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง:สิว, โรคผิวหนัง, ผื่นแดง, อาการคัน, ผื่น, แผลที่ผิวหนัง, ลมพิษ ความผิดปกติของหลอด
เลือด:ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําลึก, ร้อนวูบวาบ, ความดันโลหิตสูง

อาการไม่พึงประสงคเ์พิ่มเติมทีร่ายงานในการศึกษาที่ไม่มีการควบคุมในระยะยาวและได้รับการพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับ DEXILANT โดยแพทย์ที่ทําการรักษา ได้แก่ ภูมิแพ้, อาการ
ประสาทหลอนในการได้ยิน, มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองบีเซลล,์ โรคถุงลมโป่งพอง, โรคอ้วนกลาง, ถุงนํ้าดีอักเสบเฉียบพลัน, การคายนํ้า, เบาหวาน, dysphonia, epistaxis, รูขุมขน, โรคเกาต์, 
เริมงูสวัด, ไขมันในเลือดสูง, hypothyroidism, นวิโทรฟิลที่เพิ่มขึ้น, MCHC ลดลง, neutropenia, tenesmus ทางทวารหนัก, โรคขาอยู่ไมสุ่ข, อาการง่วงนอน, ต่อมทอนซิลอักเสบ
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อาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่พบกับ DEXILANT แต่เกิดขึ้นกับ racemate lansoprazole ได้ในข้อมูลการสั่งจ่ายยา lansoprazole ส่วนปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์

6.2 ประสบการณ์หลังการขาย
มีการระบุถึงอาการข้างเคียงดังต่อไปนีใ้นระหว่างการอนุมัติ DEXILANT หลังการอนุมัติ เนื่องจากปฏิกิริยาเหล่านีร้ายงานโดยสมัครใจจากประชากรที่มีขนาดไม่แน่นอน จึงเป็นไปไมไ่ด้เสมอที่จะ
ประมาณความถี่ของปฏิกิริยาเหล่านีไ้ด้อย่างน่าเชื่อถือหรือสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการได้รับยา

ความผิดปกติของระบบเลือดและนํ้าเหลือง:โรคโลหิตจาง hemolytic autoimmune, thrombocytopenic purpura ไม่ทราบสาเหต ุความผิด
ปกตขิองหูและเขาวงกต:หูหนวก ความผิดปกติของตา:มองเห็นภาพซ้อน

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร:อาการบวมนํ้าในช่องปาก, ตับอ่อนอักเสบ
ความผิดปกติทั่วไปและสภาวะการบริหารงาน:ใบหน้าบวมนํ้า ความผิดปกติของตับและ
ท่อนํ้าดี:โรคตับอักเสบจากการใชย้า
ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน:ช็อกจากภูมิแพ้ (ต้องมีการแทรกแซงฉุกเฉิน), โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง, กลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน, เนื้องอกทีผ่ิวหนังชั้นนอกทีเ่ป็นพิษ (เสียชีวิตบาง
ส่วน)
การติดเชื้อและการติดเชื้อ: Clostridium difficileอาการท้องร่วงที่เกี่ยวข้อง ความผิดปกติ
ของการเผาผลาญและโภชนาการ:hypomagnesemia, ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า ความผิด
ปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก:กระดูกหัก
ความผิดปกติของระบบประสาท:อุบัติเหตุหลอดเลือด, การโจมตีขาดเลือดชั่วคราว ความผิดปกติ
ของไตและปัสสาวะ:ภาวะไตวายเฉียบพลัน
ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ทรวงอก และหลอดเลือด:คอหอยบวม แน่นคอ ความผิดปกติของ
ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง:ผื่นทั่วไป leukocytoclastic vasculitis

7 ปฏิกิริยาระหว่างยา

7.1 ยาทีม่ีเภสัชจลนศาสตรก์ารดูดซึมขึ้นอยู่กับ pH
DEXILANT ทําให้เกิดการยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร DEXILANT มีแนวโน้มที่จะลดความเข้มข้นของระบบลงอย่างมากของ atazanavir ตัวยับยั้ง HIV protease ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การมีกรดในกระเพาะอาหารสําหรับการดูดซึม และอาจส่งผลให้สูญเสียผลการรักษาของ atazanavir และการพัฒนาของความต้านทานเอชไอวี ดังนั้นจึงไมค่วรให้ DEXILANT ร่วมกับ 
atazanavir

DEXILANT อาจรบกวนการดูดซึมของยาอื่นๆ ที่ pH ในกระเพาะอาหารเป็นตัวกําหนดทีส่ําคัญของการดูดซึมทางปาก (เช่น ampicillin esters, digoxin, เกลือของเหล็ก, 
ketoconazole)

7.2 วาร์ฟาริน
การบริหารร่วมกันของ DEXILANT 90 มก. และวาร์ฟาริน 25 มก. ไม่ส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของวาร์ฟารินหรือ INR[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)]. อย่างไรก็ตาม มรีายงานการเพิ่มขึ้นของ 
INR และเวลา prothrombin ในผู้ป่วยที่ได้รับ PPIs และ warfarin ควบคู่กันไป การเพิ่มขึ้นของ INR และเวลา prothrombin อาจทําให้เลือดออกผิดปกตแิละเสียชีวิตได้ ผู้ป่วยทีร่ักษาด้วย 
DEXILANT และ warfarin ควบคู่กันอาจต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อเพิ่ม INR และ prothrombin time

7.3 ทาโครลิมัส
การใช้ dexlansoprazole และ tacrolimus ร่วมกันอาจเพิ่มระดับเลือดครบของ tacrolimus โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยปลูกถ่ายที่มี CYP2C19 ในระดับปานกลางหรือไม่ดี

7.4 คลอพิโดเกรล
การใช้ยา dexlansoprazole และ clopidogrel ร่วมกันในคนที่มีสุขภาพดีไม่มีผลสําคัญทางคลินิกต่อการได้รับสารออกฤทธิ์ของ clopidogrel หรือการยับยั้งเกล็ดเลือดทีเ่กิดจาก 
clopidogrel [ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)]ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยา clopidogrel เมื่อให้ยา DEXILANT ที่ได้รับอนุมัติ

7.5 เมโธเทรกเซต
รายงานกรณีศึกษา การศึกษาเภสัชจลนศาสตรข์องประชากรที่ตีพิมพ์ และการวิเคราะหย์้อนหลังชี้ให้เห็นว่าการใช้ PPI ร่วมกับ methotrexate ร่วมกัน (โดยหลักอยู่ที่ขนาดยาสูง ดูข้อมูลการ
สั่งจ่ายยา methotrexate) อาจยกระดับและยืดระดับของ methotrexate ในซรีัมและ/หรือ metabolite hydroxymethotrexate อย่างไรก็ตาม ไม่มกีารศึกษาปฏิกิริยาระหว่างยาอย่าง
เป็นทางการของ methotrexate ในขนาดสูงกับ PPIs[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.5)]
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8.1 การตั้งครรภ์

ใช้ในประชากรเฉพาะ

ผลกระทบที่ทําให้ทารกอวัยวะพิการ

หมวดหมู่การตั้งครรภ์ B. ไม่มกีารศึกษาเกี่ยวกับยาเด็กซ์แลนโซปราโซลที่เพียงพอและมกีารควบคุมอย่างดีในสตรีตั้งครรภ์ ไม่มผีลข้างเคียงของทารกในครรภใ์นการศึกษาการสืบพันธุ์ของสัตว์
ด้วย dexlansoprazole ในกระต่าย เนื่องจากการศึกษาการสืบพันธุ์ของสัตว์ไมไ่ด้คาดการณ์ถึงการตอบสนองของมนุษย์เสมอไป ควรใช้ DEXILANT ในระหว่างตั้งครรภเ์ฉพาะในกรณีที่
จําเป็นอย่างยิ่ง

การศึกษาการสืบพันธุ์ในกระต่ายโดยใช้ยาเด็กซ์แลนโซปราโซลขนาดรับประทานสูงถึง 9 เท่าของขนาดยาเดกซแ์ลนโซปราโซลที่มนุษยแ์นะนําสูงสุด (60 มก. ต่อวัน) ไมพ่บหลักฐานว่ามีภาวะ
เจริญพันธุ์บกพร่องหรือเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์เนื่องจากยาเด็กซ์แลนโซปราโซล นอกจากนี้ การศึกษาการสืบพันธุ์ในหนูทีต่ั้งครรภท์ี่ได้รับ lansoprazole ในช่องปากในขนาดที่สูงถึง 40 
เท่าของขนาดยา lansoprazole ทีแ่นะนําสําหรับมนุษย์ และในกระต่ายทีต่ั้งครรภท์ี่ขนาด lansoprazole ในช่องปากสูงถึง 16 เท่าของขนาดยา lansoprazole ทีแ่นะนําสําหรับมนุษย์ ไมพ่บ
หลักฐานของการเจริญพันธุ์ที่บกพร่องหรือเป็นอันตรายต่อ ทารกในครรภเ์นื่องจาก lansoprazole[ดูพิษวิทยาทีไ่ม่ใช่ทางคลินิก (13.2)].

8.3 การพยาบาลมารดา
ไม่ทราบว่า dexlansoprazole ถูกขับออกมาในนมของมนุษย์หรือไม่ อย่างไรก็ตาม lansoprazole และสารเมตาบอลิซึมของมันมีอยู่ในนมหนูหลังจากไดร้ับ lansoprazole เนื่องจากยา
หลายชนิดถูกขับออกมาในนมของมนุษย์ และเนื่องจากศักยภาพในการเกิดเนื้องอกที่แสดงใหเ้ห็นสําหรับ lansoprazole ในการศึกษาเกี่ยวกับการก่อมะเร็งในหนูแรท[ดูพิษวิทยาที่ไม่ใชท่าง
คลินิก (13.1)]ควรตัดสินใจว่าจะยุติการพยาบาลหรือเลิกใช้ยา โดยคํานึงถึงความสําคัญของยาทีม่ีต่อมารดา

8.4 การใช้ในเด็ก
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ DEXILANT ในผู้ป่วยเด็ก (อายุน้อยกว่า 18 ปี) ยังไม่ได้รับการยอมรับ

รหัสอ้างอิง: 3193076



หน้า 5 จาก 15

8.5 การใช้ผู้สูงอายุ
ในการศึกษาทางคลินิกของ DEXILANT ผู้ป่วย 11% มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่พบความแตกต่างโดยรวมในด้านความปลอดภัยหรือประสิทธิผลระหว่างผู้ป่วยเหล่านี้และผู้ป่วยทีอ่ายุน้อยกว่า และ
ประสบการณ์ทางคลินิกอื่น ๆ ที่รายงานไม่ได้ระบุความแตกต่างที่มีนัยสําคัญในการตอบสนองระหว่างผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยทีอ่ายุน้อยกว่า แต่ไม่สามารถตัดความไวในผู้สูงอายุบางคนออกได้[
ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

8.6 การด้อยค่าของไต
ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยา DEXILANT ในผู้ป่วยไตวาย เภสัชจลนศาสตรข์อง dexlansoprazole ในผู้ป่วยที่มคีวามบกพร่องทางไตไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก 
dexlansoprazole ถูกเผาผลาญอย่างกว้างขวางในตับไปยังสารที่ไม่ได้ใชง้าน และไม่มียาแมใ่นปัสสาวะหลังจากรับประทาน dexlansoprazole ในช่องปาก[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)]

8.7 การด้อยค่าของตับ
ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยา DEXILANT สําหรับผู้ป่วยตับอ่อน (Child-Pugh Class A) DEXILANT 30 มก. ควรได้รับการพิจารณาสําหรับผู้ป่วยทีม่คีวามบกพร่องทางตับในระดับ
ปานกลาง (Child-Pugh Class B) ไม่มีการศึกษาในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางตับอย่างรุนแรง (Child-Pugh Class C)[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)]

10 เกินขนาด
ไม่มีรายงานการใช้ยาเกินขนาดทีม่ีนัยสําคัญของ DEXILANT DEXILANT 120 มก. หลายขนาดและ DEXILANT 300 มก. เพียงครั้งเดียวไม่ส่งผลให้เสียชีวิตหรือเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์
ร้ายแรงอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทีร่้ายแรงของความดันโลหิตสูงร่วมกับ DEXILANT 60 มก. วันละสองครั้ง อาการไมพ่ึงประสงคท์ีไ่ม่ร้ายแรงทีส่ังเกตได้เมื่อใช้ 
DEXILANT 60 มก. วันละสองครั้ง ได้แก่ อาการร้อนวูบวาบ ฟกชํ้า ปวดคอหอยและนํ้าหนักลด Dexlansoprazole ไม่คาดว่าจะถูกลบออกจากการไหลเวียนโดยการฟอกไต หากให้ยาเกิน
ขนาด การรักษาควรเป็นอาการและเป็นการประคับประคอง

11 คําอธิบาย
สารออกฤทธิ์ในแคปซูลทีอ่อกฤทธิ์ช้าของ DEXILANT (dexlansoprazole) ซึ่งเป็นตัวยับยั้งโปรตอนปั๊มคือ (+)-2-[(R)-{[3-เมทิล-4-(2,2,2 ไตรฟลอูอโรเอทอกซี)ไพริดิน-2-อิล] เมทิล} ซัลฟิ
นิล]-1H-benzimidazole สารประกอบที่ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร เด็กซแ์ลนโซปราโซลคือR-enantiomer ของ lansoprazole (ส่วนผสม racemic ของR- และส-อีแนนทิโอเม
อร์) สูตรเชิงประจักษค์ือ C16ชม14F3นู๋3อู๋2S มีนํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 369.36 สูตรโครงสร้างคือ:

อู๋
ส

นู๋
ชม
นู๋

อู๋ CF3

นู๋ CH3

Dexlansoprazole เป็นผงผลึกสีขาวถึงเกือบขาว ซึ่งละลายด้วยการสลายตัวที่อุณหภูมิ 140°C Dexlansoprazole สามารถละลายได้อย่างอิสระในไดเมทิลฟอร์มาไมด์ เมทานอล ไดคลอโร
มีเทน เอทานอล และเอทิลอะซิเตท และละลายได้ในอะซิโตไนไทรล์ ละลายได้เล็กน้อยในอีเธอร์ และละลายได้เล็กน้อยในนํ้า และแทบไมล่ะลายในเฮกเซน

Dexlansoprazole มีความเสถียรเมื่อสัมผัสกับแสง Dexlansoprazole มีความเสถียรมากกว่าในสภาวะที่เป็นกลางและเป็นด่างมากกว่าสภาวะที่เป็นกรด

DEXILANT ถูกจัดให้เป็นสูตรการปลดปล่อยล่าช้าแบบคู่ในแคปซูลสําหรับการบริหารช่องปาก แคปซูลประกอบด้วย dexlansoprazole ในส่วนผสมของเม็ดเคลือบลําไสส้องประเภททีม่ี
โปรไฟล์การละลายขึ้นอยู่กับ pH ทีแ่ตกต่างกัน[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

DEXILANT มจีุดแข็งสองขนาด: 30 มก. และ 60 มก. ต่อแคปซูล แต่ละแคปซูลประกอบด้วยเม็ดเคลือบลําไสท้ี่ประกอบด้วย dexlansoprazole (สารออกฤทธิ์) และส่วนผสมที่ไม่ใชง้านต่อไป
นี้: นํ้าตาลทรงกลม, แมกนีเซียมคาร์บอเนต, ซูโครส, ไฮดรอกซีโพรพลิเซลลูโลสทดแทนตํ่า, ไททาเนียมไดออกไซด์, ไฮดรอกซีโพรพลิเซลลูโลส, hypromellose 2910, แป้งโรยตัว, กรดเมทา
คริลกิโคพอลิเมอร์, เอทิลีน ไกลคอล 8000, ไตรเอทิลซิเตรต, พอลซิอร์เบต 80 และคอลลอยด์ซิลิกอนไดออกไซด์ ส่วนประกอบของเปลือกแคปซูลประกอบด้วยส่วนผสมทีไ่ม่ใช้งานต่อไปนี้: ไฮ
โปรเมลโลส คาราจีแนน และโพแทสเซียมคลอไรด์ ตามสีของเปลือกแคปซูล สีนํ้าเงินประกอบด้วย FD&C Blue No. 2 aluminium lake; สีเทาประกอบด้วยเฟอร์ริกออกไซด์สดีํา และทั้งคู่มี
ไททาเนียมไดออกไซด์

12 เภสัชวิทยาคลินิก

12.1 กลไกการออกฤทธิ์
Dexlansoprazole เป็น PPI ที่ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารโดยการยับยั้งเฉพาะของ (H+,K+)-ATPase ในเซลลข์ม่อมของกระเพาะอาหาร โดยทําหน้าทีเ่ฉพาะกับปั๊ม
โปรตอน dexlansoprazole จะบล็อกขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตกรด

12.2 เภสัชพลศาสตร์

Antisecretory กิจกรรม
ผลของ DEXILANT 60 มก. (n=20) หรือ lansoprazole 30 มก. (n=23) วันละครั้งเป็นเวลาห้าวันต่อ pH ในกระเพาะ 24 ชั่วโมงได้รับการประเมินในคนทีม่สีุขภาพดีในการศึกษาแบบ
ครอสโอเวอรห์ลายโดส ผลลัพธ์สรุปไว้ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3: ผลต่อ pH ในกระเพาะ 24 ชั่วโมงในวันที่ 5 หลัง
การบริหาร DEXILANT หรือ Lansoprazole
เดกซิแลนท์

60 มก.
แลนโซปราโซล

30 มก.
ค่าเฉลี่ย pH ในกระเพาะอาหาร

4.55 4.13
% เวลา pH ในกระเพาะอาหาร > 4

(ชั่วโมง)
71 60
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(17 ชั่วโมง) (14 ชั่วโมง)

เซรั่มแกสตรินเอฟเฟค
ผลของ DEXILANT ต่อความเข้มข้นของ gastrin ในซีรัมได้รับการประเมินในผู้ป่วยประมาณ 3460 คนในการทดลองทางคลินิกนานถึง 8 สัปดาห์และในผู้ป่วย 1,023 คนนานถึง 6 ถึง 12 
เดือน ความเข้มข้นของ gastrin ในการอดอาหารเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับพื้นฐานระหว่างการรักษาด้วย DEXILANT 30 มก. และ 60 มก. ในผู้ป่วยที่รักษานานกว่า 6 เดือน ระดับ gastrin ใน
ซีรัมเพิ่มขึ้นในช่วง 3 เดือนแรกของการรักษาโดยประมาณและคงที่ตลอดการรักษา ค่าเฉลี่ยระดับ gastrin ในซีรัมกลับสู่ระดับก่อนการรักษาภายในหนึ่งเดือนหลังจากหยุดการรักษา

ผลกระทบที่คล้ายเซลล์เอนเทอโรโครมาฟิน (ECL)
ไม่มีรายงานการเกิดเซลล์ ECL hyperplasia ในตัวอย่างชิ้นเนื้อในกระเพาะอาหารทีไ่ด้รับจากผู้ป่วย 653 รายทีไ่ด้รับยา DEXILANT 30 มก. 60 มก. หรือ 90 มก. เป็นเวลาสูงสุด 12 เดือน

ในช่วงชีวิตที่ได้รับยา lansoprazole ในหนูทีไ่ด้รับยาทุกวันถึง 150 มก. ต่อกก. ต่อวัน พบว่ามภีาวะกรดไหลย้อนสูง ตามด้วยการเพิ่มจํานวนเซลล์ ECL และการก่อตัวของเนื้องอกคาร์ซิ
นอยด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนเูพศเมีย[ดูพิษวิทยาทีไ่ม่ใช่ทางคลินิก (13.1)].

ผลต่อการเกิดซํ้าของหัวใจ
ดําเนินการศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพของ DEXILANT ในการยืดอายุ QT/QTคช่วงเวลาในวิชาผู้ใหญท่ี่มีสุขภาพดี ปริมาณ DEXILANT 90 มก. หรือ 300 มก. ไมช่ะลอการเกิดซํ้าของ
หัวใจเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก กลุ่มควบคุมเชิงบวก (ม็อกซิฟลอกซาซิน) ให้ QT/QT เฉลี่ยเฉลี่ยสูงสุดและเวลาเฉลี่ยอย่างมนีัยสําคัญทางสถิติคช่วงเวลาเมื่อเทียบกับยาหลอก

12.3 เภสัชจลนศาสตร์
สูตรผสมการปลดปล่อยทีล่่าช้าแบบคู่ของ DEXILANT ส่งผลให้เกิดโปรไฟลค์วามเข้มข้น-เวลาในพลาสมาของเด็กซแ์ลนโซปราโซลทีม่ีพีคทีแ่ตกต่างกันสองพีค พีคแรกเกิดขึ้น 1 ถึง 2 ชั่วโมง
หลังการบริหาร ตามด้วยพคีที่สองภายใน 4 ถึง 5 ชั่วโมง (ดูรูปที่ 1) Dexlansoprazole ถูกกําจัดด้วยครึ่งชีวิตประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมงในคนที่มีสุขภาพดีและในผู้ป่วยที่เป็นโรคกรดไหลย้อน 
ไม่มีการสะสมของ dexlansoprazole หลังจากรับประทาน DEXILANT 30 มก. หรือ 60 มก. หลายครั้งวันละครั้ง แม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ย AUCtและ Cmaxค่า dexlansoprazole สูงกว่าเล็กน้อย 
(น้อยกว่า 10%) ในวันที่ 5 เมื่อเทียบกับวันที่ 1

รูปที่ 1: ความเข้มข้นของ Dexlansoprazole ในพลาสมาเฉลี่ย - โปรไฟลเ์วลา
หลังการบริหารช่องปากของ DEXILANT 30 หรือ 60 มก

วันละครั้งเป็นเวลา 5 วันในวิชาที่มีสุขภาพดี

1200 เดกซิแลนท์ 30 มก.
เดกซแิลนท์ 60 มก.
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เภสัชจลนศาสตร์ของ dexlansoprazole มีความแปรปรวนสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (CV%) สําหรับ Cmax, AUC และ CL/F มากกว่า 30% (ดูตารางที่ 4)

ตารางที่ 4: ค่าเฉลี่ย (CV%) พารามิเตอรท์างเภสัชจลนศาสตรส์ําหรับอาสาสมัครใน
วันที่ 5 หลังจากให้ DEXILANT

ปริมาณ
(มก.)

คmax AUC24

(ng·h/mL)
CL/F
(ลิตร/ชม.)(นาโนกรัม/มล.)

30 658 (40%)
(N=44)

3275 (47%)
(N=43)

11.4 (48%)
(N=43)

60 1397 (51%)
(N=79)

6529 (60%)
(N=73)

11.6 (46%)
(N=41)

การดูดซึม
หลังการให้ DEXILANT 30 มก. หรือ 60 มก. แก่ผู้ที่มีสุขภาพดีและผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนตามอาการ ค่าเฉลี่ย Cmaxและค่า AUC ของ dexlansoprazole เพิ่มขึ้นตาม
สัดส่วนโดยประมาณ (ดูรูปที่ 1)

การกระจาย
การจับโปรตีนในพลาสมาของ dexlansoprazole มีค่าตั้งแต่ 96.1% ถึง 98.8% ในคนทีม่ีสุขภาพดีและไม่ขึ้นกับความเข้มข้นตั้งแต่ 0.01 ถึง 20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาณการกระ
จายที่ชัดเจน (Vz/F) หลังการให้ยาหลายครั้งในผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนที่มีอาการคือ 40.3 ลิตร

เมแทบอลิซึม
Dexlansoprazole ถูกเผาผลาญอย่างกว้างขวางในตับโดยการเกิดออกซิเดชัน รีดักชัน และการก่อตัวของซัลเฟต กลคููโรไนด์ และกลูตาไธโอนในเวลาต่อมากับสารที่ไม่ออกฤทธิ์ สาร
ออกซิเดชันถูกสร้างขึ้นโดยระบบเอนไซม์ cytochrome P450 (CYP) รวมถึงไฮดรอกซิเลชันส่วนใหญ่โดย CYP2C19 และการออกซิเดชันไปยังซัลโฟนโดย CYP3A4

รหัสอ้างอิง: 3193076
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CYP2C19 เป็นเอนไซมต์ับ polymorphic ซึ่งแสดงฟีโนไทปส์ามประการในการเผาผลาญของสารตั้งต้น CYP2C19; เมแทบอลิซึมทีก่ว้างขวาง (*1/*1), เมแทบอลซิึมระดับกลาง (*1/การก
ลายพันธุ)์ และสารเมแทบอลิซึมทีไ่ม่ดี (การกลายพันธุ์/การกลายพันธุ์) Dexlansoprazole เป็นส่วนประกอบหลักในการหมุนเวียนในพลาสมาโดยไม่คํานึงถึงสถานะเมตาบอลิซึมของ 
CYP2C19 ใน CYP2C19 เมแทบอลิซึมระดับกลางและที่กว้างขวาง เมแทบอลิซึมในพลาสมาทีส่ําคัญคือ 5-hydroxy dexlansoprazole และ glucuronide conjugate ในขณะที่ 
CYP2C19 metabolizers dexlansoprazole sulfone เป็นสารเมแทบอไลต์ในพลาสมาทีส่ําคัญ

การกําจัด
หลังจากได้รับ DEXILANT แล้ว dexlansoprazole จะไม่ถูกขับออกทางปัสสาวะ หลังจากการบริหารของ [14C) dexlansoprazole ถึง 6 คนทีม่ีสุขภาพดี ประมาณ 50.7% (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD): 9.0%) ของกัมมันตภาพรังสีทีใ่ห้มาถูกขับออกทางปัสสาวะและ 47.6% (SD: 7.3%) ในอุจจาระ การกวาดล้างที่ชัดเจน (CL/F) ในคนทีม่ีสุขภาพดีคือ 11.4 ถึง 11.6 ลิตรต่อ
ชั่วโมง ตามลําดับ หลังจากใหย้า 30 หรือ 60 มก. 5 วัน วันละครั้ง

ผลของพหสุัณฐาน CYP2C19 ต่อการได้รับสาร Dexlansoprazole
การได้รับ dexlansoprazole อย่างเป็นระบบโดยทั่วไปจะสูงกว่าในตัวกลางและสารเมแทบอลิซึมทีไ่ม่ดี ในชายชาวญี่ปุ่นที่ได้รับ DEXILANT 30 มก. หรือ 60 มก. (N = 2 ถึง 6 คน / กลุ่ม) 
เพียงครั้งเดียว dexlansoprazole Cmaxและค่า AUC สูงกว่าสารมัธยันตรถ์ึง 2 เท่าเมื่อเทียบกับสารเมแทบอลซิึมที่กว้างขวาง ในเมแทบอลิซึมทีไ่มด่ีหมายถึง Cmaxสูงขึ้นถึง 4 เท่า และค่า
เฉลี่ย AUC สูงขึ้นถึง 12 เท่า เมื่อเทียบกับสารเมแทบอลิซึมทีก่ว้างขวาง แม้ว่าการศึกษาดังกล่าวไมไ่ด้ดําเนินการในคนผิวขาวและชาวแอฟรกิันอเมริกัน แต่คาดว่าการได้รับยาเด็กซ์แลนโซปรา
โซลในเผ่าพันธุ์เหล่านี้จะไดร้ับผลกระทบจากฟีโนไทป์ CYP2C19 เช่นกัน

ผลของอาหารต่อเภสัชจลนศาสตรแ์ละเภสัช
ในการศึกษาผลกระทบด้านอาหารในผู้ทีม่ีสุขภาพดีทีไ่ด้รับ DEXILANT ภายใตส้ภาวะทีไ่ด้รับอาหารทีห่ลากหลายเมื่อเทียบกับการอดอาหาร การเพิ่มขึ้นของ Cmaxอยู่ในช่วงตั้งแต่ 12% ถึง 55% 
การเพิ่มขึ้นของ AUC อยูใ่นช่วง 9% ถึง 37% และ tmaxหลากหลาย (ตั้งแต่ลดลง 0.7 ชั่วโมงเป็นเพิ่มขึ้น 3 ชั่วโมง) ไม่พบความแตกต่างทีม่นีัยสําคัญในค่า pH ในกระเพาะอาหารเฉลี่ยระหว่าง
สภาวะที่อดอาหารและการเลี้ยงแบบต่างๆ อย่างไรก็ตาม เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ pH ในกระเพาะอาหารเกิน 4 ในช่วงเวลาการให้ยา 24 ชั่วโมง ลดลงเล็กน้อยเมื่อให้ DEXILANT หลังอาหาร 
(57%) เทียบกับการอดอาหาร (64%) สาเหตุหลักมาจากการตอบสนองที่ลดลงใน pH ในกระเพาะอาหารในช่วงแรก 4 ชั่วโมงหลังการใหย้า ด้วยเหตุนี้ แม้ว่า DEXILANT สามารถรับประทานได้
โดยไม่คํานึงถึงอาหาร ผู้ป่วยบางรายอาจได้รับประโยชนจ์ากการบริหารยาก่อนมื้ออาหาร หากอาการหลังรับประทานอาหารไม่หายไปภายใตส้ภาวะหลังอาหาร

ประชากรพิเศษ

การใช้ในเด็ก
ยังไม่มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตรข์อง dexlansoprazole ในผู้ป่วยที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี

การใช้ผูสู้งอายุ
ครึ่งชีวิตของ dexlansoprazole ในการกําจัดขั้วจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับคนที่อายุน้อยกว่า (2.23 และ 1.5 ชั่วโมงตามลําดับ); ความแตกต่างนี้ไม่เกี่ยวข้องทาง
คลินิก Dexlansoprazole แสดงความเสี่ยงต่อระบบ (AUC) ในผูป้่วยสูงอายุ (สูงกว่า 34.5%) ในผู้ป่วยทีอ่ายุน้อยกว่า ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยสูงอายุ[ดูการใชง้านในกลุ่ม
ประชากรเฉพาะ (8.5)]

การด้อยค่าของไต
Dexlansoprazole ถูกเผาผลาญอย่างกว้างขวางในตับไปยังสารที่ไม่ออกฤทธิ์ และไม่มยีาแมใ่นปัสสาวะหลังจากรับประทาน dexlansoprazole ในช่องปาก ดังนั้นเภสัชจลนศาสตร์ของ 
dexlansoprazole จึงไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางไต และไม่มกีารศึกษาในผู้ทีม่คีวามบกพร่องทางไต[ดูการใชง้านในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.6)]. นอกจากนี้ 
ยังได้ศึกษาเภสัชจลนศาสตรข์อง lansoprazole ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางไตในระดับเล็กน้อย ปานกลาง หรือรุนแรง ผลลัพธแ์สดงให้เห็นว่าไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาสําหรับประชากร
ผู้ป่วยรายนี้

การด้อยค่าของตับ
ในการศึกษาผู้ป่วย 12 รายที่มีความบกพร่องทางตับในระดับปานกลางซึ่งได้รับ DEXILANT 60 มก. ในช่องปากเพียงครั้งเดียว การได้รับยา dexlansoprazole ในพลาสมา (AUC) ในกลุ่มที่
มีความบกพร่องของตับมคี่ามากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่มีการทํางานของตับตามปกติ ความแตกต่างในการได้รับสัมผัสนี้ไมไ่ด้เกิดจากความแตกต่างในการจับโปรตีนระหว่างกลุ่มการทํางาน
ของตับทั้งสองกลุ่ม ไม่จําเป็นต้องทําการปรับ DEXILANT สําหรับผู้ป่วยตับอ่อน (Child-Pugh Class A) DEXILANT 30 มก. ควรได้รับการพิจารณาสําหรับผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางตับ
ในระดับปานกลาง (Child-Pugh Class B) ไม่มีการศึกษาในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับอย่างรุนแรง (Child-Pugh Class C)[ดูการใชง้านในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.7)]

เพศ
ในการศึกษาชาย 12 คนและสตรี 12 คนที่มีสุขภาพดีที่ได้รับ DEXILANT 60 มก. ในช่องปากเพียงครั้งเดียว เพศหญิงได้รับสัมผัสทั่วร่างกาย (AUC) สูงกว่าผู้ชาย (42.8%) ไม่จําเป็น
ต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยตามเพศ

ปฏิกิริยาระหว่างยากับยา

วาร์ฟาริน
ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างทีม่สีุขภาพดี 20 คน การใช้ยา DEXILANT 90 มก. ร่วมกันวันละครั้งเป็นเวลา 11 วันด้วยยาวารฟ์ารินขนาด 25 มก. ในวันที่ 6 ร่วมกันไม่ส่งผลให้เภสัชจลนศาสตร์
ของวาร์ฟารินหรือ INR มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ยาวารฟ์าริน วารฟ์ารินกับยาหลอก อย่างไรก็ตาม มีรายงานการเพิ่มขึ้นของ INR และเวลา 
prothrombin ในผู้ป่วยที่ได้รับ PPIs และ warfarin ควบคู่กันไป[ดูปฏิกิริยาระหว่างยา (7.2)].

ปฏิกิริยาของ Cytochrome P 450
Dexlansoprazole ถูกเผาผลาญในบางส่วนโดย CYP2C19 และ CYP3A4[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

การศึกษาในหลอดทดลองแสดงให้เห็นว่า dexlansoprazole ไม่น่าจะยับยั้ง CYP isoforms 1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2D6, 2E1 หรือ 3A4 ดังนั้นจึงไม่คาดว่าจะมีปฏิสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องทางคลินิกกับยาที่เผาผลาญโดยเอนไซม์ CYP เหล่านี้ นอกจากนี้ การศึกษาในร่างกายแสดงให้เห็นว่า DEXILANT ไม่มีผลกระทบต่อเภสัชจลนศาสตร์ของฟีนิโทอินร่วม (CYP2C9) 
ซับสเตรตหรือธีโอฟิลลีน (ซับสเตรต CYP1A2) ไม่ได้กําหนดจีโนไทป์ CYP1A2 ของอาสาสมัครในการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยากับยากับธีโอฟิลลีน แม้ว่าการศึกษาในหลอดทดลองจะระบุว่า 
DEXILANT มีศักยภาพในการยับยั้ง CYP2C19 ในร่างกาย แต่การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาและยา ในร่างกาย ส่วนใหญใ่น CYP2C19 เมแทบอลซิึมระดับกลางและระดับกลางได้แสดงให้
เห็นว่า DEXILANT ไม่ส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตรข์องไดอะซีแพม (CYP2C19 substrate)

Clopidogrel
Clopidogrel ถูกเผาผลาญไปยัง metabolite ที่ใชง้านอยู่โดย CYP2C19 การศึกษาในอาสาสมัครทีม่ีสุขภาพดีซึ่งเป็นผู้ทีไ่ด้รับ CYP2C19 เมแทบอลซิึมอย่างกว้างขวาง โดยไดร้ับ 
clopidogrel 75 มก. วันละครั้งเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับ DEXILANT 60 มก. (n=40) เป็นเวลา 9 วัน AUC เฉลี่ยของสารออกฤทธิ์ของ clopidogrel ลดลงประมาณ 9% (อัตราส่วน 
AUC เฉลี่ยอยู่ที่ 91% โดยมี CI 90% ที่ 86-97%) เมื่อ DEXILANT ถูกใช้ร่วมกับยา clopidogrel เพียงอย่างเดียว พารามิเตอรท์างเภสัชพลศาสตร์ยังถูกวัดและแสดงให้เห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงในการยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือด (เหนี่ยวนําโดย 5 mcM ADP) เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในการสัมผัสกับสารออกฤทธิข์อง clopidogrel ความสําคัญทางคลินิกของ
การค้นพบนี้ไม่ชัดเจน

รหัสอ้างอิง: 3193076
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13 พิษวิทยาที่ไม่ใชท่างคลินิก

13.1 การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์
ประเมินศักยภาพในการก่อมะเร็งของเด็กซ์แลนโซปราโซลโดยใช้การศึกษาแลนโซปราโซล ในการศึกษาสารก่อมะเร็ง 2 ครั้งใน 24 เดือน หนู Sprague-Dawley ได้รับการรักษาด้วย 
lansoprazole ในขนาด 5 ถึง 150 มก. ต่อกิโลกรัมต่อวัน ประมาณ 1 ถึง 40 เท่าของการสัมผัสบนพื้นผิวของร่างกาย (มก./ม.)2) ความสูงเฉลี่ย 50 กก. [1.46 m2พื้นที่ผิวกาย (BSA)] เมื่อ
ได้รับ lansoprazole ในขนาดที่แนะนําของมนุษย์ 30 มก. ต่อวัน

Lansoprazole ผลิต ECL cell hyperplasia ทีเ่กี่ยวข้องกับขนาดยาและ carcinoids ของเซลล์ ECL ในหนูทั้งตัวผู้และตัวเมีย[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.2)]

ในหนู lansoprazole ยังเพิ่มอุบัตกิารณ์ของ metaplasia ในลําไส้ของเยื่อบุผิวในกระเพาะอาหารในทั้งสองเพศ ในหนูเพศผู้ lansoprazole ทําใหเ้กิด adenomas เซลลค์ั่นระหว่างหน้า
อัณฑะเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับขนาดยา อุบัติการณข์อง adenomas เหล่านีใ้นหนูที่ได้รับปริมาณ 15 ถึง 150 มก. ต่อกิโลกรัมต่อวัน (4 ถึง 40 เท่าของขนาดยา lansoprazole ที่แนะนําตาม 
BSA) เกินอุบัติการณ์พื้นหลังตํ่า (ช่วง = 1.4 ถึง 10%) สําหรับหนูสายพันธุ์นี้ .

ในการศึกษาสารก่อมะเร็งใน 24 เดือน หนู CD-1 ได้รับการรักษาทางปากด้วยขนาดยาแลนโซพราโซล 15 ถึง 600 มก. ต่อกก. ต่อวัน หรือ 2 ถึง 80 เท่าของขนาดยาแลนโซปราโซลทีม่นุษย์
แนะนําโดยอิงตาม BSA Lansoprazole สร้างอุบัติการณท์ี่เพิ่มขึ้นของการเกิด hyperplasia ของเซลล์ ECL ในกระเพาะอาหาร นอกจากนีย้ังทําใหเ้กิดเนื้องอกในตับเพิ่มขึ้น (มะเร็งตับและ
มะเร็งตับ) อุบัติการณ์เนื้องอกในหนูเพศผู้ที่ได้รับ lansoprazole 300 และ 600 มก. ต่อกก. ต่อวัน (40 ถึง 80 เท่าของขนาดยา lansoprazole ที่แนะนําตาม BSA) และหนูเพศเมียทีไ่ด้รับ 
lansoprazole 150 ถึง 600 มก. ต่อกก. ต่อวัน (20 ถึง 80 ครั้ง) ปริมาณ lansoprazole ที่แนะนําสําหรับมนุษย์โดยอิงจาก BSA) เกินช่วงของอุบัติการณเ์บื้องหลังในการควบคุมในอดีต
สําหรับหนูสายพันธุ์นี้

การศึกษาสารก่อมะเร็งในหนูเมาส์แปลงพันธุ์ p53 (+/-) 26 สัปดาห์ของ lansoprazole ไมเ่ป็นบวก

Lansoprazole เป็นบวกในการทดสอบ Ames และในหลอดทดลองการทดสอบความผิดปกตขิองโครโมโซมลิมโฟไซต์ของมนุษย์ Lansoprazole ไม่เป็นพิษต่อยีนใน อดีตร่างกายการ
ทดสอบการสังเคราะห์ DNA ของตับหนูทีไ่ม่ได้กําหนดเวลาไว้ (UDS)ในร่างกายการทดสอบไมโครนิวเคลียสของเมาสห์รือการทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมของเซลลไ์ขกระดูกหนู

Dexlansoprazole เป็นบวกในการทดสอบ Ames และในในหลอดทดลองการทดสอบความคลาดเคลื่อนของโครโมโซมโดยใช้เซลลป์อดหนูแฮมสเตอรจ์ีน Dexlansoprazole มีค่าเป็นลบ
ในในร่างกายการทดสอบไมโครนิวเคลียสของเมาส์

ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของ dexlansoprazole ต่อภาวะเจริญพันธุ์และประสิทธิภาพการสืบพันธุ์โดยใช้การศึกษา lansoprazole Lansoprazole ในขนาดรับประทานสูงถึง 150 มก. 
ต่อกิโลกรัมต่อวัน (40 เท่าของขนาดยาแลนโซพราโซลที่แนะนําสําหรับมนุษย์ตาม BSA) พบว่าไม่มผีลต่อภาวะเจริญพันธุ์และสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของหนูเพศผู้และเพศเมีย

13.2 พิษวิทยาของสัตวแ์ละ/หรือเภสัชวิทยา

การศึกษาพิษวิทยาการเจริญพันธุ์
การศึกษาการสืบพันธุ์ทีด่ําเนินการในกระต่ายโดยใช้ dexlansoprazole ในช่องปากสูงถึง 30 มก. ต่อกิโลกรัมต่อวัน (ประมาณ 9 เท่าของขนาดยา dexlansoprazole ที่แนะนําสูงสุดของ
มนุษย์ (60 มก. ต่อวัน) ตาม BSA) ไม่พบหลักฐานของภาวะเจริญพันธุ์ทีบ่กพร่องหรือเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์เนื่องจาก ถึงเด็กซ์แลนโซปราโซล นอกจากนี้ การศึกษาการสืบพันธุ์ในหนูที่
ตั้งครรภ์ที่ได้รับ lansoprazole ในช่องปากในปริมาณสูงถึง 150 มก. ต่อกิโลกรัมต่อวัน (40 เท่าของขนาดยา lansoprazole ที่แนะนําสําหรับมนุษย์ตาม BSA) และในกระต่ายทีต่ั้งครรภโ์ดย
ให้ยา lansoprazole ในช่องปากสูงถึง 30 มก. ต่อกิโลกรัมต่อวัน (16 เท่าของขนาดยาแลนโซปราโซลที่แนะนําสําหรับมนุษย์ซึ่งอิงกับบีเอสเอ) ไม่พบหลักฐานของการเจริญพันธุ์ที่บกพร่อง
หรือเป็นอันตรายต่อทารกในครรภเ์นื่องจากแลนโซปราโซล

14 การศึกษาทางคลินิก

14.1 การรักษาหลอดอาหารอักเสบจากการกัดเซาะ
การศึกษาแบบ multi-center, double-blind, active-driven, randomized, randomized ใช้เวลา 8 สัปดาห์ในผู้ป่วยที่มี EE ทีย่ืนยันการส่องกล้อง ความรุนแรงของโรคจําแนกตาม
ระบบการจัดลําดับลอสแองเจลิส (เกรด AD) ผู้ป่วยได้รับการสุ่มให้เป็นหนึ่งในสามกลุ่มการรักษาต่อไปนี:้ DEXILANT 60 มก. ต่อวัน, DEXILANT 90 มก. ต่อวัน หรือ lansoprazole 30 มก. 
ต่อวัน ผู้ป่วยที่เป็นH. pyloriบวกหรือผู้ที่มีหลอดอาหารของ Barrett และ/หรือการเปลี่ยนแปลง dysplastic ที่การตรวจวัดพื้นฐานไม่รวมอยู่ในการศึกษาเหล่านี้ ผู้ป่วยทั้งหมด 4092 รายได้
รับการลงทะเบียนและมีอายุระหว่าง 18 ถึง 90 ปี (อายุมัธยฐาน 48 ปี) โดยเป็นเพศชาย 54% เชื้อชาติมีการกระจายดังนี้: 87% คอเคเชียน, 5% สีดําและอื่น ๆ 8% ตามการจําแนกประเภท
ลอสแองเจลิส 71% ของผู้ป่วยมี EE ทีไ่ม่รุนแรง (เกรด A และ B) และ 29% ของผู้ป่วยมี EE ปานกลางถึงรุนแรง (เกรด C และ D) ก่อนการรักษา

การศึกษาได้รับการออกแบบเพื่อทดสอบความไม่ด้อยกว่า หากแสดงให้เห็นความไม่ด้อยกว่า ก็จะถูกทดสอบความเหนือกว่า แม้ว่าจะแสดงให้เห็นความไม่ด้อยกว่าในการศึกษาทั้งสอง 
แต่การค้นพบความเหนือกว่าในการศึกษาหนึ่งไม่ได้ถูกทําซํ้าในการศึกษาอื่น

สัดส่วนของผู้ป่วยที่มี EE ที่หายแล้วในสัปดาห์ที่ 4 หรือ 8 แสดงไว้ด้านล่างในตารางที่ 5

ตารางที่ 5: อัตราการรักษา EEเอ: ทุกเกรด
(95% CI) สําหรับความแตกต่างของการรักษา

(เดกซแิลนท์–แลนโซปราโซล)
โดยสัปดาห์ที่ 8

จํานวน
ผู้ป่วย (N)ข

กลุ่มบําบัด
(รายวัน)

สัปดาห์ที่ 4
% หายแล้ว

สัปดาห์ที่ 8ค

% หายแล้วศึกษา
657 เดกซิแลนท์ 60 มก. 70 871 (-1.5, 6.1)d
648 แลนโซปราโซล 30 มก. 65 85
639 เดกซิแลนท์ 60 มก. 66 852 (2.2, 10.5)d
656 แลนโซปราโซล 30 มก. 65 79

CI = ช่วงความเชื่อมั่น
เอจากการประมาณการอัตราอย่างคร่าวๆ ผู้ป่วยทีไ่ม่ได้รับการส่องกล้องบันทึก EE ที่หายแล้วและหยุดก่อนเวลาอันควร

ถือว่าไม่หาย
ขผู้ป่วยที่มีการส่องกล้องตรวจหลังการตรวจวัดพื้นฐานอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
คจุดสิ้นสุดประสิทธิภาพหลัก
dแสดงใหเ้ห็นว่าไม่ด้อยกว่าแลนโซปราโซล

รหัสอ้างอิง: 3193076
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DEXILANT 90 มก. ไดร้ับการศึกษาและไม่ได้ให้ประโยชนท์างคลินิกเพิ่มเติมมากกว่า DEXILANT 60 มก.

14.2 การบํารุงรักษาหลอดอาหารอักเสบจากการกัดเซาะที่หายแล้ว
การศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างแบบ multi-center, double-blind, placebo-controlled, randomized ได้ดําเนินการในผู้ป่วยทีส่ําเร็จการศึกษา EE และพบว่า EE ทีร่ักษาด้วยการส่องกล้อง
ได้รับการยืนยันแล้ว การรักษาการรักษาและการแก้ไขอาการในช่วงหกเดือนได้รับการประเมินด้วย DEXILANT 30 มก. หรือ 60 มก. วันละครั้งเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก ผู้ป่วยทั้งหมด 445 
รายได้รับการลงทะเบียนและมีอายุระหว่าง 18 ถึง 85 ปี (อายุมัธยฐาน 49 ปี) โดยเป็นผู้หญิง 52% เชื้อชาติมกีารกระจายดังนี้: 90% คอเคเซียน 5% สีดําและอื่น ๆ 5%

ร้อยละหกสิบหกของผู้ป่วยที่ได้รับ DEXILANT 30 มก. ยังคงหายเป็นปกตใินช่วงหกเดือนตามการยืนยันโดยการส่องกล้อง (ดูตารางที่ 6)

ตารางที่ 6: อัตราค่าบํารุงรักษาเอของ Healed EE ที่เดือน 6
จํานวน

ผูป้่วย
(N)ข

กลุ่มบําบัด
(รายวัน)

อัตราค่าบํารุงรักษา
(%)

125 เดกซิแลนท์ 30 มก. 66.4ค

119 ยาหลอก 14.3
เอจากการประมาณการอัตราคร่าวๆ ผูป้่วยทีไ่ม่มี

การกําเริบของโรคโดยการส่องกล้องและหยุดก่อนเวลาอันควรได้รับการพิจารณาว่ากําเริบ

ขผู้ป่วยทีม่ีการส่องกล้องตรวจหลังการตรวจวัดพื้นฐานอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
คอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเทียบกับยาหลอก

DEXILANT 60 มก. ได้รับการศึกษาและไม่ได้ให้ประโยชนท์างคลินิกเพิ่มเติมมากกว่า DEXILANT 30 มก.

นอกจากนี้ยังประเมินผลของ DEXILANT 30 มก. ต่อการรักษาอาการเสียดท้อง เมื่อเข้าสู่การศึกษาการบํารุงรักษา ความรุนแรงของอาการเสียดท้องที่พื้นฐานของผู้ป่วยส่วนใหญไ่ม่ได้รับการ
จัดอันดับว่าไม่มี DEXILANT 30 มก. แสดงให้เห็นถึงเปอร์เซ็นต์ทีสู่งขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติของระยะเวลาที่ไม่มอีาการเสียดท้อง 24 ชั่วโมงเมื่อเทียบกับยาหลอกในช่วงการรักษา 6 เดือน 
(ดูตารางที่ 7) ผู้ป่วยส่วนใหญท่ี่ได้รับยาหลอกหยุดยาเนื่องจากการกําเริบของ EE ระหว่างเดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 6

ตารางที่ 7: เปอร์เซ็นต์มัธยฐานของระยะเวลาปลอดอาการเสียดท้อง 24 ชั่วโมง
ของการบํารุงรักษาการศึกษา EE ที่ได้รับการรักษา

การรักษาโดยรวมเอ เดือน 1 เดือน 6
อิจฉาริษยาฟรี
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง

(%)

อิจฉาริษยาฟรี
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง

(%)

อิจฉาริษยาฟรี
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง

(%)
กลุ่มบําบัด

(รายวัน) นู๋ นู๋ นู๋
เดกซแิลนท์ 30 มก. 132 96.1ข 126 96.7 80 98.3

ยาหลอก 141 28.6 117 28.6 23 73.3
เอปลายทางประสิทธิภาพรอง
ขอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตเิทียบกับยาหลอก

14.3 GERD ทีไ่ม่แสดงอาการ
การศึกษาแบบ multi-center, double-blind, placebo-controlled, randomized, 4 สัปดาหไ์ด้ดําเนินการในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนที่ไมก่ัดกร่อนตามอาการ 
โดยหลัก ๆ แล้วจากการแสดงอาการ ผู้ป่วยเหล่านีท้ี่ระบุอาการเสียดท้องเป็นอาการหลัก มีประวัตอิิจฉาริษยาเป็นเวลา 6 เดือนหรือนานกว่านั้น มีอาการเสียดท้องอย่างน้อย 4 ใน 7 วันก่อน
การสุ่มตัวอย่าง และไม่มกีารกัดกร่อนของหลอดอาหารตามการยืนยันโดยการส่องกล้อง อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยทีม่อีาการที่ไมเ่กี่ยวข้องกับกรดอาจไม่ได้รับการยกเว้นโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือก
เหล่านี้ ผู้ป่วยได้รับการสุ่มให้เป็นหนึ่งในกลุ่มการรักษาต่อไปนี:้ DEXILANT 30 มก. ต่อวัน, 60 มก. ต่อวัน หรือยาหลอก ผู้ป่วยทั้งหมด 947 รายได้รับการลงทะเบียนและมีอายุระหว่าง 18 ถึง 
86 ปี (อายุมัธยฐาน 48 ป)ี โดยเป็นผู้หญิง 71% เชื้อชาติมีการกระจายดังนี้: 82% คอเคเชี่ยน,

DEXILANT 30 มก. ใหเ้ปอร์เซ็นตว์ันทีม่ีระยะเวลา 24 ชั่วโมงทีป่ราศจากอาการเสียดท้องมากกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอย่างมนีัยสําคัญทางสถิติซึ่งประเมินโดยไดอารี่รายวัน
ตลอด 4 สัปดาห์ (ดูตารางที่ 8) DEXILANT 60 มก. ได้รับการศึกษาและไม่ได้ให้ประโยชน์ทางคลินิกเพิ่มเติมจาก DEXILANT 30 มก.

ตารางที่ 8: เปอร์เซ็นต์มัธยฐานของระยะเวลาที่ไม่อิจฉาริษยา 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาการรักษา 4 สัปดาหข์อง
การศึกษา GERD ที่ไมแ่สดงอาการ

อิจฉาริษยาฟรี
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง

(%)
กลุ่มบําบัด

(รายวัน)นู๋
312 เดกซิแลนท์ 30 มก. 54.9เอ

310 ยาหลอก 18.5
เออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเทียบกับยาหลอก

ผู้ป่วยที่ได้รับ DEXILANT 30 มก. ร้อยละทีสู่งขึ้นมีระยะเวลา 24 ชั่วโมงที่ปราศจากอาการเสียดท้องเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกในช่วง 3 วันแรกของการรักษาและคงอยู่ตลอดระยะเวลา
การรักษา (ร้อยละของผู้ป่วยในวันที่ 3: DEXILANT 38% เทียบกับยาหลอก 15% วันที่ 28: DEXILANT 63% เทียบกับยาหลอก 40%)

รหัสอ้างอิง: 3193076
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16 วิธีการจัดหา/จัดเก็บและจัดการ
แคปซูลทีอ่อกฤทธิ์ช้าของ DEXILANT ขนาด 30 มก. มีลักษณะทึบแสง สีฟ้าและสีเทา พร้อมด้วย TAP และ "30" ทีพ่ิมพ์บนแคปซูลและจัดให้เป็น:

หมายเลข NDC
64764-171-11
64764-171-30
64764-171-90
64764-171-19

ขนาด
แพ็คเกจหน่วยยา 100 ขวด 30

ขวด90
ขวด 1000

DEXILANT แคปซูลที่ออกฤทธิช์้า 60 มก. มีความทึบแสง สีนํ้าเงินพร้อม TAP และ "60" ที่พิมพ์บนแคปซูลและจัดใหเ้ป็น:

หมายเลข NDC
64764-175-11
64764-175-30
64764-175-90
64764-175-19

ขนาด
แพ็คเกจหน่วยยา 100 ขวด 30

ขวด90
ขวด 1000

เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (77 องศาฟาเรนไฮต์); ทัศนศึกษาอนุญาตให้ 15-30 ° C (59-86 ° F) (ดู อุณหภูมหิ้องที่ควบคุมโดย USP )

รหัสอ้างอิง: 3193076
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17 ข้อมูลการใหค้ําปรึกษาผู้ป่วย

ดูคู่มือการใชย้าที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA

เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ DEXILANT อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ควรปรึกษาข้อมูลและคําแนะนําที่ให้ไว้ในคู่มือการใชย้าที่ได้รับการอนุมัตจิาก FDA กับผู้ป่วย

แจ้งผู้ป่วยใหส้ังเกตอาการแพ้ เนื่องจากอาจร้ายแรงและอาจจําเป็นต้องเลิกใช้ DEXILANT

แนะนําให้ผูป้่วยรายงานทันทแีละแสวงหาการดูแลอาการท้องร่วงทีไ่ม่ดีขึ้น นี่อาจเป็นสัญญาณของคลอสทริเดียม ดิฟิไซล์อาการท้องร่วงที่เกี่ยวข้อง [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2)].

แนะนําให้ผู้ป่วยรายงานและไปพบแพทย์ทันทีสําหรับอาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือดหรือทางระบบประสาท ซึ่งรวมถึงอาการใจสั่น เวียนศีรษะ อาการชัก และบาดทะยัก เนื่องจากสิ่งเหล่านี้
อาจเป็นสัญญาณของภาวะแมกนีเซียมในเลือดตํ่า[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.4)].

แนะนําให้ผู้ป่วยบอกผู้ให้บริการดูแลสุขภาพหากพวกเขาใช้ atazanavir, tacrolimus, warfarin และยาทีไ่ด้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของกระเพาะอาหาร[ดูปฏิกิริยา
ระหว่างยา (7)]

แนะนําให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชย้าในคู่มือการใช้ยา และแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่า:
• DEXILANT มีให้ในรูปแบบแคปซูลล่าช้า
• อาจรับประทาน DEXILANT โดยไม่คํานึงถึงอาหาร
• ควรกลืน DEXILANT ทั้งหมด
• อีกทางหนึ่ง แคปซูล DEXILANT สามารถบริหารให้ดังนี้:

− เปิดแคปซูล;
− โรยเม็ดทีไ่มบุ่บสลายบนซอสแอปเปิ้ลหนึ่งช้อนโต๊ะ
− กลืนทันท.ี เม็ดไม่ควรเคี้ยว
− อย่าเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลัง

รหัสอ้างอิง: 3193076
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คู่มือการใช้ยา
DEXILANT (สํารับ-ĭ-launt)

(เด็กซ์แลนโซปราโซล)
แคปซูลที่ปล่อยออกมาล่าช้า

อ่านคู่มือการใช้ยานีก้่อนทีคุ่ณจะเริ่มใช้ DEXILANT และทุกครั้งที่คุณเติมเงิน อาจมีข้อมูลใหม่ ข้อมูลนี้ไม่ได้ใชแ้ทนการพูดคุยกับแพทย์
ของคุณเกี่ยวกับสภาพทางการแพทย์หรือการรักษาของคุณ

ข้อมูลที่สําคัญที่สุดที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับ DEXILANT คืออะไร?

DEXILANT อาจช่วยให้อาการที่เกี่ยวข้องกับกรดของคุณ แตคุ่ณยังคงมีปัญหากระเพาะอาหารที่ร้ายแรง พูดคุยกับแพทย์ของ
คุณ

DEXILANT อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรง ได้แก่ :

• ท้องเสีย. DEXILANT อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการท้องเสียอย่างรุนแรง อาการท้องร่วงนี้อาจเกิดจากการติดเชื้อ (คลอสทริเดีย
ม ดิฟิไซล์) ในลําไสข้องคุณ
โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีากคุณมีอุจจาระเป็นนํ้า ปวดท้อง และมีไข้ทีไ่ม่หายไป

• กระดูกหัก. ผู้ที่ทานยาตัวยับยั้งโปรตอนปั๊มหลายครั้งต่อวันเป็นเวลานาน (หนึ่งปหีรือนานกว่านั้น) อาจมีความเสี่ยงทีจ่ะกระดูก
สะโพก ข้อมือ หรือกระดูกสันหลังหัก คุณควรใช้ DEXILANT ตามที่กําหนดไว้ในขนาดตํ่าสุดทีเ่ป็นไปได้สําหรับการรักษาของคุณ
และในเวลาทีส่ั้นที่สุดที่จําเป็น พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของกระดูกหักหากคุณใช้ DEXILANT

DEXILANT อาจมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงอื่นๆ ดู“ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ของ DEXILANT คืออะไร” เดกซแิลนท์คืออะไร?

DEXILANT เป็นยาตามใบสั่งแพทยท์ี่เรียกว่าตัวยับยั้งโปรตอนปั๊ม (PPI) DEXILANT ช่วยลดปริมาณกรดในกระเพาะของคุณ

DEXILANT ใช้ในผู้ใหญ่:
• นานถึง 8 สัปดาห์เพื่อรักษาความเสียหายทีเ่กี่ยวข้องกับกรดต่อเยื่อบุของหลอดอาหาร (เรียกว่าหลอดอาหารอักเสบจากการกัดเซาะหรือ EE)

• นานถึง 6 เดือนเพื่อรักษาหลอดอาหารอักเสบจากการกัดเซาะและบรรเทาอาการเสียดท้อง
• เป็นเวลา 4 สัปดาห์เพื่อรักษาอาการเสียดท้องที่เกี่ยวข้องกับโรคกรดไหลย้อน (GERD)

โรคกรดไหลย้อนเกิดขึ้นเมื่อกรดจากกระเพาะอาหารของคุณเข้าสู่ท่อ (หลอดอาหาร) ที่เชื่อมต่อปากของคุณกับกระเพาะอาหารของคุณ 
ซึ่งอาจทําให้รู้สึกแสบร้อนที่หน้าอกหรือลําคอ มรีสเปรี้ยวหรือเรอ
ไม่ทราบว่า DEXILANT ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปหีรือไม่

ใครไม่ควรใช้ DEXILANT?

อย่าใช้ DEXILANT หากคุณแพ้ dexlansoprazole หรือส่วนผสมอื่นๆ ใน DEXILANT ดูรายการส่วนผสมทั้งหมดใน DEXILANT ที่
ส่วนท้ายของคู่มือการใชย้านี้
ฉันควรบอกแพทยก์่อนใช้ DEXILANT อย่างไร

ก่อนที่คุณจะใช้ DEXILANT ให้แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณ:

• มีคนบอกว่าคุณมีระดับแมกนีเซียมในเลือดตํ่า
• มีปัญหาตับ
• มีโรคประจําตัวอื่นๆ
• กําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ ไม่ทราบว่า DEXILANT จะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ของคุณหรือไม่
• กําลังใหน้มลูกหรือวางแผนทีจ่ะให้นมลูก ไมท่ราบว่า DEXILANT ผ่านเข้าสู่นํ้านมแม่ของคุณหรือไม่

รหัสอ้างอิง: 3193076
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คุณและแพทย์ควรตัดสินใจว่าจะใชย้า DEXILANT หรือให้นมลูก ไม่ควรทําทั้งสองอย่าง พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธี
ที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูกของคุณหากคุณใช้ DEXILANT

บอกแพทย์เกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใชร้วมถึงยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และไม่ใชใ่บสั่งยา วิตามิน และอาหารเสริมสมุนไพร DEXILANT 
อาจส่งผลต่อการทํางานของยาอื่นๆ และยาอื่นๆ อาจส่งผลต่อการทํางานของ DEXILANT

โดยเฉพาะแจ้งใหแ้พทย์ทราบหากคุณใช:้

• ยาปฏิชีวนะทีม่ีแอมพิซิลลิน
• atazanavir (เรยาทาซ)
• ดิจอกซิน (ลานอกซิน)
• ผลิตภัณฑ์ทีม่ีธาตุเหล็ก
• คีโตโคนาโซล (ไนโซรัล)
• วาร์ฟาริน (Coumadin, Jantoven)
• ทาโครลมิัส (Prograf)
• ยา methotrexate

สอบถามรายการยาเหล่านี้จากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ หากคุณไม่แน่ใจ
รู้จักยาที่คุณใช้ เก็บรายชื่อเพื่อแสดงให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเมื่อคุณได้รับยาใหม่

ฉันควรใช้ DEXILANT อย่างไร?

• ใช้ DEXILANT ตามทีแ่พทย์ของคุณกําหนด
• อย่าเปลี่ยนขนาดยาหรือหยุดใช้ DEXILANT โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อน
• คุณสามารถรับประทาน DEXILANT โดยมีหรือไม่มีอาหารก็ได้
• กลืน DEXILANT แคปซูลทั้งหมด
• หากคุณมีปัญหาในการกลืนทั้งแคปซูล DEXILANT คุณสามารถเปิดแคปซูลแล้วโรยส่วนผสมลงบนซอสแอปเปิ้ลหนึ่งช้อนโต๊ะ 

อย่าลืมกลืนส่วนผสมแอปเปิ้ลซอสทันที อย่าเคี้ยวส่วนผสม อย่าเก็บส่วนผสมไว้เพื่อใช้ในภายหลัง

• หากคุณรับประทาน DEXILANT มากเกินไป ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือไปทีโ่รงพยาบาลทีใ่กลท้ี่สุดหรือห้องฉุกเฉิน

ผลข้างเคียงที่เป็นไปไดข้อง DEXILANT คืออะไร?

DEXILANT อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรง ได้แก่ :

• โปรดดู “ข้อมูลที่สําคัญที่สุดที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับ DEXILANT คืออะไร”

• ระดับแมกนีเซียมในร่างกายตํ่า. ปัญหานีอ้าจร้ายแรง แมกนีเซียมตํ่าสามารถเกิดขึ้นได้ในบางคนที่ทานยาตัวยับยั้งโปรตอน
เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หากระดับแมกนีเซียมตํ่าเกิดขึ้น มักจะเกิดขึ้นหลังจากการรักษาหนึ่งปี คุณอาจมีอาการของ
แมกนีเซียมตํ่าหรือไม่ก็ได้

แจ้งใหแ้พทย์ทราบทันทีหากคุณมีอาการเหล่านี้: o

o
o
o
o
o
o
o
o

อาการชัก
อาการวิงเวียนศีรษะ

หัวใจเต้นผิดปกติหรือเต้นเร็ว

การเคลื่อนไหวกระตุกหรือสั่น (ตัวสั่น) กล้ามเนื้อ
อ่อนแรง
ตะคริวที่มือและเท้า ตะคริวหรือปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อ อาการกระตุกของ
กล่องเสียง
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แพทย์ของคุณอาจตรวจระดับแมกนีเซียมในร่างกายของคุณก่อนทีคุ่ณจะเริ่มใช้ DEXILANT หรือระหว่างการรักษา หากคุณจะใช้
ยา DEXILANT เป็นเวลานาน

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของ DEXILANT ได้แก:่

• ท้องเสีย
• อาการปวดท้อง
• คลื่นไส้
• ไข้หวัด
• อาเจียน
• แก๊ส

ผลข้างเคียงอื่นๆ

• อาการแพอ้ย่างรุนแรงแจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนีก้ับ DEXILANT:
• ผื่น
• หน้าบวม
• แน่นคอ
• หายใจลําบาก

แพทย์ของคุณอาจหยุด DEXILANT หากมีอาการเหล่านีเ้กิดขึ้น

บอกแพทย์หากคุณมีผลข้างเคียงที่รบกวนจิตใจหรือไม่หายไป
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ DEXILANT สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกร โทรหาแพทย์เพื่อขอคํา
แนะนําทางการแพทย์เกี่ยวกับผลข้างเคียง คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงต่อ FDA ได้ที่ 1-800-FDA-1088
ควรเก็บ DEXILANT อย่างไร?

• เก็บ DEXILANT ไวท้ีอุ่ณหภูมิห้องระหว่าง 68 ° F ถึง 77 ° F (20 ° C ถึง 25 ° C)
เก็บ DEXILANT และยาทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ 
DEXILANT

บางครั้งมีการกําหนดยาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวใ้นคู่มือการใชย้า ห้ามใช้ DEXILANT ในสภาพที่ไม่ได้กําหนดไว้ อย่าให้ 
DEXILANT กับผูอ้ื่น แม้ว่าพวกเขาจะมอีาการเดียวกันกับคุณก็ตาม อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขา

คู่มือการใชย้านี้สรุปข้อมูลที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับ DEXILANT หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม พูดคุยกับแพทย์ของคุณ คุณสามารถขอ
ให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบข้อมูลเกี่ยวกับ DEXILANT ที่เขียนขึ้นสําหรับบุคลากรทางการแพทย์

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.DEXILANT.com หรือโทร 1-877-825-3327

ส่วนผสมใน DEXILANT คืออะไร?

สารออกฤทธิ์: dexlansoprazole
ส่วนผสมที่ไม่ใช้งาน: นํ้าตาลทรงกลม, แมกนีเซียมคาร์บอเนต, ซูโครส, ไฮดรอกซโีพรพิลเซลลูโลสทดแทนตํ่า, ไททาเนียมไดออกไซด์, 
ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส, hypromellose 2910, แป้งโรยตัว, โคพอลิเมอร์กรดเมทาคริลิก, โพลีเอทิลนีไกลคอล 8000, ไตรเอทิลซิ
เตรต, พอลิซอร์เบต 80 และคอลลอยด์ซิลิคอนไดออกไซด์ เปลือกแคปซูลทําจากไฮโปรเมลโลส คาราจีแนน และโพแทสเซียมคลอไรด์ 
ตามสขีองเปลือกแคปซูล สีนํ้าเงินประกอบด้วย FD&C Blue No. 2 aluminium lake; สีเทาประกอบด้วยเฟอรร์ิกออกไซด์สีดํา และ
ทั้งคู่มีไททาเนียมไดออกไซด์
คู่มือการใชย้านี้ไดร้ับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา
จัดจําหน่ายโดย
Takeda Pharmaceuticals America, Inc.
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