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Didanosine
เด่นชัดว่า (ย้อม dan 'โอ้ เห็น)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Didanosine อาจทําให้เกิดตับอ่อนอักเสบที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต (ตับอ่อนบวม) แจ้งให้แพทย์ประจําตัว
ของคุณทราบหากคุณดื่มหรือเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจ์ํานวนมาก และถ้าคุณมีหรือเคยเป็นโรคตับอ่อนอักเสบ ตับ
อ่อนหรือโรคไต หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: ปวดท้องหรือบวม คลื่นไส้ อาเจียน หรือ
มีไข้

Didanosine อาจทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตต่อตับและภาวะที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตที่เรียกว่า lactic acidosis (การ
สะสมของกรดแลคตกิในเลือด) ความเสี่ยงที่คุณจะเป็นโรคกรดแลคติกอาจสูงขึ้นหากคุณเป็นผู้หญิง หากคุณมีนํ้าหนัก
เกิน หรือถ้าคุณไดร้ับการรักษาด้วยยาสําหรับเอชไอวีมาเป็นเวลานาน แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคย
เป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน บอกแพทยห์ากคุณกําลังใช้ยาสตาวูดีน (ซีริท) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานได
ดาโนซีนหากคุณกําลังใช้ยานี้ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทหีรือรับการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน: หายใจถี่; หายใจเร็ว; การเปลี่ยนแปลงของการเต้นของหัวใจ คลื่นไส้ อาเจียน; สูญเสียความกระหาย; ลดนํ้าหนัก
; ท้องเสีย; ปวดที่ส่วนบนขวาของท้องของคุณ มีเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา ปัสสาวะสี
เข้ม การเคลื่อนไหวของลําไสส้ีอ่อน เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก มือและเท้าที่เย็นหรือสีนํ้าเงิน หรือปวดกล้ามเนื้อ

นัดหมายทั้งหมดกับแพทยแ์ละห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อ
ตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อไดดาโนซีน

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชไ้ดดาโนซีน

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผูป้่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยไดดาโนซีน 
และทุกครั้งทีคุ่ณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ 
นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/
DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้ยา
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hy เป็นยานี้กําหนด?

Didanosine ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) Didanosine อยูใ่นกลุ่ม
ยาทีเ่รียกว่า nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) มันทํางานโดยการลดปริมาณของเอชไอวีในเลือด 
แม้ว่า Didanosine จะไม่สามารถรักษา HIV ได้ แต่ก็อาจลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ที่ได้มาและโรค
ทีเ่กี่ยวข้องกับ HIV เช่นการติดเชื้อร้ายแรงหรือมะเร็ง การใช้ยาเหล่านีค้วบคู่ไปกับการฝึกมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวติอื่นๆ อาจลดความเสี่ยงในการแพร่ (แพร่กระจาย) ไวรัสเอชไอวีไปยังผู้อื่น

ควรจะใช้ยานี้หรือไม?่

Didanosine มาในรูปแบบแคปซูลทีอ่อกฤทธิ์นานและเป็นยาทางปาก (ของเหลว) ที่ต้องใช้ทางปาก สารละลายปากเปล่ามักใช้
วันละครั้งหรือสองครั้ง 30 นาทีก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหาร แคปซูลแบบขยายเวลามักจะใช้วันละครั้งในขณะท้อง
ว่าง ทานไดดาโนซีนในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบาย
ส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ทานไดดาโนซีนให้ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณ
กําหนด

หากคุณกําลังใช้แคปซูลแบบขยายเวลารับประทาน ให้กลืนทั้งแคปซูล อย่าแยกเคี้ยวบดทําลายหรือละลาย แจ้งให้แพทย์
ประจําตัวของคุณทราบหากคุณไม่สามารถกลืนแคปซูลแบบขยายออกทั้งหมดได้

หากคุณกําลังใช้สารละลายปากเปล่า คุณควรเขย่าขวดให้ดีก่อนใช้แต่ละครั้งเพื่อผสมยาอย่างสมํ่าเสมอ ใช้ช้อนหรือถ้วยตวง
ขนาดยาเพื่อวัดปริมาณของเหลวที่ถูกต้องสําหรับแต่ละขนาดยา ไม่ใช่ช้อนที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไป

Didanosine ควบคุมการติดเชื้อ HIV แตไ่ม่สามารถรักษาได้ ทานไดดาโนซีนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานไดดาโนซีน
โดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์ หากคุณลืมรับประทานยาหรือหยุดทานไดดาโนซีน อาการของคุณอาจรักษาได้ยากขึ้น

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งใช้ Didanosine ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคคลอื่นที่ติดเชื้อเอช
ไอวีโดยไม่ได้ตั้งใจ พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานไดดาโนซีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าไดดาโนซีน ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในแคปซูลไดดาโนซีนหรือสารละลาย
ในช่องปาก สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังใช้ allopurinol (Aloprim, Lopurin, Zyloprim) หรือ ribavirin 
(Copegus, Rebetol, Virazole) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานไดดาโนซีน หากคุณกําลังใช้ยาเหล่านี้อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือทั้งสองอย่าง
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แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทยแ์ละยาที่หาซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือ
วางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาใด ๆ ที่ระบไุว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญและต่อไปนี้: ยาลดกรดที่มีอลูมิเนียมหรือแมกนีเซียม (Maalox, Mylanta, อื่น 
ๆ ): ยาต้านเชื้อราเช่น itraconazole (Sporanox) และ ketoconazole; atazanvir (Reyataz); ยาปฏิชีวนะเช่น ciprofloxacin (Cipro), 
gatifloxacin (Tequin), moxifloxacin (Avelox), ofloxacin (Floxin), pentamidine (Nebupent, Pentam), sulfamethoxazole และ 
trimethoprim (Bactrim, Septra) และ tetracycline (Sumycin); คาบาซิแทกเซล (เจฟทานา); แดปโซน (Aczone); เดลาเวียรด์ีน 
(Rescriptor); docetaxel (Taxotere); แกนซิโคลเวียร์ (ไซโตวีน); ไฮดรอกซียูเรีย (Droxia, Hydrea); อินดินาเวียร์ (Crixivan); เมธาโดน (โด
โลฟีน, เมธาโดส); เนลฟินาเวียร์ (วิราเซปต์); paclitaxel (Abraxane, Taxol); เพนทามิดีน (Nebupent, Pentam); รานิทิดีน (Zantac); รโิทนา
เวียร์ (นอร์เวียร)์; sulfamethoxazole และ trimethoprim (Bactrim, Septra) เทโนโฟเวียร์ (Viread); ทิพรานาเวียร์ (Aptivus); วาลแกนซิ
โคลเวียร์ (Valcyte); หรือ vincristine (Marqibo) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา เปลี่ยนเมื่อคุณกําลังใช้ยา หรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับไดดาโนซีน ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ 
แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา เปลี่ยนเมื่อคุณกําลังใชย้า หรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้าง
เคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับไดดาโนซีน ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏใน
รายการนี้ แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา เปลี่ยนเมื่อคุณกําลังใชย้า หรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีก
จํานวนมากอาจมีปฏิกิริยากับไดดาโนซีน ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทยท์ราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคเส้นประสาทส่วนปลาย (ชา รู้สึกเสียวซ่า แสบร้อน หรือ
รู้สึกปวดที่มือหรือเท้า หรือความสามารถในการสัมผัสอุณหภูมิหรือสัมผัสที่มือหรือเท้าลดลง) หรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานไดดาโนซีน 
ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ คุณไม่ควรใหน้มลูกหากคุณติดเชื้อเอชไอวีหรือทานไดดาโนซีน

คุณควรรู้ว่า Didanosine อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ต้องได้รับการรักษาทันทกี่อนที่จะกลายเป็นเรื่องร้ายแรง เด็กที่ทาน
ไดดาโนซีนอาจไม่สามารถบอกคุณเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่พวกเขารู้สึกได้ หากคุณกําลังให้ไดดาโนซีนแก่เด็ก ให้ถามแพทย์
ของเด็กว่าคุณจะทราบได้อย่างไรว่าเด็กมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงเหล่านีห้รือไม่

คุณควรรู้ว่าคุณอาจสูญเสียไขมันในร่างกายจากใบหน้า ขา แขน และก้น ปรึกษาแพทย์หากคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง
นี้

คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสู้กับการ
ติดเชื้ออื่นๆ ที่มีอยู่ในร่างกายของคุณแล้ว นี่อาจทําให้คุณมีอาการของการติดเชื้อเหล่านั้น หากคุณมีอาการใหม่หรือ
อาการแย่ลงหลังจากเริ่มการรักษาด้วยไดดาโนซีน อย่าลืมบอกแพทย์

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันทีที่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตาม
ตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Didanosine อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง บอกแพทย์ว่าอาการนี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

ปวดหัว
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ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้หรือที่กล่าวถึงในส่วนคําเตือนที่สําคัญ 
ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

ชา, รู้สึกเสียวซ่า, แสบร้อนหรือปวดมือหรือเท้า

การมองเห็นเปลี่ยนไป

มองเห็นสีไมช่ัด

Didanosine อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ 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)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บแคปซูล Didanosine ไว้ในภาชนะทีป่้อน ปิดให้แน่น และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อน
และความชื้นส่วนเกิน (ไม่ใช่ในห้องนํ้า) เก็บ Didanosine oral solution ไว้ในตู้เย็น ปิดให้สนิท และทิ้งยาที่ไม่ได้ใช้หลังจาก
ผ่านไป 30 วัน

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]. หากเหยื่อล้มลง
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มอีาการชัก หายใจลําบาก หรือตื่นไม่ขึ้น ให้โทรเรียกบริการฉุกเฉินที่ 911 ทันที

อาการของการใชย้าเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ท้องเสีย

ชา, รู้สึกเสียวซ่า, แสบร้อนหรือปวดมือหรือเท้า

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

อาการปวดท้อง

ท้องอืด

ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ

เหนื่อยมาก

ความอ่อนแอ

อาการวิงเวียนศีรษะ

มึนหัว

หัวใจเต้นเร็ว ช้า หรือเต้นผิดปกติ

หายใจลึกหรือเร็ว

หายใจถี่

ปัสสาวะสีเหลืองเข้มหรือสีนํ้าตาล

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อาเจียนสารที่มีเลือดหรือดูเหมือนกากกาแฟ

อุจจาระสีเข้ม

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

รู้สึกหนาว

ไข้

อาการคล้ายไขห้วัดใหญ่

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เก็บอุปทานของไดดาโนซีนไว้ในมือ อย่ารอจนกว่าคุณจะหมดยาเพื่อเติมใบสั่งยาของคุณ
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เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Videx®EC

Videx®

ชื่อของเธอ

ddI

ไดดีออกซีอโินซีน

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ
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