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Exenatide Injection
binibigkas bilang (ex en' a tide)

MAHALAGANG BABALA:

Maaaring pataasin ng Exenatide extended-release injection (Bydureon BCISE) ang panganib na magkaroon ka ng mga tumor 

ng thyroid gland, kabilang ang medullary thyroid carcinoma (MTC; isang uri ng thyroid cancer). Ang mga hayop sa 

laboratoryo na binigyan ng exenatide extended-release injection ay nagkaroon ng mga tumor, ngunit hindi alam kung 

pinapataas ng gamot na ito ang panganib ng mga tumor sa mga tao. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw o sinuman sa iyong 

pamilya ay mayroon o nakaranas na ng MTC o Multiple Endocrine Neoplasia syndrome type 2 (MEN 2; kondisyon na 

nagdudulot ng mga tumor sa higit sa isang glandula sa katawan). Kung gayon, malamang na sasabihin sa iyo ng iyong 

doktor na huwag gumamit ng exenatide extended-release injection. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na 

sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: isang bukol o pamamaga sa leeg; pamamalat; kahirapan sa paglunok; o 

kakapusan sa paghinga.

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Maaaring mag-order ang iyong doktor ng ilang mga pagsusuri 

upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa exenatide.

Ibibigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) kapag 

sinimulan mo ang paggamot na may exenatide injection at sa tuwing pinupunan mo ang iyong reseta. Basahing mabuti ang 

impormasyon at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan. Maaari mo ring 

bisitahin ang website ng Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) o ang website ng gumawa para makuha ang Gabay sa Medication.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng exenatide injection.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Exenatide ay ginagamit kasama ng diyeta at ehersisyo upang gamutin ang type 2 diabetes (kondisyon kung saan ang katawan ay hindi 

gumagamit ng insulin nang normal at samakatuwid ay hindi makontrol ang dami ng asukal sa dugo) sa mga matatanda (Byetta) at sa mga 

matatanda at bata 10 taong gulang at mas matanda (Bydureon BCISE). Ang Exenatide ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na incretin 

mimetics. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapasigla sa pancreas na magsikreto ng insulin kapag mataas ang antas ng asukal sa dugo. 

Tinutulungan ng insulin na ilipat ang asukal mula sa dugo papunta sa ibang mga tisyu ng katawan kung nasaan ito
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ginagamit para sa enerhiya. Ang Exenatide ay nagpapabagal din sa pag-alis ng laman ng tiyan at nagiging sanhi ng pagbaba ng gana. Ang 

Exenatide ay hindi ginagamit upang gamutin ang type 1 diabetes (kondisyon kung saan ang katawan ay hindi gumagawa ng insulin at samakatuwid 

ay hindi makontrol ang dami ng asukal sa dugo). Ang Exenatide ay hindi ginagamit sa halip na insulin upang gamutin ang mga taong may diabetes 

na nangangailangan ng insulin.

Sa paglipas ng panahon, ang mga taong may diabetes at mataas na asukal sa dugo ay maaaring magkaroon ng malubha o nakamamatay na 

komplikasyon, kabilang ang sakit sa puso, stroke, mga problema sa bato, pinsala sa ugat, at mga problema sa mata. Ang paggamit ng (mga) gamot, 

paggawa ng mga pagbabago sa pamumuhay (hal., diyeta, ehersisyo, pagtigil sa paninigarilyo), at regular na pagsuri sa iyong asukal sa dugo ay maaaring 

makatulong na pamahalaan ang iyong diyabetis at mapabuti ang iyong kalusugan. Ang therapy na ito ay maaari ring bawasan ang iyong mga 

pagkakataong magkaroon ng atake sa puso, stroke, o iba pang komplikasyon na nauugnay sa diabetes tulad ng kidney failure, pinsala sa ugat (manhid, 

malamig na mga binti o paa; nabawasan ang kakayahang makipagtalik sa mga lalaki at babae), mga problema sa mata, kabilang ang mga pagbabago. o 

pagkawala ng paningin, o sakit sa gilagid. Ang iyong doktor at iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay makikipag-usap sa iyo 

tungkol sa pinakamahusay na paraan upang pamahalaan ang iyong diyabetis.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang agarang paglabas ng Exenatide (Byetta®) ay nagmumula bilang isang solusyon (likido) sa isang prefilled dosing pen upang mag-iniksyon sa 

ilalim ng balat (sa ilalim lamang ng balat). Exenatide extended-release (long-acting) (Bydureon®Ang BCISE) ay nagmumula bilang isang suspensyon 

(likido) sa isang paunang napuno na autoinjector upang mag-iniksyon sa ilalim ng balat. Ang Exenatide immediate-release solution ay karaniwang 

iniiniksyon dalawang beses sa isang araw sa loob ng 60 minuto bago ang umaga at gabi na pagkain (o ang dalawang pangunahing pagkain sa 

araw, humigit-kumulang 6 na oras ang pagitan). Huwag i-inject ito pagkatapos kumain. Malamang na sisimulan ka ng iyong doktor sa isang 

mababang dosis ng exenatide immediate-release injection at maaaring ilipat ka sa isang panulat na may mas mataas na dosis ng gamot kung hindi 

bumuti ang iyong kontrol sa asukal sa dugo pagkatapos mong gumamit ng exenatide sa loob ng 1 buwan. Ang Exenatide extended-release 

suspension ay iniksyon isang beses kada linggo sa anumang oras ng araw nang walang pagsasaalang-alang sa mga pagkain. Gumamit ng 

exenatide extended-release sa parehong araw bawat linggo sa anumang oras ng araw. Maaari mong baguhin ang araw ng linggo na gumamit ka 

ng exenatide extendedrelease suspension kung ito ay 3 o higit pang araw mula noong ginamit mo ang iyong huling dosis. Sundin nang mabuti ang 

mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. 

Gumamit ng mga produktong exenatide injection nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag gumamit ng mas marami o mas kaunti nito o gamitin ito 

nang mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Kung babaguhin mo mula sa exenatide immediate-release solution patungo sa exenatide extended-release suspension, maaaring 

pansamantalang tumaas ang iyong glucose (asukal) sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo pagkatapos ng pagbabagong ito.

Kinokontrol ng Exenatide ang diabetes ngunit hindi ito ginagamot. Patuloy na gumamit ng exenatide kahit na mabuti ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa 

paggamit ng exenatide nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

Siguraduhing basahin at unawain ang mga tagubilin ng tagagawa para sa pag-iniksyon ng mga produktong exenatide injection. 

Hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipakita sa iyo kung paano gamitin ang panulat o autoinjector. Maingat na sundin ang mga 

direksyong ito.

Kung gumagamit ka ng exenatide na agarang-release (Byetta®) prefilled dosing pens, kakailanganin mong bumili ng mga karayom   nang 

hiwalay. Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung anong uri ng mga karayom   ang kakailanganin mo para iturok ang iyong gamot. 

Huwag gumamit muli ng mga karayom   at huwag magbahagi ng mga karayom   o panulat. Palaging tanggalin ang karayom   pagkatapos 

mong iturok ang iyong dosis. Itapon ang mga karayom   sa isang lalagyan na lumalaban sa pagbutas. Tanungin ang iyong doktor o 

parmasyutiko kung paano itapon ang lalagyan na lumalaban sa pagbutas.
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Palaging tingnan ang iyong exenatide na agarang-release na solusyon bago mo ito iturok. Dapat itong maging malinaw, walang 

kulay, at walang mga particle. Huwag gumamit ng exenatide immediated-release injection kung ito ay may kulay, maulap, 

naglalaman ng mga solidong particle, o kung lumipas na ang expiration date.

Alisin ang exenatide extended-release (Bydureon BCISE®) na paunang napuno ng autoinjector mula sa refrigerator at hayaan itong magpainit 

hanggang sa temperatura ng silid sa loob ng 15 minuto bago mo iturok ang gamot. Paghaluin ang paunang napuno na autoinjector sa 

pamamagitan ng malakas na pag-alog nang hindi bababa sa 15 segundo bago gamitin.

Palaging tingnan ang iyong exenatide extended-release suspension bago mo ito iturok. Pagkatapos manginig ng 15 segundo, dapat itong 

puti hanggang puti at maulap. Huwag gamitin kung ito ay kupas na ng kulay, naglalaman ng mga solidong particle, o kung lumipas na 

ang expiration date.

Huwag paghaluin ang insulin sa mga produktong exenatide upang pagsamahin sa isang iniksyon.

Ang mga produktong exenatide injection ay maaaring ibigay sa hita (itaas na binti), tiyan (tiyan), o itaas na braso. 

Huwag kailanman iturok ang exenatide sa ugat o kalamnan. Baguhin (iikot) ang lugar ng iniksyon sa loob ng napiling 

lugar sa bawat dosis ng exenatide extended-release suspension.

Maaari kang mag-iniksyon ng extended release na exenatide at insulin sa parehong pangkalahatang bahagi ng katawan, ngunit ang 

mga iniksyon ay hindi dapat ibigay sa tabi mismo ng isa't isa.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago gamitin ang exenatide injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa exenatide, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap 

sa exenatide injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay sa Gamot para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 
supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Lalo na mahalaga na sabihin sa iyong 
doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iniinom mo sa pamamagitan ng bibig dahil maaaring baguhin ng 
exenatide ang paraan ng pagsipsip ng iyong katawan sa mga gamot na ito. Siguraduhing banggitin ang alinman sa 
mga sumusunod: acetaminophen (Tylenol); angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors tulad ng benazepril 
(Lotensin, sa Lotrel), captopril, enalapril (Epaned, Vasotec, sa Vaseretic), fosinopril, lisinopril (Prinivil, Qbrelis, Zestril, sa 
Zestoretic), moexipril, perindopril (sa Prestalia ), quinapril (Accupril, sa Accuretic, sa Quinaretic), ramipril (Altace), at 
trandolapril; diuretics ('mga tabletas ng tubig'); aspirin at iba pang nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) tulad 
ng ibuprofen (Advil, Motrin) at naproxen (Aleve, Naprosyn); lovastatin (Altoprev); mga gamot para sa mataas na 
presyon ng dugo; insulin o iba pang mga gamot upang gamutin ang diabetes tulad ng sulfonylureas, tulad ng 
glimepiride (Amaryl, sa Duetact), glipizide (Glucotrol), glyburide (DiaBeta, Glynase), at tolbutamide; at warfarin 
(Jantoven). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka 
nang mabuti para sa mga side effect.

kung umiinom ka ng oral contraceptive (birth control pills) o antibiotic, inumin ang mga ito ng hindi bababa sa 1 oras bago mo 
gamitin ang exenatide immediate-release solution injection. Kung sinabihan kang inumin ang mga gamot na ito kasama ng 
pagkain, dalhin ang mga ito kasama ng pagkain o meryenda sa oras na hindi ka gumagamit ng exenatide immediate-release 
solution injection.
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sabihin sa iyong doktor kung nagkaroon ka na ng malubhang pagdurugo dahil sa thrombocytopenia (isang mababang bilang ng mga platelet [uri 

ng selula ng dugo na kailangan para sa pamumuo ng dugo]) pagkatapos makatanggap ng mga produktong exenatide. Malamang na sasabihin sa 

iyo ng iyong doktor na huwag gumamit ng mga produktong exenatide.

sabihin sa iyong doktor kung nagkaroon ka ng kidney transplant o kung mayroon ka o nagkaroon na ng malubhang problema sa 

tiyan, kabilang ang gastroparesis (mabagal na paggalaw ng pagkain mula sa tiyan patungo sa maliit na bituka) o iba pang mga 

problema sa pagtunaw ng pagkain; pancreatitis (pamamaga ng pancreas) o iba pang mga problema sa pancreas; gallstones (mga 

solidong deposito na nabubuo sa gallbladder) o iba pang mga problema sa gallbladder; mataas na antas ng triglyceride (taba) sa 

dugo; o sakit sa atay o bato. Sabihin din sa iyong doktor kung kamakailan kang nagkaroon ng pagtatae, pagduduwal, o pagsusuka o 

kung hindi ka makakainom ng mga likido sa pamamagitan ng bibig, na maaaring magdulot ng dehydration (pagkawala ng maraming 

likido sa katawan).

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
gumagamit ng exenatide, tawagan ang iyong doktor.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Siguraduhing sundin ang lahat ng mga rekomendasyon sa ehersisyo at pandiyeta na ginawa ng iyong doktor o dietitian. 

Mahalagang kumain ng malusog na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung napalampas mo ang isang dosis ng exenatide immediate-release injection (Byetta®), laktawan ang napalampas na dosis at 

ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag mag-iniksyon ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

Kung napalampas mo ang isang dosis ng exenatide extended-release injection (Bydureon BCISE®), gamitin ang napalampas na dosis sa sandaling 

maalala mo ito at pagkatapos ay ipagpatuloy ang iyong regular na lingguhang iskedyul. Gayunpaman, kung wala pang 3 araw (72 oras) hanggang 

sa iyong susunod na naka-iskedyul na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag 

gumamit ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas na dosis.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa iyong asukal sa dugo. Dapat mong malaman ang mga sintomas ng 

mababa at mataas na asukal sa dugo at kung ano ang gagawin kung mayroon kang mga sintomas na ito.

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Exenatide injection. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagsusuka

pagtatae

pagtitibi

nabawasan ang gana

nakakagigil na pakiramdam

pagkahilo

heartburn

sakit ng ulo
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kahinaan

pagpapawisan

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na 
sintomas o mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, itigil ang paggamit ng exenatide at tawagan kaagad 
ang iyong doktor o kumuha ng emergency na medikal na paggamot: :

patuloy na pananakit na nagsisimula sa kaliwang itaas o gitna ng tiyan ngunit maaaring kumalat sa likod nang may 
pagsusuka o walang

mga pantal

pantal

nangangati

pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, o mata

pagkahilo o nanghihina

mabilis na tibok ng puso

kahirapan sa paghinga o paglunok

sakit sa lugar ng iniksyon, pamamaga, paltos, pangangati, o nodules

pananakit sa kanan o itaas na bahagi ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, lagnat, o paninilaw ng balat o mata

pagbabago sa kulay o dami ng ihi

mas madalas o mas madalas ang pag-ihi kaysa karaniwan

pamamaga ng mga braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

Ang Exenatide ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang ginagamit 

ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Mag-imbak ng mga hindi nagamit na exenatide na immediate-release pen sa kanilang orihinal na karton sa refrigerator, na protektado mula sa liwanag. 

Huwag mag-freeze. Kapag nagamit na, ang mga panulat na kaagad na pinakawalan ng exenatide ay maaaring itago sa temperatura ng silid (hanggang 

77°F [25°C]) nang hanggang 30 araw. Huwag mag-imbak ng mga panulat na exenatide na may karayom   na nakakabit. Kapag naglalakbay, 

siguraduhing panatilihing tuyo ang mga panulat na kaagad na pinakawalan ng exenatide.

Itabi ang exenatide extended-release autoinjector sa refrigerator sa orihinal na karton at protektado mula sa 

liwanag. Kung kinakailangan, ang exenatide extended-release autoinjector ay maaaring itago sa temperatura ng 

kwarto (hanggang 80°F [30°C]) sa kabuuang 4 na linggo.
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Panatilihin ang mga exenatide pen at autoinjector sa hindi maaabot ng mga bata.

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga 

lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan 

ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa 

kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.

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

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, 

at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na 

paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong 

parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga 

programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng 

seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

pagduduwal

pagsusuka

sintomas ng hypoglycemia

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Ang iyong asukal sa dugo at glycosylated hemoglobin (HbA1c) ay dapat na regular na suriin upang matukoy ang iyong tugon sa 

exenatide. Sasabihin din sa iyo ng iyong doktor kung paano suriin ang iyong tugon sa gamot na ito sa pamamagitan ng pagsukat 

ng iyong asukal sa dugo o ihi sa bahay. Maingat na sundin ang mga tagubiling ito.

Huwag hayaan ang ibang tao na gumamit ng iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling 

pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-thecounter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Bydureon®¶
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Bydureon BCISE®

Byetta®

¶ -Wala na sa market ang branded na produktong ito. Maaaring available ang mga generic na alternatibo.

Huling Binago - 11/15/2021

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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