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Octreotide Injection
binibigkas bilang (ok tree' oh tide)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Octreotide immediate-release injection ay ginagamit upang bawasan ang dami ng growth hormone (isang natural na substance) na 

ginawa ng mga taong may acromegaly (kondisyon kung saan ang katawan ay gumagawa ng masyadong maraming growth hormone, na 

nagiging sanhi ng paglaki ng mga kamay, paa, at mga tampok ng mukha; pananakit ng kasukasuan. ; at iba pang mga sintomas) na hindi 

magagamot ng operasyon, radiation, o ibang gamot. Ginagamit din ang Octreotide immediaterelease injection upang makontrol ang 

pagtatae at pamumula na dulot ng mga carcinoid tumor (mabagal na lumalagong mga tumor na naglalabas ng mga natural na sangkap 

na maaaring magdulot ng mga sintomas) at vasoactive intestinal peptide secreting adenomas (VIP-omas; mga tumor na nabubuo sa 

pancreas at naglalabas ng mga natural na sangkap. na maaaring magdulot ng mga sintomas). Ang Octreotide long-acting injection ay 

ginagamit upang makontrol ang acromegaly, carcinoid tumor, at VIP-omas sa mga taong matagumpay na nagamot ng octreotide injection 

ngunit mas gustong tumanggap ng mga injection nang mas madalas. Ang Octreotide injection ay nasa isang klase ng mga gamot na 

tinatawag na octapeptides. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng mga halaga ng ilang mga natural na sangkap na ginawa 

ng katawan.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Octreotide ay dumarating bilang isang agarang-release na solusyon (likido) para sa iniksyon na iturok sa ilalim ng balat (sa ilalim ng 

balat) o sa intravenously (sa ugat) Ang Octreotide ay dumarating din bilang isang long-acting na iniksyon upang iturok sa mga kalamnan 

ng puwit ng isang doktor o nars. Ang Octreotide immediate-release injection ay kadalasang iniiniksyon 2 hanggang 4 na beses sa isang 

araw. Ang Octreotide long-acting injection ay karaniwang iniiniksyon isang beses bawat 4 na linggo. Mag-inject ng octreotide immediate-

release injection sa halos parehong oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong 

doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Mag-inject ng octreotide injection nang eksakto 

tulad ng itinuro. Huwag mag-inject ng mas marami o mas kaunti nito o mag-inject ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Kung hindi ka pa ginagamot ng octreotide injection, sisimulan mo ang iyong paggamot sa agarang-release na octreotide 

injection. Gagamutin ka ng immediate-release injection sa loob ng 2 linggo, at maaaring unti-unting taasan ng iyong doktor ang 

iyong dosis sa panahong iyon. Kung ang gamot ay gumagana para sa iyo at hindi nagdudulot ng malubhang epekto, maaaring 

bigyan ka ng iyong doktor ng long-acting injection pagkatapos ng 2 linggo. Upang makontrol ang iyong kondisyon, maaaring 

kailanganin mong ipagpatuloy ang pagtanggap ng immediate-release injection sa loob ng 2 linggo o higit pa pagkatapos mong 

matanggap ang iyong unang dosis ng long-acting injection. Maaaring dagdagan o bawasan ng iyong doktor ang iyong dosis ng 

long-acting injection 2 o 3 buwan pagkatapos mong unang matanggap ito.
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Kung ikaw ay ginagamot para sa isang carcinoid tumor o VIP-oma, maaari kang makaranas ng paglala ng iyong mga sintomas 

paminsan-minsan sa panahon ng iyong paggamot. Kung mangyari ito, maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na gamitin ang 

immediate-release injection sa loob ng ilang araw hanggang sa makontrol ang iyong mga sintomas.

Kung mayroon kang acromegaly at nagamot sa radiation therapy, malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag 

gumamit ng octreotide immediate-release injection sa loob ng 4 na linggo bawat taon o huwag tumanggap ng octreotide long-

acting injection sa loob ng 8 linggo bawat taon. Papayagan nito ang iyong doktor na makita kung paano naapektuhan ng 

radiation therapy ang iyong kondisyon at magpasya kung dapat ka pa ring tratuhin ng octreotide.

Ang Octreotide immediate-release injection ay nasa mga vial, ampules, at dosing pen na naglalaman ng mga cartridge ng 

gamot. Tiyaking alam mo kung anong uri ng lalagyan ang papasok ng iyong octreotide at kung anong iba pang mga supply, 

tulad ng mga karayom, hiringgilya, o panulat, ang kakailanganin mong iturok ang iyong gamot.

Kung ikaw ay gumagamit ng immediate-release injection mula sa isang vial, ampule o dosing pen, maaaring ikaw 

mismo ang mag-iniksyon ng gamot sa bahay o magpagawa ng isang kaibigan o kamag-anak. Hilingin sa iyong 

doktor na ipakita sa iyo o sa taong magsasagawa ng mga iniksyon kung paano mag-iniksyon ng gamot. Kausapin din 

ang iyong doktor tungkol sa kung saan sa iyong katawan dapat kang mag-iniksyon ng gamot at kung paano mo 

dapat paikutin ang mga lugar ng pag-iniksyon upang hindi ka mag-iniksyon nang madalas sa parehong lugar. Bago 

mo iturok ang iyong gamot, palaging tingnan ang likido. at huwag gamitin ito kung ito ay maulap o naglalaman ng 

mga particle. Suriin na ang petsa ng pag-expire ay hindi lumipas, na ang solusyon para sa iniksyon ay naglalaman ng 

tamang dami ng likido, at ang likido ay malinaw at walang kulay. Huwag gumamit ng vial, ampule, o dosing pen kung 

ito ay expired na,

Maingat na basahin ang mga tagubilin ng tagagawa para sa paggamit na kasama ng gamot. Inilalarawan ng mga tagubiling ito kung paano 

mag-iniksyon ng dosis ng octreotide injection. Tiyaking tanungin ang iyong parmasyutiko o doktor kung mayroon kang anumang mga 

katanungan tungkol sa kung paano mag-iniksyon ng gamot na ito.

Itapon ang mga ginamit na dosing pen, vial, ampules, o syringe sa isang lalagyan na lumalaban sa pagbutas. Makipag-usap sa iyong 

doktor o parmasyutiko tungkol sa kung paano itapon ang lalagyan na lumalaban sa pagbutas.

Maaaring kontrolin ng Octreotide injection ang iyong mga sintomas, ngunit hindi nito mapapagaling ang iyong kondisyon. Patuloy na gumamit ng 

octreotide injection kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa paggamit ng octreotide injection nang hindi nakikipag-usap sa iyong 

doktor. Kung hihinto ka sa paggamit ng octreotide injection, maaaring bumalik ang iyong mga sintomas.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago gumamit ng octreotide injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa octreotide injection, anumang iba pang mga gamot, o 
alinman sa mga sangkap sa octreotide injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap. 
Kung gagamit ka ng long-acting injection, sabihin din sa iyong doktor kung ikaw ay allergic sa latex.
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sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, 
bitamina, nutritional supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. 
Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: beta blocker tulad ng atenolol 
(Tenormin), labetalol (Normodyne), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard), at 
propranolol (Inderal); bromocriptine (Cycloset, Parlodel); calcium channel blockers tulad ng 
amlodipine (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, iba pa), felodipine (Plendil), nifedipine 
(Adalat, Procardia), nisoldipine (Sular), at verapamil (Calan, Isoptin, Verelan); cyclosporine 
(Gengraf, Neoral, Sandimmune); insulin at mga gamot sa bibig para sa diyabetis; quinidine; at 
terfenadine (Seldane) (hindi available sa US).

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay pinapakain ng kabuuang parenteral nutrition (TPN; pagpapakain sa pamamagitan ng pagbibigay ng 

likidong naglalaman ng mga sustansya nang direkta sa ugat) at kung mayroon ka o nagkaroon na ng diabetes o sakit sa puso, atay, o bato.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Maaari kang mabuntis sa 
panahon ng iyong paggamot sa octreotide kahit na hindi ka nabuntis bago ang iyong paggamot dahil mayroon 
kang acromegaly. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga paraan ng birth control na gagana para sa iyo. 
Kung ikaw ay buntis habang tumatanggap ng octreotide injection, tawagan ang iyong doktor.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung nakalimutan mong mag-iniksyon ng isang dosis ng immediate-release injection, iturok ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo 

ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa iyong susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular 

na iskedyul ng dosing. Huwag mag-iniksyon ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

Kung napalampas mo ang appointment para makatanggap ng dosis ng long-acting injection, tawagan ang iyong doktor para muling iiskedyul ang 

appointment.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa iyong asukal sa dugo. Dapat mong malaman ang mga sintomas ng mataas at mababang 

asukal sa dugo at kung ano ang gagawin kung mayroon kang mga sintomas na ito.

Ang Octreotide injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagtatae

pagtitibi

maputla, malaki, mabahong dumi

patuloy na nararamdaman ang pangangailangan na alisin ang laman ng bituka

gas

sakit sa tyan

pagduduwal
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heartburn

sakit ng ulo

pagkahilo

pagkapagod

pananakit ng likod, kalamnan, o kasukasuan

dumudugo ang ilong

pagkawala ng buhok

sakit sa lugar kung saan iniksiyon ang gamot

pagbabago ng paningin

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, 

tawagan kaagad ang iyong doktor:

pananakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan, gitna ng tiyan, likod, o balikat

paninilaw ng balat o mata

mabagal o hindi regular na tibok ng puso

katamaran

pagiging sensitibo sa lamig

maputla, tuyong balat

malutong na mga kuko at buhok

namumugto ang mukha

paos na boses

depresyon

mabigat na regla

pamamaga sa base ng leeg

paninikip sa lalamunan

kahirapan sa paghinga at paglunok

pantal

nangangati

Ang Octreotide injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga 

problema habang tinatanggap ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 1088).
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Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Kung iniimbak mo ang long-acting injection sa iyong tahanan hanggang sa oras na para ito ay iturok ng iyong doktor o 

nars, dapat mong itabi ito sa orihinal na karton sa refrigerator at protektahan ito mula sa liwanag. Kung iimbak mo ang 

agarang-release na solusyon para sa iniksyon sa mga ampul, vial, o dosing pen, dapat mong itago ito sa orihinal na karton 

sa refrigerator upang maprotektahan ito mula sa liwanag; huwag mag-freeze. Maaari mong iimbak ang mga immediate-

release injection na multi-dose vial pagkatapos ng unang paggamit sa temperatura ng kuwarto hanggang sa 14 na araw. 

Maaari mong iimbak ang immediate-release dosing pen sa temperatura ng silid pagkatapos ng unang paggamit nang 

hanggang 28 araw nang laging naka-on ang takip ng panulat. Maaari mong iimbak ang immediate-release injection na 

single-dose na vial at ampules sa temperatura ng silid nang hanggang 14 na araw,

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga 

lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan 

ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa 

kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.

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

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, 

at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na 

paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong 

parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga 

programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng 

seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang:

mabagal o hindi regular na tibok ng puso

pagkahilo

nanghihina

namumula

pagtatae

kahinaan

pagbaba ng timbang

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?
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Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga lab test bago at sa 

panahon ng iyong paggamot upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa octreotide injection.

Huwag hayaan ang ibang tao na gumamit ng iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling 

pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-thecounter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Bynfezia®

Sandostatin®

Sandostatin®LAR Depot

Huling Binago - 05/15/2020

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
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para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.
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National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022

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

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

