Thôngtinthuốccấyghép
Tên bệnh nhân/MRN:

Số điện thoại: (617) 632-9700

Điều phối viên cấy ghép:

Số điện thoại:

Số điện thoại tiệm thuốc tây:

Số điện thoại VNA:

Bệnh nhân và người chăm sóc nên rửa tay cẩn thận trước và sau khi quản lý thuốc

Tên thuốc

Mẫu

Tác dụng

0,5mg

Tacrolimus
(Prograf)

1mg

Chống lại sự
thải ghép, ức
chế hệ thống
miễn dịch

5mg

hoặc
Mycophenolic
Acid DR
(Myfortic)

Không được uống
vào buổi sáng khi
bạn đi thử máu, cho
đến sau khi thử
máu xong.
12 tiếng đồng hồ
uống một lần
Nên uống đều đặn
cùng với thức ăn
hoặc không.

Hình ảnh của
Sandoz generic

Mycophenolate
Mofetil
(Cellcept)

Các thông tin quan trọng
khác

Hướng dẫn

Tác dụng phụ thường gặp
Đau đầu
Run rẩy
Ngứa ngáy ở tay và chân
Rụng tóc
Lượng kali cao

*** Thuốc vĩnh viễn***
(Đối với bệnh nhân cấy ghép thận
và/hoặc tuyến tụy)
500mg
Hình ảnh của
Roxane generic
hoặc

Chống lại sự
thải ghép, ức
chế hệ thống
miễn dịch

Nên uống đều đặn
cùng với thức ăn
hoặc không
12 tiếng đồng hồ
uống một lần

360mg
hình ảnh của
Mylan generic

5mg
Loại thông
thường có vẻ
khác

Tác dụng phụ thường gặp
Buồn nôn
Ói mửa
Tiêu chảy
Tim đập nhanh
Thông báo cho điều phối viên cấy
ghép nếu bạn đi phân lỏng hơn 46 lần/ngày

Uống cùng với thức
ăn

Prednisone

*** Thuốc vĩnh viễn***

Chống lại sự
thải ghép, ức
chế hệ thống
miễn dịch

Nên uống một lần
một ngày vào buổi
sáng
Nên theo hướng
dẫn nếu được cung
cấp

Tác dụng phụ thường gặp
-

Ăn ngon miệng hơn
Lượng đường trong máu tăng
Tính tình thay đổi
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Tên thuốc

Valganciclovir
(Valcyte)

Mẫu

450 mg
Hình ảnh của hiệu
Valcyte

Tác dụng
Ngăn ngừanhiễm vi
rút

Các thông tin quan trọng
khác

Hướng dẫn
Liều dùng khác nhau
tùy theo chức năng
thận

Sulfamethoxazol
Ngăn ngừa

e/ Trimethoprim
(Bactrim SS or
SMZ/TMP)

1 viên
Loại thông thường
có vẻ khác

Nystatin
dung dịch
hoặc

5mL
hoặc

Không được ăn hoặc
uống trong vòng 20
phút sau khi dùng
liều Nystatin

nhiễm nấm
trong miệng và Nystatin được uống 4
lần mỗi ngày
cổ họng

(Protonix)

(Prilosec)

Sodium polystyrene

dạ dày

Ngăn ngừa loét
dạ dày

Nên uống một lần
hoặc hai lần mỗi
ngày

Ngăn ngừa loét

40 mg

20 mg
Loại thông
thường có vẻ
khác

trong máu

Senna (Senokot)

tacrolimus sẽ được cung cấp nếu
ngưng thuốc

150 mg
Loại thông thường
có vẻ khác

(Kayexalate)

và/hoặc

không dùng thuốc đều đặn sẽ
dẫn đến lượng tacrolimus thấp
và hiện tượng thải ghép

- Sẽ được uống trong vòng 8 tuần
sau khi cấy ghép trong trường hợp
bệnh nhân không dùng Protonix
hoặc Prilosec (xem thêm bên dưới)

sulfate

(DOC-Q-LACE)

- Tương tác với tacrolimus, nếu

Nên uống một lần
hoặc hai lần mỗi
ngày

Giảm
lượng Kali

Oxycodone
hoặc
Hydromorphone
(Dilaudid)
Docusate sodium

tháng

20 mg
hoặc

hoặc
Omeprazole

- Fluconazole - Cấy ghép gan - 2

- Hướng dẫn về việc thay đổi liều

Ranitidine

Pantoprazole

ghép thận và/hoặc tuyến tụy - 4 tuần

Fluconazole được
uống 1 lần mỗi ngày

hoặc
(Zantac)

- Nystatin - Đối với bệnh nhân cấy

200mg
loại thông thường
trong có vẻ khác

Famotidine
(Pepcid)

- Sẽ được dùng trong vòng một năm
đối với hầu hết các bệnh nhân

tiết niệu

Ngăn ngừa

Fluconazole
(Diflucan)

viêm phổi và

Uống một lần mỗi
ngày

- Sẽ được dùng từ 3-6 tháng
Ngưng ngày:

Chỉ nên uống khi
được điều phối

phân

(hoặc thuốc tương tự) trước khi
được cấy ghép

- Có thể gây ra tiêu chảy

viên
hướng dẫn
- Chỉ nên dùng khi cần thiết

Thuốc giảm đau

Làm mềm

- Sẽ được tiếp tục dùng thuốc này

Không nên uống nếu
có tiêu chảy

- Không cần thiết nếu không dùng
thuốc giảm đau bên trên
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