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)tide) gloo' 'a lirباسم تنطق

هام:تحذير

 ؛ (MTCالنخاعي الدرقية الغدة سرطان ذلك في بما الدرقية ، الغدة بأورام اإلصابة خطر من  Liraglutideحقن يزيد قد

إذا ما المعروف غير من لكن بأورام ، الليرلوتيد أعُطيت التي المختبر حيوانات أصيبت . )الدرقيةالغدة سرطان من نوع

أو مصاباً عائلتك في شخص أي أو أنت كنت إذا طبيبك أخبر البشر. لدى باألورام اإلصابة خطر من يزيد الدواء هذا كان

غدة من أكثر في أوراماً تسبب حالة  ؛ 2MEN (2 النوع من المتعدد الصماوي الورم متالزمة أو  MTCبـ أصبت أن سبق

من أياً واجهت إذا ليراجلوتيد. حقن استخدام بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل فمن كذلك ، األمر كان إذا . )الجسمفي

في ضيق أو البلع في صعوبة الصوت؛ في بحة الرقبة ؛ في تورم أو تورم الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض

التنفس.

لحقن جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

الليراجلوتيد.

العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي الليراجلوتيد بحقن

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك

)ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs
/http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

ليراجلوتيد.حقن استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

لدى الدم في السكر مستويات في للتحكم تمارين وبرنامج غذائي نظام مع   )Liraglutide )Victozaحقناستخدام يتم

الجسم فيها يستخدم ال حالة (2 النوع من السكري بداء المصابين فوق فما سنوات 10 أعمارهم تبلغ الذين واألطفال البالغين

المستويات في األخرى األدوية تتحكم ال عندما  )الدمفي السكر كمية في التحكم يستطيع ال وبالتالي طبيعي بشكل األنسولين

أو دماغية سكتة أو قلبية بنوبة اإلصابة خطر لتقليل أيضاً   )Liraglutide )Victozaحقنيستخدم الكفاية. فيه بما جيد بشكل

حقناستخدام يتم ال الدموية. واألوعية القلب وأمراض 2 النوع من السكري بداء المصابين البالغين لدى الوفاة

Liraglutide )Victoza(   1 النوع من السكري مرض لعالج) الجسمفيها يكون التي الحالة
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إذا تتطور قد خطيرة حالة (السكري الكيتوني الحماض أو  )الدمفي السكر كمية في التحكم يمكنه ال وبالتالي األنسولين ينتج ال

نظام مع جنب إلى جنباً   )Saxenda( Liraglutideحقناستخدام يتم البالغين. عند  )الدمفي السكر نسبة ارتفاع عالج يتم لم

فوق فما عاماً 12 أعمارهم تبلغ الذين واألطفال البالغين بعض لمساعدة تمارين وخطة الحرارية السعرات منخفض غذائي

الطبية المشاكل والوزن- الوزن زيادة من يعانون الذين أو السمنة من يعانون والذين أكثر أو  )كجم60 (رطال 132ً يزنون والذين

النوع من السكري مرض لعالج   )Liraglutide )Saxendaحقنيستخدم ال أخرى. مرة اكتسابه وعدم الوزن بإنقاص المتعلقة

على البنكرياس مساعدة طريق عن يعمل وهو . incretinمحاكيات تسمى األدوية من فئة في  Liraglutideحقن يوجد 2.

من السكر نقل على األنسولين يساعد مرتفعة. الدم في السكر مستويات تكون عندما األنسولين من المناسبة الكمية إفراز

يقلل وقد المعدة إفراغ إبطاء إلى أيضاً  Liraglutideحقن يؤدي للطاقة. استخدامه يتم حيث األخرى الجسم أنسجة إلى الدم

الوزن.فقدان ويسبب الشهية

خطيرة بمضاعفات يصابوا أن الدم في السكر نسبة وارتفاع السكري مرض من يعانون الذين لألشخاص يمكن الوقت ، بمرور

يساعد قد العين. ومشاكل األعصاب وتلف الكلى ومشاكل الدماغية والسكتة القلب أمراض ذلك في بما الحياة ، تهدد أو

 ، )التدخينعن واإلقالع الرياضية ، والتمارين الغذائي ، النظام مثل (الحياة نمط في تغييرات وإجراء األدوية ، استخدام

اإلصابة فرص من أيضاً العالج هذا يقلل قد صحتك. وتحسين السكري مرض إدارة في بانتظام الدم في السكر نسبة وفحص

أو خدر (األعصاب وتلف الكلوي الفشل مثل السكري بمرض المرتبطة المضاعفات من غيرها أو دماغية سكتة أو قلبية بنوبة

أو التغييرات ذلك في بما العين ، في مشاكل  ، ء)والنساالرجال لدى الجنسية القدرة انخفاض القدمين ؛ أو الساقين برودة

مرض إلدارة طريقة أفضل حول اآلخرون الصحية الرعاية ومقدمو طبيبك معك سيتحدث اللثة. أمراض أو البصر فقدان

بك.الخاص السكري

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

أو معدتك في  )الجلدتحت (الجلد تحت للحقن مسبقاً مملوء جرعات قلم في  )سائل(كمحلول  Liraglutideحقن يأتي

نفس في الليراجلوتيد حقن استخدم طعام. بدون أو مع اليوم في واحدة مرة حقنها يتم ما عادة العلوي. ذراعك أو فخذك

الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت

مما أكثر تستخدمه أو منه أقل أو أكثر تستخدم ال للتوجيهات. وفقاً تماماً الليراجلوتيد حقن استخدم تفهمه. ال جزء أي شرح

طبيبك.وصفه

واحد.أسبوع بعد جرعتك ويزيد ليراجلوتيد حقن من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل من

كنت لو حتى ليراجلوتيد حقن استخدام في استمر يعالجه. ال ولكنه السكري مرض في   )Liraglutide )Victozaحقنيتحكم

طبيبك.مع التحدث دون ليراجلوتيد حقن استخدام عن تتوقف ال جيداً. تشعر

العالج ، من أسبوعاً 16 بعد الوزن من معيناً قدراً تفقد ولم الوزن لفقدان  )ساكسندا(الليراجلوتيد حقن تستخدم بالغاً كنت إذا

(الليراجلوتايد حقن باستخدام أكبر أو عاماً 12 العمر من تبلغ كنت إذا الدواء. هذا استخدام من تستفيد أن المحتمل غير فمن
هذا استخدام من تستفيد أن المحتمل غير فمن الصيانة ، جرعة من أسبوعاً 12 بعد الوزن من معيناً قدراً تفقد ولم  )ساكسندا

من األولى األسابيع خالل الكافي وزنك تفقد لم إذا  )ساكسندا(ليراجلوتايد حقن استخدام عن بالتوقف طبيبك يخبرك قد الدواء.

العالج.

من تأكد الدواء. لحقن ستحتاجها التي اإلبر نوع عن الصيدلي أو طبيبك اسأل منفصل. بشكل اإلبر شراء إلى تحتاج سوف

بإعداد تقوم ومتى كيف تعرف أنك من أيضاً تأكد القلم. باستخدام الليرلوتيد لحقن المصنعة الشركة تعليمات وفهم قراءة

الجرعةقراءة يمكنك وال البصر في ضعف لديك أو أعمى كنت إذا قلمك. أسقطت إذا تفعل وماذا جديد ، قلم
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اتبع القلم. استخدام كيفية لك يوضح أن الصيدلي أو طبيبك من اطلب مساعدة. دون القلم هذا تستخدم ال القلم ، على العداد

بعناية.التعليمات

ال الجزيئات. من وخالياً اللون وعديم واضحاً يكون أن يجب حقنه. قبل بك الخاص  liraglutideمحلول إلى دائماً انظر

انتهاء تاريخ انقضى إذا أو صلبة ، جزيئات على يحتوي أو سميكاً ، أو عكراً ، أو ملوناً ، كان إذا الليرلوتيد تستخدم

الزجاجة.على الصالحية

تخلص جرعتك. حقن بعد مباشرة اإلبرة إزالة على دائماً احرص أبداً. األقالم أو اإلبر تشارك وال اإلبر استخدام بإعادة أبداً تقم ال

للثقب.المقاومة الحاوية من التخلص كيفية عن الصيدلي أو طبيبك اسأل للثقب. مقاوم وعاء في اإلبر من

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

ليراجلوتيد ،حقن استخدام قبل

الليرلوتيد. حقن مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو الليراجلوتيد تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل

والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

طريق عن تتناولها التي األدوية جميع عن طبيبك تخبر أن خاص بشكل المهم من لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية

مثل األخرى اإلنكريتين مقلدات عن أيضاً طبيبك أخبر األدوية. لهذه جسمك امتصاص طريقة يغير قد الليرلوتيد ألن الفم

أو  )بييتابيدوريون ، (إكسيناتيد أو  )تروليسيتي(دوالجلوتايد  )المتحدةالواليات في متاحاً يعد لم تانزيوم ؛ (ألبيجلوتيد

السكري ، لمرض الفموية األدوية أو األنسولين.  ؛ )أوزيمبيك(سيماجلوتايد أو  ، )سوليكوافي أدليكسين ، (ليكسيسيناتيد

(غليبوريد  ، )جلوكوترول(غليبيزيد  ، )دويتاكتفي أماريل ، (جليمبيريد كلوربروباميد ، ذلك في بما يوريا ، السلفونيل مثل
وتولبوتاميد.توالزاميد ،  ، )جلينازديابيتا ،

أو االكتئاب من عانيت قد كنت إذا مضى ، وقت أي في الكحول من كبيرة كميات شربت أو تشرب كنت إذا طبيبك أخبر

مشاكل  ؛ )البنكرياسالتهاب (البنكرياس والتهاب السلوك ، في وتغيرات االنتحار ، محاولة أو االنتحار في التفكير لك سبق

هضم في مشاكل  ، )الدقيقةاألمعاء إلى المعدة من الطعام حركة تباطؤ (المعدة خزل ذلك في بما المعدة ، في شديدة

أو  ؛ )المرارةفي تتشكل صلبة رواسب (المرارة في حصوات الدم. في  )الدهون(الثالثية الدهون مستوى ارتفاع الطعام ؛

ال كنت إذا أو القيء أو الغثيان أو اإلسهال من مؤخراً عانيت قد كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر الكبد. أو والكلى المرارة أمراض

.)الجسمسوائل من كبيرة كمية فقدان (الجفاف يسبب قد مما الفم ، طريق عن السوائل شرب تستطيع

 )ساكسندا(ليراجلوتايد حقن تستخدم أال يجب حامال ً، كنت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر
بطبيبك.فاتصل  ، )فيكتوزا(الليراجلوتيد حقن استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا الوزن. لفقدان

تعرضت أو عادي ، غير لضغط تعرضت أو حمى ، أو بعدوى أصبت أو مرضت ، إذا تفعله أن يجب عما طبيبك اسأل

تحتاجها.قد التي الليراجلوتيد وكمية الدم في السكر نسبة على الحاالت هذه تؤثر أن يمكن لإلصابة.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة
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التغذية.اختصاصي أو طبيبك قدمها التي الغذائية والتوصيات التمارين جميع اتباع من تأكد

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة احقن

أكثر ، أو أيام 3 لمدة ليراجلوتيد حقن استخدام نسيت إذا الفائتة. الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تحقن ال المعتاد. الجرعات

بطبيبك.فاتصل

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

في السكر انخفاض أعراض تعرف أن يجب الدم. في السكر نسبة في تغيرات الدواء هذا يسبب قد

األعراض.هذه لديك كانت إذا تفعل وماذا وارتفاعه الدم

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Liraglutideحقن يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة

الراسصداع

إمساك

المعدةمن حرقة

السعالأو العطس أو األنف سيالن

تعب

التبولعند حرقان أو ألم أو التبول في صعوبة

الحقنموقع في احمرار أو جلدي طفح

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

بطبيبك واتصل الليرلوتيد حقن استخدام عن فتوقف الخاصة ، التحذيرات أو الهام التحذير قسم

الفور:على

الظهرإلى ينتشر قد ولكنه المعدة منتصف أو األيسر العلوي الجزء في يبدأ مستمر ألم

متفاقمأو جديد اكتئاب

قتلهاأو نفسك إيذاء في التفكير

السلوكأو المزاج في عادية غير تغيرات

التقيؤ

غثيان

إسهال

الطينبلون براز

الجلدأو صفراء عيون

القلبتوطيد

بالدوارالشعور أو اإلغماء

الحلقأو اللسان أو الفم أو الوجه أو العين في تورم

متسرع
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متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

هذا استخدام أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Liraglutideحقن يسبب قد

الدواء.

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

 liraglutideأقالم بتخزين قم والحرارة. الضوء عن بعيداً احفظه األطفال. متناول عن وبعيداً فيها دخل التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

بالقرب تضعها ال ولكن  ])مئويةدرجات 8 إلى مئوية درجة 2 [فهرنهايت درجة 46 إلى فهرنهايت درجة 36 (الثالجة في المستخدمة غير

فهرنهايت درجة 86 إلى فهرنهايت درجة 59 (الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم  ، liraglutideقلم استخدام بمجرد الثالجة. تبريد عنصر من

86 من أعلى حرارة لدرجات تعرضه أو تجميده تم إذا الليرلوتيد تستخدم ال تجمد. ال الثالجة. في أو  ])مئويةدرجة 30 إلى مئوية درجة 15 [

االستخدام.قيد يكون ال عندما  liraglutideقلم بغطاء احتفظ . )مئويةدرجة 30 (فهرنهايت درجة

درجة 30 إلى مئوية درجة 15 (فهرنهايت درجة 86 إلى فهرنهايت درجة 59 بين تتراوح حرارة درجة وفي جافة الليرلوتيد أقالم إبقاء من تأكد السفر ، عند

.)مئوية

بعض هناك كان إذا حتى يوماً ، 30 بعد القلم من وتخلص مرة ، ألول  liraglutideلقلم استخدامك تاريخ بتدوين قم

القلم.في المتبقي المحلول

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من

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

اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع تناولها. من

للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من

/]c4Rm4p(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك. في االستعادة برامج على
c4Rm4p ]http://goo.gl/http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،
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يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

شديدغثيان

شديدقيء

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الدم في السكر نسبة فحص فيجب السكري ، مرض لعالج   )liraglutide )Victozaحقنتستخدم كنت إذا

التحقق بكيفية أيضاً طبيبك سيخبرك الدواء. لهذا استجابتك لتحديد بانتظام  )(HbA1cالغليكوزيالتي والهيموغلوبين

بعناية.التعليمات هذه اتبع المنزل. في الدم في السكر مستويات قياس طريق عن الليراجلوتيد لحقن استجابتك من

أثناء بانتظام والوزن القلب ضربات معدل فحص فسيتم الوزن ، في للتحكم  )ساكسندا(الليراجلوتيد حقن تستخدم كنت إذا

العالج.

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل بك. الخاص الدواء يستخدم شخص أي تدع ال

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة

راندأسماء

®ساكسندا

®فيكتوزا

Xultophy®) وليراجلوتيدديجلوديك األنسولين على يحتوي تركيبي كمنتج(

2021/02/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد
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