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Oktreotidinjektion
uttalas som (ok tree' oh tide)

hur är denna medicin utskriven?

Oktreotid-injektion med omedelbar frisättning används för att minska mängden tillväxthormon (ett naturligt ämne) 

som produceras av personer med akromegali (tillstånd där kroppen producerar för mycket tillväxthormon, vilket 

orsakar förstoring av händer, fötter och ansiktsdrag; ledvärk och andra symtom) som inte kan behandlas med 

kirurgi, strålning eller annan medicin. Oktreotid-injektion med omedelbar frisättning används också för att 

kontrollera diarré och rodnad orsakad av karcinoida tumörer (långsamt växande tumörer som frisätter naturliga 

substanser som kan orsaka symtom) och vasoaktiva tarmpeptidutsöndrande adenom (VIP-om; tumörer som bildas i 

bukspottkörteln och frisätter naturliga substanser) som kan orsaka symtom). Oktreotid långverkande injektion 

används för att kontrollera akromegali, karcinoida tumörer, och VIP-om hos personer som framgångsrikt har 

behandlats med oktreotidinjektion men föredrar att få injektioner mer sällan. Oktreotidinjektion är i en klass av 

läkemedel som kallas oktapeptider. Det fungerar genom att minska mängden av vissa naturliga ämnen som 

produceras av kroppen.

hur ska detta läkemedel användas?

Octreotid kommer som en lösning med omedelbar frisättning (vätska) för injektion som ska injiceras subkutant 

(under huden) eller intravenöst (i en ven). Octreotid kommer också som en långtidsverkande injektion som ska 

injiceras i skinkorna av en läkare eller sjuksköterska. Oktreotid-injektion med omedelbar frisättning injiceras 

vanligtvis 2 till 4 gånger om dagen. Oktreotid långverkande injektion injiceras vanligtvis en gång var 4:e vecka. 

Injicera oktreotid-injektion med omedelbar frisättning vid ungefär samma tidpunkter varje dag. Följ anvisningarna 

på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Injicera 

oktreotidinjektion exakt enligt anvisningarna. Injicera inte mer eller mindre av det eller injicera det oftare än vad din 

läkare har ordinerat.

Om du inte redan behandlas med oktreotidinjektion, kommer du att börja din behandling med 
oktreotidinjektion med omedelbar frisättning. Du kommer att behandlas med injektionen med omedelbar 
frisättning i 2 veckor, och din läkare kan gradvis öka din dos under den tiden. Om medicinen fungerar för dig 
och inte orsakar allvarliga biverkningar, kan din läkare ge dig den långverkande injektionen efter 2 veckor. 
För att kontrollera ditt tillstånd kan du behöva fortsätta att få injektionen med omedelbar frisättning i 2 
veckor eller längre efter att du fått din första dos av den långverkande injektionen. Din läkare kan öka eller 
minska din dos av den långtidsverkande injektionen 2 eller 3 månader efter att du först fått den.
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Om du behandlas för en karcinoid tumör eller VIP-om kan du uppleva försämring av dina symtom då och då 
under din behandling. Om detta händer kan din läkare säga åt dig att använda injektionen med omedelbar 
frisättning i några dagar tills dina symtom är under kontroll.

Om du har akromegali och har behandlats med strålbehandling, kommer din läkare förmodligen att säga åt 
dig att inte använda oktreotid-injektion med omedelbar frisättning på 4 veckor varje år eller att inte få den 
långverkande oktreotidinjektionen på 8 veckor varje år. Detta gör att din läkare kan se hur strålbehandlingen 
har påverkat ditt tillstånd och avgöra om du fortfarande ska behandlas med oktreotid.

Octreotid-injektion med omedelbar frisättning kommer i injektionsflaskor, ampuller och doseringspennor som 

innehåller patroner med medicin. Var säker på att du vet vilken typ av behållare din oktreotid kommer i och vilka andra 

tillbehör, såsom nålar, sprutor eller pennor, du behöver för att injicera din medicin.

Om du använder injektionen med omedelbar frisättning från en injektionsflaska, ampull eller 
doseringspenna, kanske du kan injicera medicinen själv hemma eller låta en vän eller släkting utföra 
injektionerna. Be din läkare visa dig eller den person som ska utföra injektionerna hur du ska injicera 
medicinen. Tala även med din läkare om var på kroppen du ska injicera medicinen och hur du ska 
rotera injektionsställen så att du inte injicerar på samma ställe för ofta. Innan du injicerar din 
medicin, titta alltid på vätskan. och använd den inte om den är grumlig eller innehåller partiklar. 
Kontrollera att utgångsdatumet inte har passerat, att injektionsvätskan innehåller rätt mängd vätska 
och att vätskan är klar och färglös. Använd inte en injektionsflaska, ampull eller doseringspenna om 
den har gått ut,

Läs noga tillverkarens bruksanvisning som följer med medicinen. Dessa instruktioner beskriver hur man 
injicerar en dos av oktreotidinjektion. Var noga med att fråga din apotekspersonal eller läkare om du har 
några frågor om hur du injicerar detta läkemedel.

Kassera använda doseringspennor, injektionsflaskor, ampuller eller sprutor i en punkteringssäker behållare. Tala med din läkare 

eller apotekspersonal om hur du gör dig av med den punkteringssäkra behållaren.

Oktreotidinjektion kan kontrollera dina symtom, men det kommer inte att bota ditt tillstånd. Fortsätt att använda 
oktreotidinjektion även om du mår bra. Sluta inte använda oktreotidinjektion utan att tala med din läkare. Om du 
slutar använda oktreotidinjektion kan dina symtom återkomma.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du använder oktreotidinjektion,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot oktreotidinjektion, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i oktreotidinjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna. Om du kommer att 
använda den långverkande injektionen, berätta också för din läkare om du är allergisk mot latex.
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berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna 
något av följande: betablockerare som atenolol (Tenormin), labetalol (Normodyne), metoprolol 
(Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) och propranolol (Inderal); bromokriptin (Cycloset, 
Parlodel); kalciumkanalblockerare såsom amlodipin (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Dilacor, 
Tiazac, andra), felodipin (Plendil), nifedipin (Adalat, Procardia), nisoldipin (Sular) och verapamil 
(Calan, Isoptin, Verelan); cyklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); insulin och orala läkemedel 
för diabetes; kinidin; och terfenadin (Seldane) (ej tillgängligt i USA).

tala om för din läkare om du får mat med total parenteral nutrition (TPN; matning genom att ge en vätska som 
innehåller näringsämnen direkt i en ven) och om du har eller någonsin har haft diabetes eller hjärt-, lever- eller 
njursjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du kanske kan bli 
gravid under din behandling med oktreotid även om du inte kunde bli gravid innan behandlingen 
på grund av att du har akromegali. Tala med din läkare om preventivmedel som kommer att 
fungera för dig. Om du blir gravid medan du får oktreotidinjektion, kontakta din läkare.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du glömmer att injicera en dos av injektionen med omedelbar frisättning, injicera den missade dosen så snart du 

kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för din nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga 

doseringsschema. Injicera inte en dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

Om du missar ett möte för att få en dos av den långverkande injektionen, ring din läkare för att 
boka om mötet.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Detta läkemedel kan orsaka förändringar i ditt blodsocker. Du bör känna till symptomen på högt och lågt 
blodsocker och vad du ska göra om du har dessa symtom.

Oktreotidinjektion kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa 
symtom är allvarliga eller inte försvinner:

diarre

förstoppning

blek, skrymmande, illaluktande avföring

känner ständigt ett behov av att tömma tarmarna

gas

magont

illamående

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a693049.html 3/6



15/4/22, 11:20 Oktreotidinjektion: MedlinePlus läkemedelsinformation

halsbränna

huvudvärk

yrsel

trötthet

rygg-, muskel- eller ledvärk

näsblödning

håravfall

smärta i området där medicinen injicerades

synförändringar

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta 
din läkare omedelbart:

smärta i den övre högra delen av magen, mitten av magen, ryggen eller axeln

gulfärgning av huden eller ögonen

långsamt eller oregelbundet hjärtslag

tröghet

känslighet för kyla

blek, torr hud

sköra naglar och hår

svullet ansikte

hes röst

depression

kraftiga menstruationer

svullnad vid basen av nacken

täthet i halsen

svårigheter att andas och svälja

utslag

klåda

Oktreotidinjektion kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem 
när du får denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 
1088).
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hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Om du förvarar den långtidsverkande injektionen i ditt hem tills det är dags att injiceras av din läkare eller 
sjuksköterska, bör du förvara den i originalkartong i kylskåpet och skydda den från ljus. Om du ska 
förvara injektionsvätskan med omedelbar frisättning i ampuller, injektionsflaskor eller doseringspennor, 
bör du förvara den i originalkartongen i kylskåpet för att skydda den från ljus; frys inte. Du kan förvara 
flerdosflaskorna för injektion med omedelbar frisättning efter första användningen i rumstemperatur i 
upp till 14 dagar. Du kan förvara doseringspennan med omedelbar frisättning i rumstemperatur efter 
första användningen i upp till 28 dagar med pennlocket alltid på. Du kan förvara injektionsflaskorna och 
ampullerna för omedelbar frisättning i rumstemperatur i upp till 14 dagar,

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor 
inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra 
sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller 
kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. 
Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för 
mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera:

långsamt eller oregelbundet hjärtslag

yrsel

svimning

spolning

diarre

svaghet

viktminskning

hat annan information bör jag veta?
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Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester före och 
under din behandling för att kontrollera din kropps svar på oktreotidinjektion.

Låt inte någon annan använda din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) 
läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta 
med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också 
viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Bynfezia®

Sandostatin®

Sandostatin®LAR Depå
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