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אקסנאטיד הזרקת
tide) a en'(ex  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 בבלוטת גידולים שתפתח הסיכון את להגביר עשויהBCISE) (Bydureon  מורחב בשחרורExenatide  זריקת
 שקיבלו מעבדה חיות). התריס בלוטת סרטן של סוג(MTC;  המדולרית התריס בלוטת של קרצינומה כולל, התריס
 בבני לגידולים הסיכון את מגבירה זו תרופה אם ידוע לא אך, גידולים פיתחו מורחב בשחרור אקסנאטיד זריקת

type 2  אוMTC  בתסמונת פעם אי סבל או סבל במשפחתך מישהו או אתה אם שלך לרופא ספר. אדם
syndrome Neoplasia Endocrine Multiple 2) ;MENכן אם). בגוף אחת מבלוטה ביותר לגידולים הגורם מצב ,

 מהתסמינים אחד חווה אתה אם. מורחב בשחרור אקסנאטיד בזריקת להשתמש לא לך יגיד כנראה שלך הרופא
.נשימה קוצר או; בבליעה קושי; צרְִידּות; בצוואר נפיחות או גוש: שלך לרופא מיד התקשר, הבאים

 את לבדוק כדי מסוימות בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לאקסנטיד שלך הגוף תגובת

 בטיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
 או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל אקסנאטיד בהזרקת

(FDA). והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח

)/ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs
http://www.fda.gov (התרופות מדריך לקבלת היצרן באתר או.

.אקסנאטיד בהזרקת בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 הסוכר רמות כאשר אינסולין להפריש הלבלב גירוי ידי על פועל זה. אינקרטין חיקוי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא
BCISE(. Exenatide  נמצא שהוא היכן אחרות גוף לרקמות מהדם סוכר להעביר עוזר אינסולין. גבוהות בדם

)Bydureonומעלה. שנים10  בני וילדים  ובמבוגרים)Byetta( בסוכרת לטיפול גופנית ופעילות דיאטה עם יחד  משמש 
Exenatide במבוגרים) בדם הסוכר בכמות לשלוט יכול אינו ולכן כרגיל באינסולין משתמש אינו הגוף בו מצב(2  מסוג
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 לטיפול משמש אינוExenatide . בתיאבון לירידה וגורם הקיבה התרוקנות את מאט גםExenatide . לאנרגיה משמש
 משמש אינוExenatide ). בדם הסוכר בכמות לשלוט יכול אינו ולכן אינסולין מייצר אינו הגוף בו מצב(1  מסוג בסוכרת
.לאינסולין הזקוקים סוכרת עם באנשים לטיפול אינסולין במקום

 מחלות כולל, חיים מסכני או חמורים סיבוכים לפתח עלולים בדם גבוה וסוכר מסוכרת הסובלים אנשים, הזמן עם
, לדוגמה( החיים באורח שינויים ביצוע, בתרופות שימוש. עיניים ובעיות עצבי נזק, בכליות בעיות, מוחי שבץ, לב

 שלך הסוכרת בניהול לסייע עשויים בדם הסוכר רמת של קבועה ובדיקה) עישון הפסקת, גופנית פעילות, דיאטה
 הקשורים אחרים סיבוכים או שבץ, לב בהתקף ללקות הסיכוי את להפחית גם עשוי זה טיפול. בריאותך ושיפור

 גברים אצל המינית ביכולת ירידה; קרות רגליים או רגליים, תחושה קהה( עצבי נזק, כליות ספיקת אי כגון, לסוכרת
 אחרים בריאות שירותי וספקי שלך הרופא. חניכיים מחלת או, ראייה אובדן או שינויים כולל, עיניים בעיות), ונשים
.שלך הסוכרת את לנהל ביותר הטובה הדרך על איתך ידברו

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

)Byettaמיידי  שחרור  -Exenatide® (כתמיסה מגיע )מתחת ממש( עורית תת להזרקה מראש מלא מינון בעט) נוזל 
 ממנו פחות או יותר להשתמש אין. ההוראות לפי בדיוק.®(Bydureon) ארוך טווח( מורחב שחרורExenatide ). לעור

 שהשתמשת מאז יותר או ימים3  עברו אםexenatide  שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים בו להשתמש או
 כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. שלך האחרונה במנה
 בשחרורsuspension extenatiderelease exenatide-exenatide  הזרקת במוצרי השתמש. מבין שאינך חלק

 עםexenatide- ב משתמש אתה שבו בשבוע היום את לשנות יכול אתה. ביום שעה בכל שבוע בכל יום באותו מורחב
 מוזרקת מיידי בשחרורExenatide  ב השתמש. לארוחות קשר ללא ביום שעה בכל בשבוע פעם מוזרק מורחב שחרור

 של בהפרש, היום של העיקריות הארוחות שתי או( והערב הבוקר ארוחות לפני דקות60  תוך ביום פעמיים כלל בדרך
 אקסנאטיד הזרקת של נמוך במינון אותך יתחיל כנראה שלך הרופא. הארוחות לאחר אותו להזריק אין). שעות-6 כ

 לא שלך בדם הסוכר ברמת השליטה אם תרופות של יותר גבוה מינון עם לעט אותך שיחליף וייתכן מיידי בשחרור
 במזרק) נוזל( תרחיף בתור מגיעExenatide  תרחיף. אחד חודש במשך באקסנטיד שהשתמשת לאחר השתפרה
 )BCISEתמיסת. עורית תת להזרקה מראש מלא אוטומטי

) סוכר( הגלוקוז רמות, אקסנאטיד של מורחב שחרור לתרחיף מיידי בשחרור אקסנאטיד מתמיסת עובר אתה אם
.זה שינוי לאחר שבועות4  עד2  במשך זמני באופן לעלות עשויות שלך

 אם גם באקסנטיד להשתמש המשך. אותה מרפא אינו אך בסוכרת שולטexenatide- שלך הרופא עם לדבר מבלי.
Exenatide ב להשתמש תפסיק אל. טוב מרגיש אתה

 שלך הרוקח או מהרופא בקש. אקסנאטיד להזרקת מוצרים להזרקת היצרן הוראות את ולהבין לקרוא הקפד
.בזהירות האלה ההנחיות את בצע. האוטומטי במזרק או בעט להשתמש כיצד לך להראות

בנפרד מחטים לקנות תצטרך, מראש מלאים מינון עטי) ®(Byetta מיידי לשחרור-exenatide ב משתמש אתה אם

 חוזר שימוש תעשה אל לעולם. התרופה את להזריק תצטרך מחטים של סוג איזה הרוקח או הרופא את שאל.
 המחטים את השלך. שלך המנה הזרקת לאחר מיד המחט את תמיד הסר. עטים או מחטים תשתף ואל במחטים

.לדקירות העמיד המיכל את להשליך כיצד שלך הרוקח או הרופא את שאל. לנקב עמיד במיכל
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 צבע חסר, שקוף להיות צריך זה. אותה הזרקת לפני מיידי לשחרור שלך האקסנאטיד בתמיסת תמיד התבונן
 חלקיקים מכילה, עכורה, צבעונית היא אם מיידי לשחרורexenatide  בזריקת להשתמש אין. חלקיקים וללא

.חלף התפוגה תאריך אם או, מוצקים

 להתחמם לו ואפשר מהמקרר מראש מלא אוטומטי מזרק) ®BCISE)Bydureon  מורחב שחרור-exenatide ה את הסר
 ניעור ידי על מראש המולא האוטומטי המזרק את ערבבו. התרופה הזרקת לפני דקות15  למשך החדר לטמפרטורת

.השימוש לפני לפחות שניות15  במשך נמרץ

, שניות15  במשך ניעור לאחר. אותו מזריק שאתה לפני מורחב בשחרור שלך האקסנאטיד תרחיף על תסתכל תמיד
.חלף התפוגה תאריך אם או, מוצקים חלקיקים מכיל, דהוי הוא אם להשתמש אין. ועכור לבן עד לבן להיות אמור הוא

.אחת לזריקה לשילובexenatide  מוצרי עם אינסולין לערבב אין

 אקסנטיד תזריק אל לעולם. העליונה בזרוע או) בטן( בבטן), עליונה רגל( בירך להינתן יכוליםExenatide  הזרקת מוצרי
.מורחב בשחרור אקסנאטיד תרחיף של מנה כל עם הנבחר באזור ההזרקה מקום את) סובב( שנה. לשריר או לווריד

 אחת ממש הזריקות את להזריק אין אך, בגוף כללי אזור באותו ואינסולין מורחב בשחרור אקסנאטיד להזריק ניתן
.השנייה ליד

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

exenatide, בזריקת השימוש לפני
exenatide.  בהזרקת מהמרכיבים לאחד או אחרת תרופה לכל-exenatide, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל

 לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
-exenatide ש מכיוון הפה דרך נוטל שאתה התרופות כל על שלך לרופא לספר במיוחד חשוב. לקחת מתכוון או

( פרצטמול: מהבאים אחד כל להזכיר הקפד. הללו התרופות את סופג שלך הגוף שבו האופן את לשנות עשוי
 אנלפריל, קפטופריל), בלוטרל, לוטנסין( בנזפריל כגון(ACE)  אנגיוטנסין הממיר אנזים מעכבי); טיילנול

,Epaned, Vasotec)ב ,(Vaseretic-ליסינופריל, פוסינופריל  ,Prinivil, Qbrelis, Zestril)ב ,(Zestoretic-
Prestaliaopril( (, quinapril moexipril )in ,Accupril)ב ,Accuretic-ב ,(Quinaretic-רמיפריל  ,(Altace)ו

;trandolapril-אחרות סטרואידיות לא דלקת נוגדות ותרופות אספירין'); מים כדורי(' משתנים  (NSAIDs)כגון 
; דם לחץ ליתר תרופותAltoprev( ;(Aleve, Naprosyn)( lovastatin;  ונפרוקסן) מוטרין, אדוויל( איבופרופן

 גליפיזיד-Duetact), ב, אמריל( גלימפיריד כגון, סולפונילאוריאה כגון בסוכרת לטיפול אחרות תרופות או אינסולין
,(Glucotrol)גליבוריד  (DiaBeta, Glynase)ווורפרין; וטולבוטמיד  .(Jantoven)לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את

 לפני אחת שעה לפחות אותם קח, אנטיביוטיקה או) הריון למניעת גלולות( אוראליים מניעה אמצעי נוטל אתה אם
 עם אותן קח, אוכל עם אלו תרופות ליטול לך נאמר אם. מיידי בשחרור אקסנאטיד תמיסת בהזרקת השימוש

.מיידי בשחרור אקסנאטיד תמיסת בהזרקת משתמש שאינך בזמן חטיף או ארוחה
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 של סוג[ דם טסיות של נמוך מספר( טרומבוציטופניה עקב רציני דימום לך היה פעם אי אם שלך לרופא ספר
 להשתמש לא לך יגיד כנראה שלך הרופא. אקסנאטיד מוצרי קבלת לאחר]) דם לקרישת הדרושים דם תאי

exenatide. במוצרי

( גסטרופרזיס כולל, חמורות קיבה בעיות פעם אי לך היו או לך יש אם או כליה השתלת עברת אם שלך לרופא ספר
 בעיות או) הלבלב של נפיחות( לבלב דלקת; מזון בעיכול אחרות בעיות או) הדק למעי מהקיבה איטית מזון תנועת
 של גבוהה רמה; המרה בכיס אחרות בעיות או) המרה בכיס שנוצרים מוצקים משקעים( מרה אבני; אחרות לבלב

, משלשולים לאחרונה סבלת אם שלך לרופא גם ספר. כליות או כבד מחלת או; בדם) שומנים( טריגליצרידים
 של גדולה כמות אובדן( להתייבשות לגרום שעלול מה, הפה דרך נוזלים לשתות יכול אינך אם או הקאות או בחילות

).גוף נוזלי

ב השימוש בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
,exenatide-שלך לרופא התקשר.

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

 תזונה לאכול חשוב. שלך הדיאטנית או הרופא של והתזונה הגופנית הפעילות המלצות כל אחר לעקוב הקפד
.בריאה

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 והמשך שהוחמצה המנה על דלג), ®(Byetta מיידי בשחרור אקסנאטיד זריקת של למנה מתגעגע אתה אם
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה להזריק אין. במינונים שלך הקבוע הזמנים בלוח

 ברגע שהוחמצה במנה השתמש), ®BCISE)Bydureon  מורחב בשחרור אקסנאטיד הזרקת של למנה מתגעגע אתה אם
) שעות(72  ימים-3 מ פחות יש אם, זאת עם. שלך הקבוע השבועי הזמנים בלוח המשך מכן ולאחר אותה זוכר שאתה

 להשתמש אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, שלך הבאה המתוכננת המנה עד
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפול במינון

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 סוכר של הסימפטומים את לדעת צריך אתה. בדם הסוכר ברמת לשינויים לגרום עלולה זו תרופה
.אלה תסמינים לך יש אם לעשות ומה בדם וגבוה נמוך

 אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולהExenatide  הזרקת
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

עצירות

מופחת תיאבון

עצבנית תחושה

סחְרַחֹורתֶ

צרַבֶתֶ

ראֹׁש ּכאְבֵ
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חּולׁשהָ

מיְֹוזעָ

 או הבאים מהתסמינים באחד נתקל אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
 או מיד לרופא והתקשר-exenatide ב להשתמש הפסק, חשובות אזהרות בסעיף המפורטים מאלה
: :חירום רפואי טיפול לקבל

הקאות בלי או עם לגב להתפשט עלול אך הקיבה באמצע או העליון השמאלי בחלק שמתחיל מתמשך כאב

כוורות

פריחה

עקִצּוץ

העיניים או השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

עילפון או סחרחורת

מהיר דופק

בליעה או נשימה קשיי

גושים או גירוד, שלפוחיות, נפיחות, ההזרקה באתר כאבים

העיניים או העור של הצהבה או חום, הקאות, בחילות, באמצע העליונה או הימנית הקיבה באזור כאבים

השתן בכמות או בצבע שינויים

מהרגיל פחות או יותר קרובות לעתים שתן מתן

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הידיים של נפיחות

חריגות חבורות או דימום

 זו בתרופה השימוש בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
Exenatide

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 אל. אור מפני מוגן, במקרר שלהם המקורי בקרטון מיידי בשחרורexenatide  של בשימוש שאינם עטים אחסן
 מעלות25  עד( החדר בטמפרטורתExenatide  של מיידי לשחרור עטים לאחסן ניתן, השימוש לאחר. תקפא
 לשחרור עטים על לשמור הקפד, נסיעה בעת. מחוברת כשהמחטexenatide  עטי לאחסן אין. ימים30  עד) צלזיוס

.יבשיםExenatide  של מיידי

 מפני ומוגן המקורי בקרטון במקרר שטוחExenatide  של מורחב בשחרור האוטומטיים המזרקים את אחסן
 עד( החדר בטמפרטורתExenatide  של מורחב בשחרור אוטומטיים מזרקים לאחסן ניתן, הצורך במידת. אור
.הכל בסך שבועות4  למשך) צלזיוס מעלות30
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.ילדים של ידם מהישג אוטומטיים ומזרקים אקסנאטיד עטי הרחק

 שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור ואלו

 כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן כדי.
.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

 יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם. אותן לצרוך

 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע.

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

בחילה

הקֲָאָה

היפוגליקמיה של תסמינים

?אחר מידע לדעת צריך

. לאקסנטיד תגובתך את לקבוע כדי קבוע באופן(HbA1c)  הגלוקוזיל ההמוגלובין ואת בדם הסוכר רמת את לבדוק יש
 בצע. בבית שלך בשתן או בדם הסוכר רמות מדידת ידי על זו לתרופה תגובתך את לבדוק כיצד לך יגיד גם שלך הרופא

.בקפידה הללו ההוראות את

 של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך בתרופות להשתמש אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך המרשם

 מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים כמו
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם

רנד שמות

Bydureon®¶
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BCISEBydureon®

®בייטה

.זמינות להיות עשויות גנריות חלופות. בשוק עוד זמין אינו זה ממותג מוצר-¶

15/11/2021-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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