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Инжектиране на октреотид
произнася се като (ок дърво' о прилив)

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на октреотид с незабавно освобождаване се използва за намаляване на количеството хормон на растежа 

(естествено вещество), произвеждан от хора с акромегалия (състояние, при което тялото произвежда твърде много хормон на 

растежа, причинявайки уголемяване на ръцете, краката и чертите на лицето; болки в ставите и други симптоми), които не могат 

да бъдат лекувани с операция, радиация или друго лекарство. Инжектирането на октреотид с незабавно освобождаване се 

използва също за контролиране на диария и зачервяване, причинени от карциноидни тумори (бавно растящи тумори, които 

отделят естествени вещества, които могат да причинят симптоми) и вазоактивни чревни пептид-секретиращи аденоми (VIP-оми; 

тумори, които се образуват в панкреаса и освобождават естествени вещества което може да причини симптоми). Октреотидната 

дългодействаща инжекция се използва за контролиране на акромегалия, карциноидни тумори, и VIP-ома при хора, които са били 

успешно лекувани с инжекция октреотид, но предпочитат да получават инжекции по-рядко. Инжектирането на октреотид е в клас 

лекарства, наречени октапептиди. Действа чрез намаляване на количествата на определени естествени вещества, произвеждани 

от тялото.

как трябва да се използва това лекарство?

Octreotide се предлага като разтвор с незабавно освобождаване (течност) за инжектиране, който се инжектира подкожно (под кожата) или 

интравенозно (във вена) Octreotide също се предлага като инжекция с продължително действие, която се инжектира в мускулите на 

седалището от лекар или медицинска сестра. Инжекцията с октреотид с незабавно освобождаване обикновено се инжектира 2 до 4 пъти на 

ден. Октреотид инжекция с продължително действие обикновено се инжектира веднъж на всеки 4 седмици. Инжектирайте октреотид 

инжекция с незабавно освобождаване приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета на 

рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Инжектирайте инжекция октреотид точно 

както е указано. Не инжектирайте повече или по-малко от него и не го инжектирайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Ако все още не се лекувате с инжекция октреотид, ще започнете лечението си с инжекция с октреотид с незабавно 

освобождаване. Ще бъдете лекувани с инжекция с незабавно освобождаване в продължение на 2 седмици и Вашият лекар може 

постепенно да увеличи дозата Ви през това време. Ако лекарството работи за Вас и не причинява тежки странични ефекти, 

Вашият лекар може да Ви постави инжекцията с продължително действие след 2 седмици. За да контролирате състоянието си, 

може да се наложи да продължите да получавате инжекцията с незабавно освобождаване в продължение на 2 седмици или 

повече след като получите първата си доза от инжекцията с продължително действие. Вашият лекар може да увеличи или 

намали дозата Ви на дългодействащата инжекция 2 или 3 месеца след като сте я получили за първи път.
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Ако се лекувате за карциноиден тумор или VIP-ома, може да изпитате влошаване на симптомите от време на 

време по време на лечението. Ако това се случи, Вашият лекар може да Ви каже да използвате инжекцията с 

незабавно освобождаване за няколко дни, докато симптомите Ви бъдат овладени.

Ако имате акромегалия и сте били лекувани с лъчева терапия, Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не използвате инжекция с 

незабавно освобождаване на октреотид в продължение на 4 седмици всяка година или да не получавате дългодействащата 

инжекция октреотид в продължение на 8 седмици всяка година. Това ще позволи на Вашия лекар да види как лъчетерапията е 

повлияла на състоянието Ви и да реши дали все още трябва да се лекувате с октреотид.

Октреотид за инжектиране с незабавно освобождаване се предлага във флакони, ампули и дозиращи писалки, които съдържат 

патрони с лекарства. Уверете се, че знаете в какъв вид контейнер се доставя вашият октреотид и какви други консумативи, 

като игли, спринцовки или химикалки, ще ви трябват за инжектиране на лекарството.

Ако използвате инжекцията с незабавно освобождаване от флакон, ампула или дозираща писалка, може да успеете 

да инжектирате лекарството сами у дома или да накарате приятел или роднина да извърши инжекциите. Помолете 

Вашия лекар да покаже на Вас или на лицето, което ще прави инжекциите, как да инжектирате лекарството. Също 

така говорете с Вашия лекар за това къде на тялото си трябва да инжектирате лекарството и как трябва да сменяте 

местата за инжектиране, така че да не инжектирате твърде често на едно и също място. Преди да инжектирате 

лекарството, винаги гледайте течността. и не го използвайте, ако е мътен или съдържа частици. Проверете дали 

срокът на годност не е изтекъл, дали инжекционният разтвор съдържа правилното количество течност и че 

течността е бистра и безцветна. Не използвайте флакон, ампула или дозираща писалка, ако срокът им е изтекъл,

Внимателно прочетете инструкциите на производителя за употреба, които се доставят с лекарството. Тези инструкции 

описват как да се инжектира доза инжекция октреотид. Не забравяйте да попитате Вашия фармацевт или лекар, ако имате 

въпроси относно това как да инжектирате това лекарство.

Изхвърлете използваните дозиращи писалки, флакони, ампули или спринцовки в устойчив на пробиване контейнер. Говорете с 

Вашия лекар или фармацевт как да изхвърлите устойчивия на пробиване контейнер.

Инжектирането на октреотид може да контролира симптомите Ви, но няма да излекува състоянието Ви. Продължете да използвате 

инжекция с октреотид, дори ако се чувствате добре. Не спирайте да използвате инжектиране на октреотид, без да говорите с Вашия 

лекар. Ако спрете да използвате инжекция с октреотид, симптомите Ви може да се върнат.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да използвате инжекция октреотид,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към инжектиране на октреотид, други лекарства или някоя от 

съставките на инжектирането на октреотид. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките. Ако ще използвате 

инжекцията с продължително действие, кажете на Вашия лекар и ако сте алергични към латекс.
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кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, 
витамини, хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да 
приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: бета блокери като атенолол 
(Tenormin), лабеталол (Normodyne), метопролол (Lopressor, Toprol XL), надолол (Corgard) и 
пропранолол (Inderal); бромокриптин (Cycloset, Parlodel); блокери на калциевите канали като 
амлодипин (Norvasc), дилтиазем (Cardizem, Dilacor, Tiazac, други), фелодипин (Plendil), 
нифедипин (Adalat, Procardia), низолдипин (Sular) и верапамил (Calan, Isoptin, Verelan); 
циклоспорин (Gengraf, Neoral, Sandimmune); инсулин и перорални лекарства за диабет; 
хинидин; и терфенадин (Seldane) (не се предлага в САЩ).

уведомете Вашия лекар, ако се храните чрез пълно парентерално хранене (TPN; хранене чрез даване на течност, съдържаща 

хранителни вещества директно във вена) и ако имате или някога сте имали диабет или сърдечно, чернодробно или бъбречно 

заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Може да успеете да 
забременеете по време на лечението с октреотид, дори ако не сте успели да забременеете преди лечението, 
защото имате акромегалия. Говорете с Вашия лекар за методите за контрол на раждаемостта, които ще работят 
за Вас. Ако забременеете, докато получавате инжекция октреотид, обадете се на Вашия лекар.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако забравите да инжектирате доза от инжекцията с незабавно освобождаване, инжектирайте пропуснатата доза веднага щом 

си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си 

схема на дозиране. Не инжектирайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако пропуснете среща, за да получите доза от дългодействащата инжекция, обадете се на Вашия лекар, за да 

пренасрочите срещата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Това лекарство може да предизвика промени в кръвната Ви захар. Трябва да знаете симптомите на висока и 

ниска кръвна захар и какво да правите, ако имате тези симптоми.

Инжектирането на октреотид може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

диария

запек

бледи, обемисти изпражнения с неприятна миризма

постоянно изпитване на нужда от изпразване на червата

газ

стомашни болки

гадене
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киселини в стомаха

главоболие

световъртеж

умора

болки в гърба, мускулите или ставите

кървене от носа

косопад

болка в областта, където е инжектирано лекарството

промени в зрението

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно 
се обадете на Вашия лекар:

болка в горната дясна част на стомаха, центъра на стомаха, гърба или рамото

пожълтяване на кожата или очите

забавен или неравномерен сърдечен ритъм

мудност

чувствителност към студ

бледа, суха кожа

чупливи нокти и коса

подпухнало лице

дрезгав глас

депресия

обилни менструални периоди

подуване в основата на шията

стягане в гърлото

затруднено дишане и преглъщане

обрив

сърбеж

Инжектирането на октреотид може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, 

докато получавате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на 

нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона (1-800-332-1088).
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какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Ако съхранявате инжекцията с продължително действие в дома си, докато не дойде време тя да бъде инжектирана от Вашия 

лекар или медицинска сестра, трябва да я съхранявате в оригинална картонена кутия в хладилника и да я предпазвате от 

светлина. Ако ще съхранявате инжекционния разтвор с незабавно освобождаване в ампули, флакони или писалки за дозиране, 

трябва да го съхранявате в оригиналната картонена кутия в хладилника, за да го предпазите от светлина; не замръзвайте. Можете 

да съхранявате многодозовите флакони за инжектиране с незабавно освобождаване след първата употреба при стайна 

температура до 14 дни. Можете да съхранявате дозиращата писалка с незабавно освобождаване при стайна температура след 

първата употреба до 28 дни с винаги поставена капачка на писалката. Можете да съхранявате еднодозовите флакони и ампули за 

инжектиране с незабавно освобождаване при стайна температура до 14 дни,

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични 

хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да 

ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и 

незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

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

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата 

и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо 

това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия 

фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във 

вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват:

забавен или неравномерен сърдечен ритъм

световъртеж

припадък

зачервяване

диария

слабост

отслабване

каква друга информация трябва да знам?
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Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания преди и по 

време на лечението, за да провери реакцията на тялото ви към инжектирането на октреотид.

Не позволявайте на никой друг да използва вашето лекарство. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Бинфезия®

Сандостатин®

Сандостатин®LAR депо
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