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Injecție cu octreotidă
pronunțat ca (ok tree' oh tide)

de ce este prescris acest medicament?

Octreotida injectabilă cu eliberare imediată este utilizată pentru a scădea cantitatea de hormon de creștere (o substanță 

naturală) produsă de persoanele cu acromegalie (afecțiune în care organismul produce prea mult hormon de creștere, 

provocând mărirea mâinilor, picioarelor și trăsăturilor faciale; dureri articulare ; și alte simptome) care nu pot fi tratate cu 

intervenții chirurgicale, radiații sau alte medicamente. Injectarea cu eliberare imediată de octreotidă este, de asemenea, 

utilizată pentru a controla diareea și înroșirea feței cauzate de tumorile carcinoide (tumori cu creștere lentă care eliberează 

substanțe naturale care pot provoca simptome) și adenoamele secretoare de peptide intestinale vasoactive (VIP-oame; 

tumori care se formează în pancreas și eliberează substanțe naturale). care poate provoca simptome). Octreotida 

injectabilă cu acțiune prelungită este utilizată pentru a controla acromegalia, tumorile carcinoide, și VIP-omas la persoanele 

care au fost tratate cu succes cu injecție de octreotidă, dar care preferă să primească injecții mai rar. Injecția cu octreotidă 

face parte dintr-o clasă de medicamente numite octapeptide. Acţionează prin scăderea cantităţilor de anumite substanţe 

naturale produse de organism.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Octreotida vine ca o soluție cu eliberare imediată (lichid) pentru injectare care trebuie injectată subcutanat (sub piele) sau 

intravenos (într-o venă). Octreotida vine și ca o injecție cu acțiune prelungită care trebuie injectată în mușchii feselor de 

către un medic. sau asistenta. Octreotida injectabilă cu eliberare imediată este de obicei injectată de 2 până la 4 ori pe zi. 

Injecția cu acțiune prelungită de octreotidă se injectează de obicei o dată la 4 săptămâni. Injectați octreotidă injecție cu 

eliberare imediată aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-

vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Injectați injecția de 

octreotidă exact așa cum este indicat. Nu injectați mai mult sau mai puțin sau mai des decât este prescris de medicul 

dumneavoastră.

Dacă nu sunteți deja tratat cu injecție de octreotidă, veți începe tratamentul cu injecție de octreotidă cu eliberare 

imediată. Veți fi tratat cu injecția cu eliberare imediată timp de 2 săptămâni, iar medicul dumneavoastră vă poate crește 

treptat doza în acest timp. Dacă medicamentul funcționează pentru dumneavoastră și nu provoacă reacții adverse severe, 

medicul dumneavoastră vă poate administra injecția cu acțiune prelungită după 2 săptămâni. Pentru a vă controla starea, 

poate fi necesar să continuați să primiți injecția cu eliberare imediată timp de 2 săptămâni sau mai mult după ce ați primit 

prima doză de injecție cu acțiune prelungită. Medicul dumneavoastră vă poate crește sau reduce doza de injecție cu 

acțiune prelungită la 2 sau 3 luni după ce ați primit-o pentru prima dată.
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Dacă sunteți tratat pentru o tumoare carcinoidă sau VIP-om, este posibil să aveți o agravare a simptomelor din când în când în 

timpul tratamentului. Dacă se întâmplă acest lucru, medicul dumneavoastră vă poate spune să utilizați injecția cu eliberare 

imediată timp de câteva zile, până când simptomele dumneavoastră sunt controlate.

Dacă aveți acromegalie și ați fost tratat cu radioterapie, medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu utilizați 

octreotidă injectabilă cu eliberare imediată timp de 4 săptămâni în fiecare an sau să nu primiți injecția cu octreotidă cu 

acțiune prelungită timp de 8 săptămâni în fiecare an. Acest lucru va permite medicului dumneavoastră să vadă modul în 

care terapia cu radiații v-a afectat starea și să decidă dacă trebuie să fiți în continuare tratat cu octreotidă.

Octreotide injectabil cu eliberare imediată vine în flacoane, fiole și stilouri injectoare care conțin cartușe 
de medicamente. Asigurați-vă că știți în ce tip de recipient se află octreotida dvs. și în ce alte 
consumabile, cum ar fi ace, seringi sau stilouri, va trebui să vă injectați medicamentul.

Dacă utilizați injecția cu eliberare imediată dintr-un flacon, fiolă sau stilou injector (pen), este posibil să vă 
puteți injecta singur medicamentul acasă sau să solicitați injecțiile unui prieten sau rudă. Cereți medicului 
dumneavoastră să vă arate dumneavoastră sau persoanei care va efectua injecțiile cum să injectați 
medicamentul. De asemenea, discutați cu medicul dumneavoastră despre locul în care ar trebui să 
injectați medicamentul și despre cum ar trebui să rotiți punctele de injectare, astfel încât să nu vă injectați 
prea des în același loc. Înainte de a vă injecta medicamentul, priviți întotdeauna lichidul. și nu-l utilizați 
dacă este tulbure sau conține particule. Verificați dacă data de expirare nu a trecut, dacă soluția injectabilă 
conține cantitatea corectă de lichid și dacă lichidul este limpede și incolor. Nu utilizați flacon, fiolă sau 
stilou injector (pen) dacă este expirat,

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale producătorului care vin cu medicamentul. Aceste instrucțiuni descriu 

cum să injectați o doză de octreotidă injectabilă. Asigurați-vă că întrebați farmacistul sau medicul dumneavoastră 

dacă aveți întrebări despre cum să injectați acest medicament.

Aruncați stilourile, flacoanele, fiolele sau seringile utilizate într-un recipient rezistent la perforare. Discutați cu medicul 

dumneavoastră sau cu farmacistul despre cum să eliminați recipientul rezistent la perforare.

Injecția cu octreotidă vă poate controla simptomele, dar nu vă va vindeca starea. Continuați să utilizați injecția cu octreotidă 

chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să utilizați injecția cu octreotidă fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Dacă încetați 

să utilizați injecția cu octreotidă, simptomele dumneavoastră pot reveni.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a utiliza injecția cu octreotidă,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la injecția cu octreotidă, la orice alte medicamente sau la 

oricare dintre ingredientele injectării cu octreotidă. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor. Dacă veți utiliza injecția 

cu acțiune prelungită, spuneți și medicului dumneavoastră dacă sunteți alergic la latex.
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spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără 
prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau 
intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: beta-blocante, cum ar fi 
atenolol (Tenormin), labetalol (Normodyne), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) și 
propranolol (Inderal); bromocriptină (Cycloset, Parlodel); blocante ale canalelor de calciu, cum ar fi 
amlodipină (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, altele), felodipină (Plendil), nifedipină 
(Adalat, Procardia), nisoldipină (Sular) și verapamil (Calan, Isoptin, Verelan); ciclosporină (Gengraf, 
Neoral, Sandimmune); insulină și medicamente orale pentru diabet; chinidină; și terfenadină (Seldane) 
(nu este disponibilă în SUA).

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți hrănit prin nutriție parenterală totală (TPN; hrănire prin administrarea unui 
lichid care conține nutrienți direct într-o venă) și dacă aveți sau ați avut vreodată diabet sau boli de inimă, ficat sau rinichi.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Este posibil să rămâneți 
gravidă în timpul tratamentului cu octreotidă, chiar dacă nu ați putut rămâne gravidă înainte de tratament, deoarece aveți 
acromegalie. Discutați cu medicul dumneavoastră despre metodele de control al nașterii care vă vor funcționa. Dacă rămâneți 
gravidă în timp ce vi se administrează injecție cu octreotidă, adresați-vă medicului dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă uitați să injectați o doză de injecție cu eliberare imediată, injectați doza uitată imediat ce vă amintiți. Cu toate 
acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul de 
dozare obișnuit. Nu injectați o doză dublă pentru a compensa doza omisă.

Dacă pierdeți o programare pentru a primi o doză de injecție cu acțiune prelungită, sunați-vă medicul pentru a 

reprograma programarea.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Acest medicament poate provoca modificări ale zahărului din sânge. Ar trebui să cunoașteți simptomele glicemiei 

crescute și scăzute și ce să faceți dacă aveți aceste simptome.

Injecția cu octreotidă poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 
dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

diaree

constipație

scaune palide, voluminoase, urât mirositoare

simțind în permanență nevoia de a goli intestinele

gaz

dureri de stomac

greaţă
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arsuri la stomac

durere de cap

ameţeală

oboseală

dureri de spate, musculare sau articulare

sângerare nazale

Pierderea parului

durere în zona în care a fost injectat medicamentul

se modifică vederea

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat 
medicului dumneavoastră:

durere în partea dreaptă sus a stomacului, în centrul stomacului, spate sau umăr

îngălbenirea pielii sau a ochilor

bătăi inimii încetinite sau neregulate

tembelism

sensibilitate la frig

piele palidă, uscată

unghii și păr fragile

fata umflata

voce ragusita

depresie

perioade menstruale grele

umflare la baza gâtului

senzație de strângere în gât

dificultăți de respirație și de înghițire

eczemă

mâncărime

Injecția cu octreotidă poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în 

timp ce primiți acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).
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ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Dacă păstrați injecția cu acțiune prelungită acasă până când este timpul ca medicul dumneavoastră sau 
asistenta să o injecteze, trebuie să o păstrați în cutia originală la frigider și să o protejați de lumină. Dacă veți 
păstra soluția injectabilă cu eliberare imediată în fiole, flacoane sau stilouri injectoare, trebuie să o păstrați în 
cutia originală la frigider pentru a o proteja de lumină; nu înghețați. Puteți păstra flacoanele multi-doze pentru 
injecție cu eliberare imediată după prima utilizare la temperatura camerei timp de până la 14 zile. Puteți păstra 
stiloul injector (pen-ul) cu eliberare imediată la temperatura camerei după prima utilizare timp de până la 28 de 
zile, cu capacul stiloului injector (pen-ului) mereu pus. Puteți păstra flacoanele și fiolele cu doză unică pentru 
injecție cu eliberare imediată la temperatura camerei timp de până la 14 zile,

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii 

mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și 

plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.http://

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

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt 

disponibile și online lahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a 

prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include:

bătăi inimii încetinite sau neregulate

ameţeală

leșin

înroșirea

diaree

slăbiciune

pierdere în greutate

ce alte informatii ar trebui sa stiu?
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Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator înainte și în 

timpul tratamentului pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injectarea cu octreotidă.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă folosească medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Bynfezia®

Sandostatin®

Sandostatin®LAR Depot
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