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Liraglutid Enjeksiyon
(lir'' bir kasvetli gelgit) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Liraglutid enjeksiyonu, medüller tiroid karsinomu (MTC; bir tür tiroid kanseri) dahil olmak üzere 
tiroid bezi tümörleri geliştirme riskinizi artırabilir. Liraglutid verilen laboratuvar hayvanlarında tümör 
gelişti, ancak bu ilacın insanlarda tümör riskini artırıp artırmadığı bilinmiyor. Sizde veya ailenizden 
herhangi birinde MTC veya Çoklu Endokrin Neoplazi sendromu tip 2 (MEN 2; vücutta birden fazla 
bezde tümöre neden olan durum) varsa veya daha önce olduysa doktorunuza söyleyin. Eğer öyleyse, 
doktorunuz muhtemelen liraglutid enjeksiyonu kullanmamanızı söyleyecektir. Aşağıdaki belirtilerden 
herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: boyunda yumru veya şişlik; ses kısıklığı; yutma 
zorluğu; veya nefes darlığı.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun liraglutid enjeksiyonuna 

verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı testler isteyebilir.

Doktorunuz veya eczacınız, liraglutid enjeksiyonu ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her 
doldurduğunuzda size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri 
dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Gıda 
ve İlaç Dairesi (FDA) web sitesini de ziyaret edebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web sitesini ziyaret edin.

Liraglutid enjeksiyonu kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Liraglutide enjeksiyonu (Victoza), yetişkinlerde ve tip 2 diyabetli 10 yaş ve üstü çocuklarda (vücudun 
normal olarak insülin kullanmadığı ve bu nedenle insülin miktarını kontrol edemediği durum) kan 
şekeri düzeylerini kontrol etmek için bir diyet ve egzersiz programı ile birlikte kullanılır. kandaki şeker) 
diğer ilaçlar seviyeleri yeterince iyi kontrol etmediğinde. Liraglutide enjeksiyonu (Victoza), tip 2 
diyabet ve kalp ve kan damarı hastalığı olan yetişkinlerde kalp krizi, felç veya ölüm riskini azaltmak 
için de kullanılır. Liraglutide enjeksiyonu (Victoza), tip 1 diyabetin (vücudun
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yetişkinlerde insülin üretmez ve bu nedenle kandaki şeker miktarını kontrol edemez) veya diyabetik 
ketoasidoz (yüksek kan şekeri tedavi edilmezse gelişebilecek ciddi bir durum). Liraglutide enjeksiyonu 
(Saxenda), düşük kalorili diyet ve egzersiz planı ile birlikte, 60 kg veya daha fazla kilolu ve obez veya fazla 
kilolu ve kilolu olan belirli yetişkinlere ve 12 yaş ve üstü çocuklara yardımcı olmak için kullanılır. kilo 
vermek ve bu kiloları geri almamak için ilgili tıbbi problemler. Liraglutide enjeksiyonu (Saxenda), tip 2 
diyabet tedavisinde kullanılmaz. Liraglutide enjeksiyonu, inkretin mimetikleri adı verilen bir ilaç 
sınıfındadır. Kan şekeri seviyeleri yüksek olduğunda pankreasın doğru miktarda insülin salmasına 
yardımcı olarak çalışır. İnsülin, şekerin kandan enerji için kullanıldığı diğer vücut dokularına taşınmasına 
yardımcı olur. Liraglutid enjeksiyonu ayrıca midenin boşalmasını yavaşlatır ve iştahı azaltabilir ve kilo 
kaybına neden olabilir.

Zamanla, diyabet ve yüksek kan şekeri olan kişilerde kalp hastalığı, felç, böbrek sorunları, sinir hasarı ve göz 
sorunları gibi ciddi veya yaşamı tehdit eden komplikasyonlar gelişebilir. İlaç(lar) kullanmak, yaşam tarzı 
değişiklikleri yapmak (örn. diyet, egzersiz, sigarayı bırakmak) ve kan şekerinizi düzenli olarak kontrol etmek 
diyabetinizi yönetmenize ve sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Bu terapi ayrıca kalp krizi, felç veya 
böbrek yetmezliği, sinir hasarı (uyuşma, soğuk bacaklar veya ayaklar; erkeklerde ve kadınlarda cinsel 
yeteneğin azalması), değişiklikler dahil göz sorunları gibi diyabetle ilgili diğer komplikasyonlara yakalanma 
şansınızı azaltabilir. veya görme kaybı veya diş eti hastalığı. Doktorunuz ve diğer sağlık hizmeti 
sağlayıcılarınız, diyabetinizi yönetmenin en iyi yolu hakkında sizinle konuşacaktır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Liraglutide enjeksiyonu, mide, uyluk veya üst kolunuza deri altından (cilt altına) enjekte etmek için önceden doldurulmuş 

bir dozaj kaleminde bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Genellikle günde bir kez aç veya tok karnına enjekte edilir. Her gün 

yaklaşık aynı saatte liraglutid enjeksiyonu kullanın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız 

herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Liraglutid enjeksiyonunu aynen belirtildiği 

şekilde kullanın. Daha fazla veya daha az kullanmayın veya doktorunuzun önerdiğinden daha sık kullanmayın.

Doktorunuz muhtemelen size düşük dozda liraglutid enjeksiyonu ile başlayacak ve 1 hafta sonra dozunuzu artıracaktır.

Liraglutide enjeksiyonu (Victoza) diyabeti kontrol eder ancak tedavi etmez. Kendinizi iyi hissetseniz bile liraglutid enjeksiyonunu 

kullanmaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan liraglutid enjeksiyonunu kullanmayı bırakmayın.

Kilo kaybı için liraglutid enjeksiyonu (Saxenda) kullanan bir yetişkinseniz ve 16 haftalık tedaviden sonra 
belirli bir miktarda kilo veremiyorsanız, bu ilacı kullanmaktan fayda görmeniz olası değildir. 12 yaşında ve 
daha büyük bir çocuksanız liraglutid enjeksiyonu (Saxenda) kullanıyorsanız ve idame dozunda 12 
haftadan sonra belirli bir miktarda kilo vermiyorsanız, bu ilacı kullanmaktan fayda görmeniz olası değildir. 
Tedavinizin ilk haftalarında yeterince kilo vermezseniz, doktorunuz liraglutid enjeksiyonunu (Saxenda) 
kullanmayı bırakmanızı söyleyebilir.

İğneleri ayrıca satın almanız gerekecektir. İlacınızı enjekte etmek için ne tür iğnelere ihtiyacınız olacağını 

doktorunuza veya eczacınıza sorun. Kalemi kullanarak liraglutid enjekte etmek için üreticinin talimatlarını okuyup 

anladığınızdan emin olun. Ayrıca yeni bir kalemi nasıl ve ne zaman kuracağınızı ve kaleminizi düşürürseniz ne 

yapacağınızı bildiğinizden emin olun. Kör iseniz veya görüşünüz zayıfsa ve dozu okuyamıyorsanız
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Bu kalemi yardımsız kullanmayınız. Doktorunuzdan veya eczacınızdan kalemi nasıl kullanacağınızı size 
göstermesini isteyin. Yönergeleri dikkatlice izleyin.

Enjekte etmeden önce daima liraglutide solüsyonunuza bakın. Berrak, renksiz ve parçacıklardan arındırılmış 

olmalıdır. Liraglutid renkliyse, bulanıksa, koyulaşmışsa veya katı parçacıklar içeriyorsa ya da şişenin üzerindeki 

son kullanma tarihi geçmişse kullanmayın.

İğneleri asla tekrar kullanmayın ve iğneleri veya kalemleri asla paylaşmayın. Dozunuzu enjekte ettikten hemen sonra 

iğneyi daima çıkarın. İğneleri delinmeye karşı dayanıklı bir kaba atın. Doktorunuza veya eczacınıza, delinmeye 

dayanıklı kabın nasıl atılacağını sorun.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Liraglutid enjeksiyonunu kullanmadan önce,

liraglutide, diğer ilaçlara veya liraglutid enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya İlaç Kılavuzuna 
bakın.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini 
ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Liraglutide vücudunuzun bu ilaçları emme 
şeklini değiştirebileceğinden, ağız yoluyla aldığınız tüm ilaçları doktorunuza söylemeniz özellikle 
önemlidir. Ayrıca doktorunuza albiglutide (Tanzeum; ABD'de artık mevcut değildir) dulaglutide 
(Trulicity), eksenatid (Bydureon, Byetta), lixisenatid (Adlyxin, Soliqua'da) veya semaglutide 
(Ozempic) gibi diğer inkretin mimetikleri hakkında da bilgi verin; insülin; veya klorpropamid, 
glimepirid (Duetact'te Amaryl), glipizid (Glucotrol), gliburid (DiaBeta, Glynase), tolazamid ve 
tolbutamid dahil olmak üzere sülfonilüreler gibi diyabet için oral ilaçlar.

Çok miktarda alkol içtiyseniz veya içtiyseniz, depresyon geçirdiyseniz veya daha önce olduysa, intiharı 
düşündüyseniz veya intihar girişiminde bulunduysanız, davranış değişiklikleriniz, pankreatit (pankreas iltihabı) 
varsa doktorunuza söyleyiniz; gastroparezi (yiyeceklerin mideden ince bağırsağa hareketinin yavaşlaması), 
yiyecekleri sindirme sorunları dahil olmak üzere ciddi mide problemleri; kanda yüksek düzeyde trigliseritler 
(yağlar); safra kesesi taşları (safra kesesinde oluşan katı birikintiler); veya safra kesesi, böbrek veya karaciğer 
hastalığı. Ayrıca yakın zamanda ishal, mide bulantısı veya kusma yaşadıysanız veya dehidrasyona (çok miktarda 
vücut sıvısı kaybı) neden olabilecek sıvıları ağızdan alamıyorsanız doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Hamileyseniz kilo 
kaybı için liraglutid enjeksiyonu (Saxenda) kullanmamalısınız. Liraglutid enjeksiyonu (Victoza) kullanırken 
hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Hastalanırsanız, enfeksiyon veya ateş gelişirse, olağandışı stres yaşarsanız veya yaralanırsanız ne yapacağınızı 
doktorunuza sorun. Bu koşullar kan şekerinizi ve ihtiyacınız olabilecek liraglutid miktarını etkileyebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?
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Doktorunuz veya diyetisyeniniz tarafından yapılan tüm egzersiz ve diyet tavsiyelerine uyduğunuzdan emin olun.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda enjekte edin. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu 
atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz enjekte etmeyin. 3 gün veya daha 
uzun süre liraglutid enjeksiyonunu kullanmayı unutursanız doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Bu ilaç kan şekerinizde değişikliklere neden olabilir. Düşük ve yüksek kan şekeri 
semptomlarını ve bu semptomlara sahipseniz ne yapmanız gerektiğini bilmelisiniz.

Liraglutid enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

baş ağrısı

kabızlık

göğüste ağrılı yanma hissi

burun akıntısı, hapşırma veya öksürük

yorgunluk

idrar yaparken zorluk veya ağrı veya idrar yaparken yanma

enjeksiyon bölgesinde kızarıklık veya kızarıklık

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI veya ÖZEL 
ÖNLEMLER bölümlerinde listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, liraglutid 
enjeksiyonunu kullanmayı bırakın ve derhal doktorunuzu arayın:

Midenin sol üst kısmında veya ortasında başlayan, ancak arkaya yayılabilen devam eden ağrı

yeni veya kötüleşen depresyon

kendine zarar vermeyi veya öldürmeyi düşünmek

ruh hali veya davranışta olağandışı değişiklikler

kusma

mide bulantısı

ishal

kil renkli tabureler

sarı gözler veya cilt

kalp atıyor

bayılma veya baş dönmesi hissi

gözlerin, yüzün, ağzın, dilin veya boğazın şişmesi

döküntü
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kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

Liraglutid enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı sorunlarınız 
varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz 
Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Işıktan ve ısıdan uzakta saklayınız. 
Kullanılmamış liraglutide kalemleri buzdolabında saklayın (36°F ila 46°F [2°C ila 8°C]), ancak bunları buzdolabı 
soğutma elemanının yanına koymayın. Bir liraglutide kalemi kullandıktan sonra, oda sıcaklığında (59°F ila 86°F 
[15°C ila 30°C]) veya buzdolabında saklayın. Dondurmayın. Donmuşsa veya 86°F (30°C) üzerindeki sıcaklıklara 
maruz kalmışsa liraglutid kullanmayın. Kullanılmadığı zaman liraglutide kalemin kapağını saklayın.

Seyahat ederken liraglutide kalemlerini kuru ve 59°F ila 86°F (15°C ila 30°C) arasında bir sıcaklıkta tuttuğunuzdan emin 

olun.

Liraglutide kalemi ilk kullandığınız tarihi not edin ve kalemde solüsyon kalmış olsa bile 30 gün 
sonra kalemi atın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet 

kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir 

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

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle 
imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu 
bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için 
eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli 
İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma 
programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.
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Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
şiddetli mide bulantısı

şiddetli kusma

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Diyabet tedavisi için liraglutid (Victoza) enjeksiyonu kullanıyorsanız, bu ilaca cevabınızı belirlemek 
için kan şekeriniz ve glikosile edilmiş hemoglobin (HbA1c) düzenli olarak kontrol edilmelidir. 
Doktorunuz ayrıca evde kan şekeri seviyenizi ölçerek liraglutid enjeksiyonuna cevabınızı nasıl 
kontrol edeceğinizi de söyleyecektir. Bu yönergeleri dikkatlice izleyin.

Kilo yönetimi için liraglutide (Saxenda) enjeksiyonu kullanıyorsanız, tedavi sırasında kalp atış hızınız ve 
kilonuz düzenli olarak kontrol edilecektir.

İlaçlarınızı başkasının kullanmasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da 
önemli bilgiler.

rand isimleri

Saksonya®

victoza®

Xultophy®(İnsülin Degludec ve Liraglutide içeren bir kombinasyon ürünü olarak)
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