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לירגלוטיד הזרקת
)גאות ה''ל( בתור מבוטא

:חשובה אזהרה

 בלוטת של קרצינומה כולל, התריס בלוטת של גידולים שתפתח הסיכון את להגביר עלולהLiraglutide  הזרקת
 לא אך, גידולים פיתחו לירגלוטיד שקיבלו מעבדה חיות). התריס בלוטת סרטן של סוג(MTC;  המדולרית התריס
 סבל במשפחתך מישהו או אתה אם שלך לרופא ספר. אדם בבני לגידולים הסיכון את מגבירה זו תרופה אם ידוע
 הגורם מצבtype syndrome Neoplasia Endocrine Multiple 2) ;MEN 2  אוMTC  בתסמונת פעם אי סבל או

 אם. לירגלוטיד בהזרקת להשתמש לא לך יגיד כנראה שלך הרופא, כן אם). בגוף אחת מבלוטה ביותר לגידולים
 או; בבליעה קושי; צרְִידּות; בצוואר נפיחות או גוש: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה
.נשימה קוצר

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

 טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
 או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל לירגלוטיד 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.

.לירגלוטיד בהזרקת בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 במבוגרים בדם הסוכר ברמות לשליטה גופנית ופעילות דיאטה תוכנית עם משמשת )Liraglutide )Victoza הזרקת
 בכמות לשלוט יכול אינו ולכן כרגיל באינסולין משתמש אינו הגוף בו מצב(2  מסוג סוכרת עם ומעלה10  מגיל וילדים
 להפחתת גם משמשת )Victoza( Liraglutide הזרקת. ברמות מספיק שלטו לא אחרות תרופות כאשר) בדם סוכר

 )Liraglutide )Victoza הזרקת. דם וכלי לב ומחלות2  מסוג סוכרת עם מבוגרים אצל מוות או שבץ, לב להתקף הסיכון
הגוף בו מצב(1  מסוג בסוכרת לטיפול משמשת אינה
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 להתפתח שעלול חמור מצב( סוכרתי קטואצידוזיס או) בדם הסוכר בכמות לשלוט יכול אינו ולכן אינסולין מייצר אינו
 דיאטה עם יחד משמשת )Saxenda( Liraglutide הזרקת. במבוגרים) בדם גבוהה סוכר ברמת מטפלים לא אם

132  ששוקלים ומעלה12  מגיל מסוימים ולילדים למבוגרים לעזור כדי גופנית פעילות ותוכנית קלוריות מופחתת
 הקשורות רפואיות בעיות- משקל ובעלי משקל מעודף שסובלים או יתר מהשמנת וסובלים יותר או) ג"ק(60  פאונד
 בסוכרת לטיפול משמשת אינה )Liraglutide )Saxenda הזרקת. זה במשקל בחזרה לעלות ולמנוע במשקל לירידה
 ללבלב עוזר שהוא בכך עובד זה. אינקרטין תרופות הנקראות תרופות של מחלקה היאLiraglutide  הזרקת2.  מסוג

 לרקמות מהדם סוכר להעביר עוזר אינסולין. גבוהות בדם הסוכר רמות כאשר אינסולין של הנכונה הכמות את לשחרר
 את להפחית ועלולה הקיבה התרוקנות את מאטה גםLiraglutide  הזרקת. לאנרגיה משמש הוא שם אחרות גוף

.במשקל לירידה ולגרום התיאבון

 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

 או בירך, בבטן) לעור מתחת( עורית תת להזרקה מראש מלא מינון בעט) נוזל( כפתרון מגיעהLiraglutide  הזרקת
 שעה באותה בערךliraglutide  בהזרקת השתמש. אוכל בלי או עם ביום פעם כלל בדרך מוזרק זה. העליונה בזרוע
 חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל

 בו להשתמש או ממנו פחות או יותר להשתמש אין. ההוראות לפי בדיוקliraglutide  בהזרקת השתמש. מבין שאינך
.שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים

.שבוע לאחר שלך המינון את ויגדיל לירגלוטיד הזרקת של נמוך במינון יתחיל כנראה שלך הרופא

 אם גםliraglutide  בהזרקת להשתמש המשך. אותה מרפאה אינה אך בסוכרת שולטת )Liraglutide )Victoza הזרקת
.שלך הרופא עם לדבר מבלי לירגלוטיד בהזרקת להשתמש תפסיק אל. טוב מרגיש אתה

 לאחר במשקל מסוימת כמות יורדת ואינך במשקל לירידה(Saxenda)  לירגלוטיד בזריקת המשתמש מבוגר אתה אם
 בזריקת המשתמש ומעלה12  מגיל ילד אתה אם. זו בתרופה משימוש תועלת שתפיק סביר לא, טיפול של שבועות16

 שתפיק סביר לא, התחזוקה במינון שבועות12  לאחר במשקל מסוימת כמות יורדת ואינך(Saxenda)  לירגלוטיד
 אינך אם(Saxenda)  לירגלוטיד בהזרקת להשתמש להפסיק לך לומר עשוי שלך הרופא. זו בתרופה משימוש תועלת
.לטיפול הראשונים השבועות במהלך במשקל מספיק יורדת

 הקפד. התרופה את להזריק תצטרך מחטים של סוג איזה הרוקח או הרופא את שאל. בנפרד מחטים לקנות תצטרך
 עט להגדיר ומתי איך יודע שאתה גם ודא. העט באמצעות לירגלוטיד להזרקת היצרן הוראות את ולהבין לקרוא
המינון את לקרוא יכול ואינך ירודה מראייה סובל או עיוור אתה אם. שלך העט את תפיל אם לעשות ומה, חדש
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 עקוב. בעט להשתמש כיצד לך להראות שלך הרוקח או מהרופא בקש. עזרה ללא זה בעט תשתמש אל, העט על מונה
.בזהירות ההוראות אחר

חלקיקים וללא צבע חסר, שקוף להיות צריך זה. אותה הזרקת לפני   שלך-Liraglutide ה בתמיסת תמיד התבונן

 התפוגה תאריך אם או, מוצקים חלקיקים מכיל או מעובה, עכור, צבעוני הוא אם-Liraglutide ב להשתמש אין.
.חלף הבקבוק על

 המנה הזרקת לאחר מיד המחט את תמיד הסר. עטים או מחטים תשתף ואל במחטים חוזר שימוש תעשה אל לעולם
 העמיד המיכל את להשליך כיצד שלך הרוקח או הרופא את שאל. לנקב עמיד במיכל המחטים את השלך. שלך

.לדקירות

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך מהרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

liraglutide, בהזרקת השימוש לפני
 בהזרקת מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל-Liraglutide, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.Liraglutideהמרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל.

 אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 עשוי שלירגלוטיד מכיוון הפה דרך נוטל שאתה התרופות כל על לרופא לספר במיוחד חשוב. לקחת מתכוון או נוטל

 אחרות אינקרטינים תרופות על גם שלך לרופא ספר. הללו התרופות את סופג שלך הגוף שבו האופן את לשנות
) ב"בארה עוד זמין לא; טנזאום( אלביגלוטיד כגון

dulaglutide )Trulicity(, exenatide )Bydureon, Byetta(, lixisenatide ,Adlyxin)ב - (Soliquaאו
;semaglutide )Ozempic( כלורפרומיד כולל, סולפונילאוריאה כגון, לסוכרת הפה דרך תרופות או; אִינסּולִין ,

וtolazamide (DiaBeta, Glynase),  גליבוריד(Glucotrol),  גליפיזיד-Duetact), ב, אמריל( גלימפיריד
.tolbutamide-

, מדיכאון סבלת או סבלת אם, אלכוהול של גדולות כמויות פעם אי שתית או שותה אתה אם שלך לרופא ספר
 כולל, חמורות קיבה בעיות); בלבלב דלקת( לבלב דלקת, בהתנהגות שינויים, להתאבד ניסית או על מחשבה

( טריגליצרידים של גבוהה רמה; מזון בעיכול בעיות), הדק למעי מהקיבה מזון של איטית תנועה( גסטרופרזיס
 גם ספר. כבד או כליות, מרה כיס מחלת או); המרה בכיס הנוצרים מוצקים משקעים( מרה אבני; בדם) שומנים
 מה, הפה דרך נוזלים לשתות יכול אינך אם או הקאות או בחילות, משלשולים לאחרונה סבלת אם שלך לרופא
).גוף נוזלי של גדולה כמות אובדן( להתייבשות לגרום שעלול

 בהזרקת להשתמש אין בהריון הינך אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 התקשר), ויקטוזה( לירגלוטיד בהזרקת השימוש בזמן להריון נכנסת אם. במשקל לירידה(Saxenda)  לירגלוטיד

.שלך לרופא

 אלו מצבים. נפצע או חריג לחץ חווה, חום או זיהום מפתח, חולה אתה אם לעשות מה שלך הרופא את שאל
.לה תזדקק שאולי הלירגלוטיד כמות ועל בדם הסוכר רמת על להשפיע יכולים

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם
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.שלך הדיאטנית או הרופא של והתזונה הגופנית הפעילות המלצות כל אחר לעקוב הקפד

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את הזריק
 שכחת אם. שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה להזריק אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה
.שלך לרופא התקשר, יותר או ימים3  למשך לירגלוטיד בהזרקת להשתמש

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 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 עלולהLiraglutide  הזרקת
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

ראֹׁש ּכאְבֵ

עצירות

צרַבֶתֶ

שיעול או התעטשות, נזלת

עייפות

שתן במתן צריבה או כאב או שתן במתן קושי

ההזרקה באתר אדמומיות או פריחה

 אלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
 בהזרקת להשתמש הפסק', מיוחדים זהירות אמצעי' או' חשובה אזהרה' בסעיפים המפורטים
:שלך לרופא מיד והתקשר לירגלוטיד

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

מחמיר או חדש דיכאון

התאבדות או פגיעה על לחשוב

בהתנהגות או הרוח במצב חריגים שינויים

הקֲָאָה

בחילה

ׁשלִׁשּול

חימר בצבע שרפרפים

עור או צהובות עיניים

פועם הלב

סחרחורת תחושת או התעלפות

הגרון או הלשון, הפה, הפנים, העיניים של נפיחות

פריחה
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עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

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

 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

 עטי אחסן. וחום מאור הרחק אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג והרחק נכנסה אליו במיכל התרופה את שמור
liraglutide36°  במקרר בשימוש שאינםF)46°  עדF 2°C]8°])  עדCהמקרר של הקירור גוף ליד אותם תניחו אל אך .

תקפא אל. במקרר או30°C])  עד[86°F 15°C  עד(59°F  החדר בטמפרטורת אותו אחסן, לירגלוטייד בעט שימוש לאחר

 העט על המכסה את שמור )86°F )30°C. מעל לטמפרטורות נחשף או הוקפא הוא אם-Liraglutide ב להשתמש אין.
Liraglutideבשימוש אינו הוא כאשר.

30°C). עד(86°F- 15°C ל59°F  שבין ובטמפרטורה יבשיםliraglutide  עטי על לשמור הקפד, נסיעה בעת

 מעט נותרה אם גם, יום30  לאחר העט את והשליך, לירגלוטייד בעט לראשונה השתמשת שבו התאריך את רשום
.בעט תמיסה

 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

/a611003.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov5/7

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
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:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

קשות בחילות

קשות הקאות

?אחר מידע לדעת צריך

 ואת בדם הסוכר רמת את לבדוק יש, בסוכרת לטיפול )Liraglutide )Victoza בזריקת משתמש אתה אם
 כיצד לך יגיד גם שלך הרופא. זו לתרופה תגובתך את לקבוע כדי קבוע באופן(HbA1c)  הגלוקוזיל ההמוגלובין

 האלה ההנחיות את בצע. בבית שלך הסוכר רמות מדידת ידי על לירגלוטיד להזרקת שלך התגובה את לבדוק
.בזהירות

 במהלך קבוע באופן ייבדקו שלך והמשקל הדופק, משקל לניהול )Liraglutide )Saxenda בזריקת משתמש אתה אם
.הטיפול

 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

®סקסנדה

®ויקטוזה

Xultophy®)ולירגלוטיד דגלודק אינסולין המכיל משולב כמוצר(

15/02/2021-  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

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים
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