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Exenatid-injektion
uttalas som (ex en' a tide)

VIKTIG VARNING:

Exenatid-injektion med förlängd frisättning (Bydureon BCISE) kan öka risken för att du utvecklar tumörer i 
sköldkörteln, inklusive medullär sköldkörtelcancer (MTC; en typ av sköldkörtelcancer). Laboratoriedjur 
som fick exenatid-injektion med förlängd frisättning utvecklade tumörer, men det är inte känt om denna 
medicin ökar risken för tumörer hos människor. Tala om för din läkare om du eller någon i din familj har 
eller någonsin har haft MTC eller multipelt endokrint neoplasi syndrom typ 2 (MEN 2; tillstånd som 
orsakar tumörer i mer än en körtel i kroppen). Om så är fallet kommer din läkare förmodligen att säga åt 
dig att inte använda exenatid-injektion med förlängd frisättning. Om du upplever något av följande 
symtom, kontakta din läkare omedelbart: en knöl eller svullnad i nacken; heshet; svårt att svälja; eller 
andnöd.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kan beställa vissa tester för att 
kontrollera din kropps reaktion på exenatid.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad 
(läkemedelsguide) när du börjar behandlingen med exenatid-injektion och varje gång du fyller på ditt 
recept. Läs informationen noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några 
frågor. Du kan också besöka Food and Drug Administration (FDA) webbplats
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) eller tillverkarens webbplats för att få medicinguiden.

Tala med din läkare om riskerna med att använda exenatid-injektion.

hur är denna medicin utskriven?

Exenatid används tillsammans med kost och träning för att behandla typ 2-diabetes (tillstånd där kroppen inte 

använder insulin normalt och därför inte kan kontrollera mängden socker i blodet) hos vuxna (Byetta) och hos vuxna 

och barn 10 år gamla och äldre (Bydureon BCISE). Exenatid är i en klass av läkemedel som kallas inkretinmimetika. 

Det fungerar genom att stimulera bukspottkörteln att utsöndra insulin när blodsockernivåerna är höga. Insulin 

hjälper till att flytta socker från blodet till andra kroppsvävnader där det är
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används för energi. Exenatid bromsar också tömningen av magen och orsakar en minskad aptit. Exenatid 
används inte för att behandla typ 1-diabetes (tillstånd där kroppen inte producerar insulin och därför inte kan 
kontrollera mängden socker i blodet). Exenatid används inte istället för insulin för att behandla personer med 
diabetes som behöver insulin.

Med tiden kan personer som har diabetes och högt blodsocker utveckla allvarliga eller livshotande 
komplikationer, inklusive hjärtsjukdomar, stroke, njurproblem, nervskador och ögonproblem. Att använda 
medicin(er), göra livsstilsförändringar (t.ex. kost, motion, sluta röka) och regelbundet kontrollera ditt 
blodsocker kan hjälpa till att hantera din diabetes och förbättra din hälsa. Denna behandling kan också 
minska dina chanser att få en hjärtinfarkt, stroke eller andra diabetesrelaterade komplikationer såsom 
njursvikt, nervskador (domnade, kalla ben eller fötter; nedsatt sexuell förmåga hos män och kvinnor), 
ögonproblem, inklusive förändringar eller synförlust eller tandköttssjukdom. Din läkare och andra 
vårdgivare kommer att prata med dig om det bästa sättet att hantera din diabetes.

hur ska detta läkemedel användas?

Exenatid omedelbar frisättning (Byetta®) kommer som en lösning (vätska) i en förfylld doseringspenna för att 

injicera subkutant (precis under huden). Exenatid förlängd frisättning (långverkande) (Bydureon®BCISE) kommer 

som en suspension (vätska) i en förfylld autoinjektor för att injicera subkutant. Exenatid lösning med omedelbar 

frisättning injiceras vanligtvis två gånger om dagen inom 60 minuter före morgon- och kvällsmåltider (eller dagens 

två huvudmåltider, med cirka 6 timmars mellanrum). Injicera det inte efter måltider. Din läkare kommer 

förmodligen att börja med en låg dos exenatid-injektion med omedelbar frisättning och kan byta dig till en penna 

med en högre dos av läkemedel om din blodsockerkontroll inte har förbättrats efter att du har använt exenatid i 1 

månad. Exenatid suspension med förlängd frisättning injiceras en gång i veckan när som helst på dygnet utan 

hänsyn till måltider. Använd exenatid förlängd frisättning samma dag varje vecka när som helst på dygnet. Du kan 

ändra veckodagen som du använder exenatid förlängd suspension om det har gått 3 eller fler dagar sedan du 

använde din senaste dos. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal 

förklara någon del du inte förstår. Använd exenatid-injektionsprodukter exakt enligt anvisningarna. Använd inte mer 

eller mindre av det eller använd det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Om du byter från exenatid lösning med omedelbar frisättning till exenatid suspension med förlängd 
frisättning, kan dina glukosnivåer (socker) tillfälligt öka i 2 till 4 veckor efter denna förändring.

Exenatid kontrollerar diabetes men botar den inte. Fortsätt att använda exenatid även om du mår bra. Sluta inte 

använda exenatid utan att prata med din läkare.

Var noga med att läsa och förstå tillverkarens instruktioner för att injicera exenatid-injektionsprodukter. Be din 
läkare eller apotekspersonal visa dig hur du använder pennan eller autoinjektorn. Följ dessa anvisningar 
noggrant.

Om du använder exenatid med omedelbar frisättning (Byetta®) förfyllda doseringspennor, måste du köpa 
nålar separat. Fråga din läkare eller apotekspersonal vilken typ av nålar du behöver för att injicera din 
medicin. Återanvänd aldrig nålar och dela aldrig nålar eller pennor. Ta alltid bort nålen direkt efter att du 
injicerat din dos. Kassera nålar i en punkteringssäker behållare. Fråga din läkare eller apotekspersonal hur 
du gör dig av med den punkteringssäkra behållaren.
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Titta alltid på din exenatid-lösning med omedelbar frisättning innan du injicerar den. Den ska vara lika klar, 

färglös och fri från partiklar. Använd inte exenatid-injektion med omedelbar frisättning om den är färgad, 

grumlig, innehåller fasta partiklar eller om utgångsdatumet har passerat.

Ta bort exenatid förlängd frisättning (Bydureon BCISE®) förfylld autoinjektor från kylskåpet och låt den 
värmas till rumstemperatur i 15 minuter innan du injicerar medicinen. Blanda den förfyllda autoinjektorn 
genom att skaka kraftigt i minst 15 sekunder före användning.

Titta alltid på din exenatid suspension med förlängd frisättning innan du injicerar den. Efter skakning i 15 sekunder 
ska den vara vit till benvit och grumlig. Använd inte om det är missfärgat, innehåller fasta partiklar eller om 
utgångsdatumet har passerat.

Blanda inte insulin med exenatidprodukter för att kombineras till en enda injektion.

Exenatid-injektionsprodukter kan administreras i låret (överbenet), buken (magen) eller överarmen. 
Injicera aldrig exenatid i en ven eller muskel. Byt (rotera) injektionsstället inom det valda området med 
varje dos av exenatid suspensionen med förlängd frisättning.

Du kan injicera exenatid och insulin med förlängd frisättning i samma allmänna område av kroppen, men 
injektionerna ska inte ges precis bredvid varandra.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du använder exenatid-injektion,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot exenatid, andra mediciner eller något av 
ingredienserna i exenatid-injektion. Fråga din apotekspersonal eller se läkemedelsguiden för en lista över 
ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Det är särskilt viktigt att berätta för din 
läkare om alla mediciner du tar genom munnen eftersom exenatid kan förändra hur din kropp 
absorberar dessa mediciner. Var noga med att nämna något av följande: paracetamol (Tylenol); 
angiotensinomvandlande enzym (ACE)-hämmare såsom benazepril (Lotensin, i Lotrel), kaptopril, 
enalapril (Epaned, Vasotec, i Vaseretic), fosinopril, lisinopril (Prinivil, Qbrelis, Zestril, i Zestoretic), 
moexipril (i Prestaliaopril) ), quinapril (Accupril, i Accuretic, i Quinaretic), ramipril (Altace) och 
trandolapril; diuretika ('vattenpiller'); aspirin och andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel 
(NSAID) såsom ibuprofen (Advil, Motrin) och naproxen (Aleve, Naprosyn); lovastatin (Altoprev); 
mediciner för högt blodtryck; insulin eller andra mediciner för att behandla diabetes såsom 
sulfonylureider, såsom glimepirid (Amaryl, i Duetact), glipizid (Glukotrol), glyburid (DiaBeta, Glynase) 
och tolbutamid; och warfarin (Jantoven). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller 
övervaka dig noggrant för biverkningar.

om du tar p-piller (p-piller) eller antibiotika, ta dem minst 1 timme innan du använder exenatid 
injektion med omedelbar frisättning. Om du har blivit tillsagd att ta dessa mediciner med mat, ta dem 
med en måltid eller mellanmål vid en tidpunkt då du inte använder exenatid injektion med omedelbar 
frisättning.
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tala om för din läkare om du någonsin har haft allvarliga blödningar på grund av trombocytopeni (ett lågt antal 
blodplättar [typ av blodkroppar som behövs för att blodet ska koagulera]) efter att du fått exenatidprodukter. Din läkare 
kommer förmodligen att säga åt dig att inte använda exenatidprodukter.

tala om för din läkare om du har genomgått en njurtransplantation eller om du har eller någonsin har haft svåra 
magproblem, inklusive gastropares (långsam förflyttning av mat från magen till tunntarmen) eller andra problem 
med att smälta mat; pankreatit (svullnad i bukspottkörteln) eller andra problem med bukspottkörteln; gallsten 
(fasta avlagringar som bildas i gallblåsan) eller andra problem med gallblåsan; hög nivå av triglycerider (fetter) i 
blodet; eller lever- eller njursjukdom. Tala även om för din läkare om du nyligen har haft diarré, illamående eller 
kräkningar eller om du inte kan dricka vätska genom munnen, vilket kan orsaka uttorkning (förlust av stora 
mängder kroppsvätskor).

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan 
du använder exenatid, kontakta din läkare.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Var noga med att följa alla tränings- och kostrekommendationer från din läkare eller dietist. Det är 
viktigt att äta en hälsosam kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du missar en dos exenatid-injektion med omedelbar frisättning (Byetta®), hoppa över den missade dosen och 

fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. Injicera inte en dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

Om du missar en dos av exenatid injektion med förlängd frisättning (Bydureon BCISE®), använd den missade dosen 

så snart du kommer ihåg det och fortsätt sedan ditt vanliga veckoschema. Men om det är mindre än 3 dagar (72 

timmar) till nästa schemalagda dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. 

Använd inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Detta läkemedel kan orsaka förändringar i ditt blodsocker. Du bör känna till symptomen 
på lågt och högt blodsocker och vad du ska göra om du har dessa symtom.

Exenatid-injektion kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa 
symtom är allvarliga eller inte försvinner:

illamående

kräkningar

diarre

förstoppning

minskad aptit

orolig känsla

yrsel

halsbränna

huvudvärk
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svaghet

svettas

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av följande symtom eller 
de som anges i avsnittet VIKTIGA VARNINGAR, sluta använda exenatid och ring din 
läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling: :

pågående smärta som börjar i övre vänstra eller mitten av magsäcken men kan sprida sig till ryggen med eller 
utan kräkningar

nässelfeber

utslag

klåda

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar eller ögon

yrsel eller svimning

snabba hjärtslag

svårigheter att andas eller svälja

smärta, svullnad, blåsor, klåda eller knölar på injektionsstället

smärta i höger eller övre mellersta magområdet, illamående, kräkningar, feber eller gulfärgning av hud eller ögon

förändringar i färgen eller mängden urin

kissa mer eller mindre ofta än vanligt

svullnad av armar, händer, fötter, vrister eller underben

ovanlig blödning eller blåmärken

Exenatid kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du använder denna 

medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 
1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara oanvända exenatidpennor med omedelbar frisättning i originalkartongen i kylen, skyddad från 
ljus. Frys inte. När exenatid har använts kan pennor med omedelbar frisättning förvaras i rumstemperatur 
(upp till 25 °C) i upp till 30 dagar. Förvara inte exenatidpennor med nålen påsatt. När du reser, se till att 
hålla exenatid-pennor med omedelbar frisättning torra.

Förvara exenatid autoinjektorer med förlängd frisättning platt i kylskåpet i originalkartongen och 
skyddade från ljus. Vid behov kan exenatid autoinjektorer med förlängd frisättning förvaras i 
rumstemperatur (upp till 30 °C) i totalt 4 veckor.
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Förvara exenatidpennor och autoinjektorer utom räckhåll för barn.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor 
inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra 
sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller 
kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. 
Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för 
mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

illamående

kräkningar

symtom på hypoglykemi

hat annan information bör jag veta?

Ditt blodsocker och glykosylerat hemoglobin (HbA1c) bör kontrolleras regelbundet för att fastställa ditt svar på 

exenatid. Din läkare kommer också att berätta för dig hur du kontrollerar ditt svar på denna medicin genom att 

mäta dina blod- eller urinsockernivåer hemma. Följ dessa instruktioner noggrant.

Låt inte någon annan använda din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) 
läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta 
med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också 
viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Bydureon®¶
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Bydureon BCISE®

Byetta®

¶ -Denna märkesprodukt finns inte längre på marknaden. Generiska alternativ kan finnas tillgängliga.
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