
У дома →Лекарства, билки и добавки → Инжекция с екзенатид

URL на тази страница: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605034.html

Инжектиране на екзенатид
произнася се като (ex en' a tide)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инжектирането на екзенатид с удължено освобождаване (Bydureon BCISE) може да увеличи риска от развитие на тумори на 

щитовидната жлеза, включително медуларен карцином на щитовидната жлеза (MTC; вид рак на щитовидната жлеза). 

Лабораторни животни, на които е приложена инжекция с удължено освобождаване на екзенатид, развиват тумори, но не е 

известно дали това лекарство увеличава риска от тумори при хората. Уведомете Вашия лекар, ако вие или някой от вашето 

семейство имате или някога сте имали MTC или синдром на множествена ендокринна неоплазия тип 2 (MEN 2; състояние, 

което причинява тумори в повече от една жлеза в тялото). Ако е така, Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не използвате 

инжекция с удължено освобождаване на екзенатид. Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на 

Вашия лекар: бучка или подуване на шията; дрезгавост; затруднено преглъщане; или недостиг на въздух.

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар може да назначи определени тестове, за да 

провери реакцията на тялото ви към екзенатид.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за 

лекарства), когато започнете лечение с инжекция с екзенатид и всеки път, когато презареждате рецептата си. Прочетете 

внимателно информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете също да посетите 

уебсайта на Администрацията по храните и лекарствата (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 

или уебсайта на производителя, за да получите ръководството за лекарства.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на инжекция с екзенатид.

защо е предписано това лекарство?

Exenatide се използва заедно с диета и упражнения за лечение на диабет тип 2 (състояние, при което тялото не използва 

инсулин нормално и следователно не може да контролира количеството захар в кръвта) при възрастни (Byetta) и при 

възрастни и деца на 10 години и по-стари (Bydureon BCISE). Екзенатид е в клас лекарства, наречени миметици на 

инкретини. Той действа, като стимулира панкреаса да отделя инсулин, когато нивата на кръвната захар са високи. 

Инсулинът подпомага преместването на захарта от кръвта в други телесни тъкани, където е
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използвани за енергия. Ексенатид също забавя изпразването на стомаха и причинява намаляване на апетита. Exenatide 

не се използва за лечение на диабет тип 1 (състояние, при което тялото не произвежда инсулин и следователно не може 

да контролира количеството захар в кръвта). Ексенатид не се използва вместо инсулин за лечение на хора с диабет, които 

се нуждаят от инсулин.

С течение на времето хората, които имат диабет и висока кръвна захар, могат да развият сериозни или животозастрашаващи 

усложнения, включително сърдечни заболявания, инсулт, проблеми с бъбреците, увреждане на нервите и проблеми с очите. 

Използването на лекарства, промяната в начина на живот (напр. диета, упражнения, отказване от тютюнопушенето) и редовната 

проверка на кръвната Ви захар може да помогне за управление на диабета и подобряване на здравето Ви. Тази терапия може също да 

намали шансовете ви за сърдечен удар, инсулт или други усложнения, свързани с диабета, като бъбречна недостатъчност, увреждане 

на нервите (изтръпнали, студени крака или стъпала; намалена сексуална способност при мъже и жени), проблеми с очите, включително 

промени или загуба на зрение, или заболяване на венците. Вашият лекар и други доставчици на здравни услуги ще говорят с вас за най-

добрия начин за управление на диабета.

как трябва да се използва това лекарство?

Ексенатид с незабавно освобождаване (Byetta®) се предлага като разтвор (течност) в предварително напълнена писалка за дозиране за 

подкожно инжектиране (точно под кожата). Ексенатид с удължено освобождаване (продължително действие) (Bydureon®BCISE) се 

предлага като суспензия (течност) в предварително напълнен автоинжектор за подкожно инжектиране. Разтворът с незабавно 

освобождаване на екзенатид обикновено се инжектира два пъти дневно в рамките на 60 минути преди сутрешното и вечерното хранене 

(или двете основни хранения за деня с интервал от приблизително 6 часа). Не го инжектирайте след хранене. Вашият лекар вероятно ще 

Ви започне с ниска доза инжекция с незабавно освобождаване на екзенатид и може да Ви прехвърли към писалка с по-висока доза 

лекарство, ако контролът на кръвната Ви захар не се е подобрил след като сте използвали екзенатид в продължение на 1 месец. 

Ексенатид суспензия с удължено освобождаване се инжектира веднъж седмично по всяко време на деня, независимо от храненето. 

Използвайте екзенатид с удължено освобождаване в един и същи ден всяка седмица по всяко време на деня. Можете да промените деня 

от седмицата, в който използвате суспензия с удължено освобождаване на екзенатид, ако са минали 3 или повече дни, откакто сте 

използвали последната си доза. Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да 

обясни всяка част, която не разбирате. Използвайте продукти за инжектиране на екзенатид точно както е указано. Не използвайте повече 

или по-малко от него или го използвайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Ако преминавате от разтвор с незабавно освобождаване на екзенатид към суспензия с удължено освобождаване на 

екзенатид, нивата на глюкоза (захар) може временно да се повишат за 2 до 4 седмици след тази промяна.

Екзенатид контролира диабета, но не го лекува. Продължете да използвате екзенатид, дори ако се чувствате добре. Не спирайте 

употребата на екзенатид, без да говорите с Вашия лекар.

Не забравяйте да прочетете и разберете инструкциите на производителя за инжектиране на продукти за инжектиране на екзенатид. 

Помолете Вашия лекар или фармацевт да Ви покаже как да използвате писалката или автоинжектора. Следвайте внимателно тези 

указания.

Ако използвате екзенатид с незабавно освобождаване (Byetta®) предварително напълнени дозиращи писалки, ще трябва да закупите 

игли отделно. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт какъв тип игли ще са Ви необходими за инжектиране на Вашето 

лекарство. Никога не използвайте повторно игли и никога не споделяйте игли или химикалки. Винаги отстранявайте иглата веднага 

след като инжектирате дозата си. Изхвърлете иглите в устойчив на пробиване контейнер. Попитайте Вашия лекар или фармацевт как 

да изхвърлите устойчивия на пробиване контейнер.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605034.html 2/7



14.04.22, 16:17 ч Инжекция с екзенатид: Информация за лекарствата MedlinePlus

Винаги гледайте вашия разтвор с незабавно освобождаване на екзенатид, преди да го инжектирате. Тя трябва да бъде 

толкова бистра, безцветна и без частици. Не използвайте екзенатид инжекция с незабавно освобождаване, ако е оцветена, 

мътна, съдържа твърди частици или ако срокът на годност е изтекъл.

Премахнете ексенатида с удължено освобождаване (Bydureon BCISE®) предварително напълнен автоинжектор от хладилника и го оставете 

да се затопли до стайна температура за 15 минути, преди да инжектирате лекарството. Смесете предварително напълнения автоинжектор, 

като разклатите енергично за поне 15 секунди преди употреба.

Винаги гледайте вашата суспензия с удължено освобождаване на екзенатид, преди да я инжектирате. След разклащане в продължение на 

15 секунди, трябва да стане бяло до почти бяло и мътен. Не използвайте, ако е обезцветен, съдържа твърди частици или ако срокът на 

годност е изтекъл.

Не смесвайте инсулин с продукти на екзенатид, за да ги комбинирате в една инжекция.

Продуктите за инжектиране на Exenatide могат да се прилагат в бедрото (горната част на крака), корема (корема) или горната част на 

ръката. Никога не инжектирайте екзенатид във вена или мускул. Променете (завъртете) мястото на инжектиране в рамките на избраната 

област с всяка доза от суспензията с удължено освобождаване на екзенатид.

Можете да инжектирате екзенатид с удължено освобождаване и инсулин в една и съща обща област на тялото, но 

инжекциите не трябва да се поставят точно една до друга.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да използвате инжекция с екзенатид,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към екзенатид, други лекарства или някоя от съставките в 

инжектирането на екзенатид. Посъветвайте се с вашия фармацевт или проверете ръководството за лекарства за списък на 

съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Особено важно е да 
кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате през устата, тъй като екзенатид може да промени 
начина, по който тялото ви абсорбира тези лекарства. Не забравяйте да споменете някое от следните: 
ацетаминофен (Tylenol); Инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE) като беназеприл (Lotensin, в 
Lotrel), каптоприл, еналаприл (Epaned, Vasotec, във Vaseretic), фозиноприл, лизиноприл (Prinivil, Qbrelis, Zestril, в 
Zestoretic), моексиприл, периндоприл (in Prestalia ), квинаприл (Accupril, в Accuretic, в Quinaretic), рамиприл 
(Altace) и трандолаприл; диуретици („хапчета за вода“); аспирин и други нестероидни противовъзпалителни 
средства (НСПВС) като ибупрофен (Advil, Motrin) и напроксен (Aleve, Naprosyn); ловастатин (Altoprev); лекарства 
за високо кръвно налягане; инсулин или други лекарства за лечение на диабет, като сулфонилуреи, като 
глимепирид (Amaryl, в Duetact), глипизид (Glucotrol), глибурид (DiaBeta, Glynase) и толбутамид; и варфарин 
(Jantoven). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава 
внимателно за странични ефекти.

ако приемате перорални контрацептиви (хапчета за контрол на раждаемостта) или антибиотици, вземете ги поне 1 час преди да 

използвате инжекционен разтвор с незабавно освобождаване на екзенатид. Ако ви е било казано да приемате тези лекарства с храна, 

приемайте ги с храна или лека закуска по време, когато не използвате инжекционен разтвор с незабавно освобождаване на екзенатид.
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уведомете Вашия лекар, ако някога сте имали сериозно кървене поради тромбоцитопения (нисък брой тромбоцити [тип 

кръвни клетки, необходими за съсирване на кръвта]) след получаване на продукти с екзенатид. Вашият лекар вероятно 

ще Ви каже да не използвате продукти с екзенатид.

уведомете Вашия лекар, ако сте имали бъбречна трансплантация или ако имате или някога сте имали тежки стомашни 

проблеми, включително гастропареза (забавено движение на храната от стомаха към тънките черва) или други проблеми с 

храносмилането на храната; панкреатит (подуване на панкреаса) или други проблеми с панкреаса; камъни в жлъчката 

(твърди отлагания, които се образуват в жлъчния мехур) или други проблеми с жлъчния мехур; високо ниво на триглицериди 

(мазнини) в кръвта; или чернодробно или бъбречно заболяване. Също така уведомете Вашия лекар, ако наскоро сте имали 

диария, гадене или повръщане или ако не можете да пиете течности през устата, което може да причини дехидратация 

(загуба на голямо количество телесни течности).

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
използвате екзенатид, обадете се на Вашия лекар.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Не забравяйте да следвате всички препоръки за упражнения и диета, дадени от Вашия лекар или диетолог. Важно 

е да се храните здравословно.

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако пропуснете доза екзенатид инжекция с незабавно освобождаване (Byetta®), пропуснете пропуснатата доза и 

продължете своя редовен график на дозиране. Не инжектирайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако пропуснете доза екзенатид инжекция с удължено освобождаване (Bydureon BCISE®), използвайте пропуснатата доза 

веднага щом си спомните и след това продължете с обичайната си седмична схема. Въпреки това, ако има по-малко от 3 

дни (72 часа) до следващата планирана доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на 

дозиране. Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Това лекарство може да предизвика промени в кръвната Ви захар. Трябва да знаете симптомите 
на ниска и висока кръвна захар и какво да правите, ако имате тези симптоми.

Инжектирането на екзенатид може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезва:

гадене

повръщане

диария

запек

намален апетит

тревожно чувство

световъртеж

киселини в стомаха

главоболие
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слабост

изпотяване

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от следните симптоми или 
тези, изброени в раздела ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, спрете да използвате екзенатид и незабавно се 
обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

продължаваща болка, която започва в горната лява или средната част на стомаха, но може да се разпространи към гърба със или 

без повръщане

копривна треска

обрив

сърбеж

подуване на лицето, гърлото, езика, устните или очите

замаяност или припадък

ускорен сърдечен ритъм

затруднено дишане или преглъщане

болка на мястото на инжектиране, подуване, мехури, сърбеж или възли

болка в дясната или горната част на средната част на стомаха, гадене, повръщане, треска или пожълтяване на кожата или очите

промени в цвета или количеството на урината

уриниране повече или по-рядко от обикновено

подуване на ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

необичайно кървене или синини

Ексенатид може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато използвате 

това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на 

нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона (1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте неизползваните писалки с незабавно освобождаване на екзенатид в оригиналната им картонена кутия в хладилник, 

защитени от светлина. Не замразявайте. Веднъж използвани, писалките с незабавно освобождаване на екзенатид могат да се 

съхраняват при стайна температура (до 77°F [25°C]) до 30 дни. Не съхранявайте писалките с екзенатид с прикрепена игла. Когато 

пътувате, не забравяйте да държите писалките с незабавно освобождаване на екзенатид сухи.

Съхранявайте автоинжекторите с удължено освобождаване на екзенатид плоски в хладилника в оригиналната картонена кутия 

и защитени от светлина. Ако е необходимо, автоинжекторите с удължено освобождаване на екзенатид могат да се съхраняват 

при стайна температура (до 80°F [30°C]) за общо 4 седмици.
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Съхранявайте писалките и автоинжекторите с екзенатид на място, недостъпно за деца.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични 

хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да 

ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и 

незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

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

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата 

и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо 

това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия 

фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във 

вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

гадене

повръщане

симптоми на хипогликемия

каква друга информация трябва да знам?

Вашата кръвна захар и гликозилиран хемоглобин (HbA1c) трябва да се проверяват редовно, за да се определи вашият 

отговор към екзенатид. Вашият лекар също ще ви каже как да проверите реакцията си към това лекарство, като 

измервате нивата на кръвната или урината на захар у дома. Следвайте внимателно тези инструкции.

Не позволявайте на никой друг да използва вашето лекарство. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Bydureon®¶

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605034.html 6/7

http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


14.04.22, 16:17 ч Инжекция с екзенатид: Информация за лекарствата MedlinePlus

Bydureon BCISE®

Byetta®

¶ -Този марков продукт вече не е на пазара. Може да са налични общи алтернативи.

Последна редакция - 15.11.2021 г
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