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Octreotide הזרקת
)גאות הו' עץ אוקיי( בתור מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 עם אנשים ידי על המיוצר) טבעי חומר( הגדילה הורמון כמות להפחתת משמשת מיידי לשחרורOctreotide  הזרקת
 כאבי; הפנים ותווי הרגליים, הידיים של להגדלה הגורם, גדילה הורמון מדי יותר מייצר הגוף שבו מצב( אקרומגליה

 עםOctreotide  הזרקת. אחרת תרופה או הקרנות, ניתוח באמצעות בהם לטפל ניתן שלא) אחרים ותסמינים פרקים
 שגדלים גידולים( קרצינואידים גידולים ידי על הנגרמים והסמקה בשלשולים לשליטה גם משמשת מיידי שחרור

 במעי וזואאקטיבי פפטיד מפרישות ואדנומות) לתסמינים לגרום שעלולים טבעיים חומרים המשחררים באיטיות
-omas) ;VIPהזרקת). לתסמינים לגרום שיכול טבעיים חומרים ומשחררים בלבלב שנוצרים גידולים  Octreotide
 בהזרקת בהצלחה שטופלו באנשיםomas- VIP-ו, קרצינואידים גידולים, באקרומגליה לשליטה משמשת ארוך לטווח

 הנקראות תרופות של בקבוצה היאOctreotide  הזרקת. יותר נמוכה בתדירות זריקות לקבל מעדיפים אך אוקטרוטיד
.הגוף ידי על המיוצרים מסוימים טבעיים חומרים של כמויות הפחתת ידי על עובד זה. אוקטפפטידים

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעות באותן בערך מיידי בשחרור.
 פחות או יותר להזריק אין. ההוראות לפי בדיוק אוקטרוטיד הזרקת הזרקת. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח
 אחת כלל בדרך מוזרקת ארוך לטווחoctreotide  שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו להזריק או ממנו

 הזרקת. ביום פעמים4  עד2  כלל בדרך מוזרקת מיידי בשחרורOctreotide  זריקת הזרקו. שבועות לארבעה
Octreotideהזרקת. אחות או רופא ידי על הישבן לשרירי להזרקה טווח ארוכת כזריקה גם מגיע . Octreotideמגיע 

Octreotide) לווריד( ורידי תוך או) לעור מתחת( עורית תת להזרקה להזרקה) נוזל( מיידי שחרור כתמיסת

 תטופל אתה. מיידי בשחרור אוקטריאוטיד בהזרקת הטיפול את תתחיל, אוקטריאוטיד בהזרקת כבר מטופל אינך אם
 אם. הזה הזמן במהלך שלך המינון את בהדרגה להגדיל עשוי שלך והרופא, שבועיים למשך מיידי לשחרור בזריקה
 הטווח ארוכת הזריקה את לך לתת עשוי שלך הרופא, חמורות לוואי לתופעות גורמת ואינה בשבילך עובדת התרופה
 למשך המיידי השחרור זריקת את לקבל להמשיך עליך שיהיה ייתכן, במצבך לשלוט מנת על. שבועיים לאחר

 את להקטין או להגדיל עשוי שלך הרופא. הטווח ארוכת הזריקה של הראשונה המנה קבלת לאחר יותר או שבועיים
.לראשונה קבלתה לאחר חודשים3  או2  הטווח ארוכת הזריקה של המינון

/a693049.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov1/6

TITLE - OCTREOTIDE ACETATE / SANDOSTATIN 
MEDICATION PATIENT INFORMATION 
IN HEBREW

Source : U.S. National Library of Medicine

www.911globalmeds.com/buy-octreotide-acetate-sandostatin-lar-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a693049.html


MedlinePlus תרופות על מידעOctreotide:  הזרקת15/4/2211:20,

 במהלך לעת מעת שלך בתסמינים החמרה לחוות עלול אתהoma ,VIP- או קרצינואיד בגידול מטופל אתה אם
 על לשליטה עד ימים מספר למשך מיידי לשחרור בזריקה להשתמש לך לומר עשוי שלך הרופא, קורה זה אם. הטיפול

.שלך הסימפטומים

 מיידי לשחרורoctreotide  בזריקת להשתמש לא לך יגיד כנראה שלך הרופא, בהקרנות וטופלת אקרומגליה לך יש אם
 זה. שנה בכל שבועות8  במשךoctreotide  של הארוך הטווח זריקת את לקבל לא או שנה בכל שבועות4  במשך
.באוקטריאוטיד לטפל עליך עדיין אם ולהחליט מצבך על השפיע בקרינה הטיפול כיצד לראות שלך לרופא יאפשר

 ודא. תרופות של מחסניות המכילים מינון ועטי אמפולות, בבקבוקונים מגיעה מיידי לשחרורOctreotide  הזרקת
 תצטרך, עטים או מזרקים, מחטים כגון, אחר ציוד ואיזה מגיע שלך האוקטרוטיד מיכל של סוג באיזה יודע שאתה
.שלך התרופה את להזריק

 בעצמך התרופה את להזריק שתוכל ייתכן, מינון עט או אמפולה, מבקבוקון מיידי לשחרור בזריקה משתמש אתה אם
 ההזרקות את שיבצע לאדם או לך להראות שלך מהרופא בקש. ההזרקות את יבצעו משפחה קרוב או שחבר או בבית
 לסובב עליך וכיצד התרופה את להזריק עליך בגופך היכן על שלך הרופא עם שוחח כן כמו. התרופה את להזריק כיצד
 תמיד, שלך התרופה את מזריק שאתה לפני. מדי קרובות לעתים נקודה באותה תזריק שלא כדי ההזרקה נקודות את

 שהתמיסה, חלף לא התפוגה שתאריך בדקו. חלקיקים מכיל או מעונן הוא אם בו תשתמש ואל. הנוזל על הסתכל
 מינון עט או אמפולה, בבקבוקון להשתמש אין. צבע וחסר צלול ושהנוזל, נוזל של הנכונה הכמות את מכילה להזרקה

,תוקפו פג אם

 של מנה להזריק כיצד מתארות אלו הוראות. לתרופה המצורפות היצרן של השימוש הוראות את בעיון קרא
.זו תרופה להזריק איך לגבי שאלות לך יש אם שלך הרופא או הרוקח את לשאול הקפד. אוקטראוטיד זריקת

 שלך הרוקח או הרופא עם שוחח. לנקב עמיד במיכל מזרקים או אמפולות, בקבוקונים, משומשים מינון עטי השלך
.לנקב העמיד המיכל השלכת אופן לגבי

 בהזרקת להשתמש המשך. מצבך את תרפא לא היא אך, שלך בתסמינים לשלוט עשויהOctreotide  הזרקת
 אם. שלך הרופא עם לדבר מבלי אוקטראוטיד בהזרקת להשתמש תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם אוקטרוטיד

.לחזור עשויים שלך הסימפטומיםoctreotide,  בהזרקת להשתמש תפסיק

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא 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

octreotide, בהזרקת השימוש לפני
 בהזרקת מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל, אוקטריאוטיד להזרקת אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 לרופא גם ספר, הטווח ארוכת בזריקה תשתמש אם. המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. אוקטריאוטיד
.ללטקס אלרגי אתה אם שלך
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 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
נורמודין( להבטלול), טנורמין( אטנולול כגון בטא חוסמי: הבאים מהדברים אחד כל את לציין הקפד. לקחת מתכוון

 ברומוקריפטין); אינדרל( ופרופרנולול) קורגארד( נאדולולXL),  טופרול, לופרסור( מטופרולול),
;(Cycloset, Parlodel)ועוד טיאזאק, דילאקור, קארדיזם( דילטיזם), נורבסק( אמלודיפין כגון סידן תעלות חוסמי ,(

 ציקלוספורין); ורלן, איסופטין, קלאן( ו-ורפמיל) סולר( ניסולדיפין), פרוקרדיה, אדאלט( ניפדיפין), פלנדיל( פלודיפין
;(Gengraf, Neoral, Sandimmune)ו; כינידין; לסוכרת הפה דרך ותרופות אינסולין terfenadine )Seldane(-)לא 

).ב"בארה זמין

 מזינים חומרים המכיל נוזל מתן ידי על הזנה(TPN;  מלאה פרנטרלית תזונה ידי על ניזון אתה אם שלך לרופא ספר
.כליות או כבד, לב מחלת או מסוכרת פעם אי סבלת או לך יש ואם) לווריד ישירות

 הטיפול במהלך להריון להיכנס שתוכל ייתכן. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 על שלך הרופא עם שוחח. אקרומגליה לך יש כי הטיפול לפני להריון להיכנס הצלחת לא אם גם באוקטראוטיד

.שלך לרופא התקשר, אוקטרוטיד הזרקת קבלת בזמן להריון נכנסת אם. עבורך שיעבדו הריון למניעת שיטות

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 אם, זאת עם. זאת זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את הזריק, המיידי השחרור זריקת של מנה להזריק שכחת אם
 להזריק אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, שלך הבאה למנה הזמן הגיע כמעט
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה

.התור את מחדש לקבוע כדי שלך לרופא התקשר, הטווח ארוכת הזריקה של מנה לקבלת תור פספסת אם

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 בדם ונמוך גבוה סוכר של הסימפטומים את לדעת צריך אתה. בדם הסוכר ברמת לשינויים לגרום עלולה זו תרופה
.אלה תסמינים לך יש אם לעשות ומה

 אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולהOctreotide  הזרקת
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

ׁשלִׁשּול

עצירות

רע ריח בעלת, מגושמת, חיוורת צואה

המעיים את לרוקן צורך הזמן כל מרגיש

גזַ

בטן כאב

בחילה
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צרַבֶתֶ

ראֹׁש ּכאְבֵ

סחְרַחֹורתֶ

עייפות

מפרקים או שרירים, גב כאבי

מהאף דימום

שיער איבוד

התרופה הוזרק שבו באזור כאב

בראייה שינויים

, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא התקשר
הכתף או הגב, הבטן מרכז, הבטן של העליון הימני בחלק כאב

העיניים או העור של הצהבה

סדיר לא או מואט דופק

זחְִילהָ

לקור רגישות

ויבש חיוור עור

שבירים ושיער ציפורניים

נפוחות פנים

צרוד קול

דּכִָאֹון

כבדה וסת

הצוואר בבסיס נפיחות

בגרון לחץ

ובליעה נשימה קשיי

פריחה

עקִצּוץ

 בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהOctreotide  הזרקת
.התרופה קבלת

 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
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?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 לאחסן יש, האחות או הרופא ידי על להזרקה הזמן שהגיע עד בביתכם הטווח ארוכת הזריקה את מאחסנים אתם אם
, באמפולות להזרקה המיידי השחרור תמיסת את תשמור אם. אור מפני עליה ולהגן במקרר מקורי בקרטון אותה

 יכול אתה. תקפא אל; אור מפני עליה להגן כדי במקרר המקורי בקרטון אותה לשמור עליך, מינון עטי או בקבוקונים
 לאחסן יכול אתה. ימים14  עד החדר בטמפרטורת הראשון השימוש לאחר מיידי שחרור הזרקת בקבוקוני את לאחסן

 יכול אתה. תמיד העט מכסה עם ימים28  עד הראשון השימוש לאחר החדר בטמפרטורת מיידי לשחרור המינון עט את
,ימים14  עד החדר בטמפרטורת מיידי שחרור בהזרקת והאמפולות הבקבוקונים את לאחסן

 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

:לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים
סדיר לא או מואט דופק

סחְרַחֹורתֶ

התִעלַפְּות

ׁשטְִיפהָ

ׁשלִׁשּול

חּולׁשהָ

במשקל ירידה

?אחר מידע לדעת צריך

/a693049.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov5/6

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


MedlinePlus תרופות על מידעOctreotide:  הזרקת15/4/2211:20,

 הטיפול ובמהלך לפני מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.אוקטראוטיד להזרקת שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי

 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

®ביינפציה

®סנדוסטטין

LAR מחסן®סנדוסטטין

15/05/2020-  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

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

