
Ev →İlaçlar, Otlar ve Takviyeler → Oktreotid Enjeksiyonu

Bu sayfanın URL'si: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a693049.html

Oktreotid Enjeksiyonu
(tamam ağaç' oh gelgit) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Octreotid hemen salınan enjeksiyon, akromegali (vücudun çok fazla büyüme hormonu üretmesi, ellerin, 
ayakların ve yüz özelliklerinin büyümesine neden olması; eklem ağrısı) olan kişiler tarafından üretilen 
büyüme hormonu (doğal bir madde) miktarını azaltmak için kullanılır. ; ve diğer semptomlar) ameliyat, 
radyasyon veya başka bir ilaçla tedavi edilemeyenler. Octreotide hızlı salımlı enjeksiyon ayrıca karsinoid 
tümörlerin (semptomlara neden olabilen doğal maddeler salan yavaş büyüyen tümörler) ve vazoaktif 
bağırsak peptit salgılayan adenomların (VIP-omalar; pankreasta oluşan ve doğal maddeler salan tümörler) 
neden olduğu ishal ve kızarmayı kontrol etmek için kullanılır. semptomlara neden olabilir). Octreotide 
uzun etkili enjeksiyon, akromegali, karsinoid tümörleri kontrol etmek için kullanılır, ve oktreotid 
enjeksiyonu ile başarılı bir şekilde tedavi edilen ancak enjeksiyonları daha az sıklıkla tercih eden kişilerde 
VIP-omalar. Octreotid enjeksiyonu, oktapeptidler adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücut tarafından üretilen 
bazı doğal maddelerin miktarını azaltarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Octreotide, deri altına (deri altına) veya damar içine (damar içine) enjekte edilecek enjeksiyon için hemen salınan bir 

çözelti (sıvı) olarak gelir Octreotid ayrıca bir doktor tarafından kalça kaslarına enjekte edilecek uzun etkili bir 

enjeksiyon olarak gelir. veya hemşire. Octreotid hemen salınan enjeksiyon genellikle günde 2 ila 4 kez enjekte edilir. 

Octreotid uzun etkili enjeksiyon genellikle her 4 haftada bir enjekte edilir. Oktreotid hemen salınan enjeksiyonu her 

gün yaklaşık aynı saatlerde enjekte edin. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi 

bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Oktreotid enjeksiyonunu aynen belirtildiği gibi 

enjekte edin. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az enjekte etmeyin veya daha sık enjekte etmeyin.

Halihazırda oktreotid enjeksiyonu ile tedavi görmüyorsanız, tedavinize hemen salınan oktreotid 
enjeksiyonu ile başlayacaksınız. 2 hafta süreyle hemen salınan enjeksiyonla tedavi edileceksiniz ve bu 
süre içinde doktorunuz dozunuzu kademeli olarak artırabilir. İlaç sizin için çalışıyorsa ve ciddi yan 
etkilere neden olmuyorsa, doktorunuz 2 hafta sonra size uzun etkili enjeksiyon yapabilir. Durumunuzu 
kontrol altına almak için, uzun etkili enjeksiyonun ilk dozunu aldıktan sonra 2 hafta veya daha uzun süre 
hızlı salımlı enjeksiyonu almaya devam etmeniz gerekebilir. Doktorunuz, uzun etkili enjeksiyon 
dozunuzu, ilacı ilk aldıktan 2 veya 3 ay sonra artırabilir veya azaltabilir.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a693049.html 1/6

TITLE - OCTREOTIDE ACETATE / SANDOSTATIN 
MEDICATION PATIENT INFORMATION 
IN TURKISH

Source : U.S. National Library of Medicine

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


15.04.22, 11:20 Oktreotid Enjeksiyonu: MedlinePlus İlaç Bilgileri

Karsinoid tümör veya VIP-oma tedavisi görüyorsanız, tedaviniz sırasında zaman zaman semptomlarınızda 
kötüleşme yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda doktorunuz, semptomlarınız kontrol altına alınana kadar birkaç 
gün boyunca hemen salınan enjeksiyonu kullanmanızı söyleyebilir.

Akromegaliniz varsa ve radyasyon tedavisi gördüyseniz, doktorunuz muhtemelen size her yıl 4 hafta süreyle 
oktreotid hızlı salımlı enjeksiyon kullanmamanızı veya her yıl 8 hafta süreyle oktreotid uzun etkili enjeksiyon 
almamanızı söyleyecektir. Bu, doktorunuzun radyasyon tedavisinin durumunuzu nasıl etkilediğini görmesine 
ve yine de oktreotid ile tedavi edilip edilmeyeceğine karar vermesine olanak tanır.

Octreotide hemen salınan enjeksiyon, ilaç kartuşları içeren şişeler, ampuller ve dozlama kalemleri 
içinde gelir. Oktreotidinizin ne tür bir kap içinde geldiğini ve iğneler, şırıngalar veya kalemler gibi diğer 
malzemeleri bildiğinizden emin olun, ilacınızı enjekte etmeniz gerekecek.

Bir flakon, ampul veya dozlama kaleminden hemen salınan enjeksiyon kullanıyorsanız, ilacı evde 
kendiniz enjekte edebilir veya enjeksiyonları bir arkadaşınıza veya akrabanıza yaptırabilirsiniz. 
Doktorunuzdan size veya enjeksiyonu yapacak kişiye ilacın nasıl enjekte edileceğini göstermesini 
isteyin. Ayrıca ilacı vücudunuzun neresine enjekte etmeniz gerektiği ve aynı noktaya çok sık 
enjeksiyon yapmamak için enjeksiyon noktalarını nasıl döndürmeniz gerektiği konusunda 
doktorunuzla konuşun. İlacınızı enjekte etmeden önce daima sıvıya bakın. ve bulutluysa veya partikül 
içeriyorsa kullanmayın. Son kullanma tarihinin geçmediğini, enjeksiyonluk çözeltinin doğru miktarda 
sıvı içerdiğini ve sıvının berrak ve renksiz olduğunu kontrol edin. Son kullanma tarihi geçmiş flakon, 
ampul veya dozaj kalemi kullanmayınız,

İlaçla birlikte gelen üreticinin kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun. Bu talimatlar, bir doz oktreotid 
enjeksiyonunun nasıl enjekte edileceğini açıklar. Bu ilacı nasıl enjekte edeceğiniz konusunda herhangi bir 
sorunuz varsa eczacınıza veya doktorunuza sorduğunuzdan emin olun.

Kullanılmış dozaj kalemlerini, şişeleri, ampulleri veya şırıngaları delinmeye karşı dayanıklı bir kapta atın. Delinmeye 

dayanıklı kabın nasıl atılacağı konusunda doktorunuz veya eczacınızla konuşun.

Octreotid enjeksiyonu semptomlarınızı kontrol edebilir, ancak durumunuzu iyileştirmez. Kendinizi iyi hissetseniz bile oktreotid 

enjeksiyonunu kullanmaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan oktreotid enjeksiyonunu kullanmayı bırakmayınız. 

Oktreotid enjeksiyonunu kullanmayı bırakırsanız belirtileriniz geri dönebilir.

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?

Oktreotid enjeksiyonunu kullanmadan önce,

oktreotid enjeksiyonuna, diğer ilaçlara veya oktreotid enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine 
alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin. Uzun 
etkili enjeksiyon kullanacaksanız, latekse alerjiniz varsa da doktorunuza söyleyiniz.
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aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini 
belirttiğinizden emin olun: atenolol (Tenormin), labetalol (Normodyne), metoprolol (Lopressor, 
Toprol XL), nadolol (Corgard) ve propranolol (Inderal) gibi beta blokerler; bromokriptin (Sikloset, 
Parlodel); amlodipin (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, diğerleri), felodipin (Plendil), 
nifedipin (Adalat, Procardia), nisoldipin (Sular) ve verapamil (Calan, Isoptin, Verelan) gibi kalsiyum 
kanal blokerleri; siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); diyabet için insülin ve oral ilaçlar; 
kinidin; ve terfenadin (Seldane) (ABD'de mevcut değildir).

doktorunuza total parenteral beslenme (TPN; besinleri içeren bir sıvıyı doğrudan damara vererek besleme) ile 
beslenip beslenmediğinizi ve şeker hastalığınız veya kalp, karaciğer veya böbrek hastalığınız olup olmadığını 
söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. 
Akromegaliniz olduğu için tedavinizden önce hamile kalmamış olsanız bile oktreotid ile tedaviniz 
sırasında hamile kalabilirsiniz. Sizin için işe yarayacak doğum kontrol yöntemleri hakkında 
doktorunuzla konuşun. Oktreotid enjeksiyonu sırasında hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Hemen salımlı enjeksiyonun bir dozunu enjekte etmeyi unutursanız, unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda 
enjekte edin. Ancak, bir sonraki dozunuzun zamanı yaklaşıyorsa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz 
programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz enjekte etmeyin.

Uzun etkili enjeksiyonun bir dozunu almak için bir randevuyu kaçırırsanız, randevuyu yeniden planlamak için 

doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Bu ilaç kan şekerinizde değişikliklere neden olabilir. Yüksek ve düşük kan şekeri belirtilerini ve bu 
belirtilere sahipseniz ne yapmanız gerektiğini bilmelisiniz.

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

ishal

kabızlık

soluk, hacimli, kötü kokulu dışkı

sürekli bağırsakları boşaltma ihtiyacı hissetmek

gaz

karın ağrısı

mide bulantısı
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göğüste ağrılı yanma hissi

baş ağrısı

baş dönmesi

yorgunluk

sırt, kas veya eklem ağrısı

burun kanaması

saç kaybı

ilacın enjekte edildiği bölgede ağrı

görme değişiklikleri

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

midenin sağ üst kısmında, midenin ortasında, sırtta veya omuzda ağrı

cilt veya gözlerin sararması

yavaşlamış veya düzensiz kalp atışı

durgunluk

soğuğa duyarlılık

soluk, kuru cilt

kırılgan tırnaklar ve saç

Şişmiş yüz

boğuk ses

depresyon

ağır adet dönemleri

boyun tabanında şişlik

boğazda sıkışma

nefes alma ve yutma zorluğu

döküntü

kaşıntı

Octreotid enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken 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).
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Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Uzun etkili enjeksiyonu doktorunuz veya hemşireniz tarafından enjekte edilme zamanı gelene kadar 
evinizde saklıyorsanız, orijinal kartonunda buzdolabında saklamalı ve ışıktan korumalısınız. 
Enjeksiyonluk hemen salınan solüsyonu ampullerde, flakonlarda veya dozlama kalemlerinde 
saklayacaksanız, ışıktan korumak için orijinal kartonunda buzdolabında saklamalısınız; dondurmayın. 
İlk kullanımdan sonra hemen salınan enjeksiyonlu çok dozlu flakonları oda sıcaklığında 14 güne 
kadar saklayabilirsiniz. Anında salınan dozlama kalemini, ilk kullanımdan sonra, kalem kapağı her 
zaman açık olarak 28 güne kadar oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Hemen salımlı enjeksiyon tek 
dozluk flakonları ve ampulleri 14 güne kadar oda sıcaklığında saklayabilirsiniz,

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.

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:

yavaşlamış veya düzensiz kalp atışı

baş dönmesi

bayılma

kızarma

ishal

zayıflık

kilo kaybı

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?
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Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, vücudunuzun oktreotid enjeksiyonuna tepkisini kontrol 

etmek için tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

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

Bynfezia®

Sandostatin®

Sandostatin®LAR Deposu
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