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Teriparatide הזרקת
tyd) a par' ih(terr  כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

) בקלות ונשברות ונחלשות דקות הופכות העצמות בו מצב( באוסטיאופורוזיס לטיפול משמשתTeriparatide  הזרקת
 יכול ואינו), עצמות) שבורים( לשברים גבוה בסיכון שנמצאות), הווסת סוף', בחיים שינוי(' המעבר גיל שעברו בנשים

 של מסוימים סוגים עם גברים אצל העצם מסת להגדלת גם משמש הוא. אחרים אוסטיאופורוזיס בטיפולי להשתמש
 אוסטאופורוזיס בטיפולי להשתמש יכולים ושאינם), שברים( עצמות לשבור גבוה בסיכון שנמצאים אוסטאופורוזיס

( קורטיקוסטרואידים הנוטלים ונשים גברים אצל באוסטיאופורוזיס לטיפול גם משמשתTeriparatide  הזרקת. אחרים
), שבורות עצמות( לשברים גבוה בסיכון שנמצאים) מהחולים בחלק לאוסטאופורוזיס לגרום שעלולה תרופה של סוג

 הורמון של סינתטית צורה מכילהTeriparatide  הזרקת. אחרים אוסטאופורוזיס בטיפולי להשתמש יכולים ואינם
 חוזק הגדלת ידי ועל חדשה עצם לבנות לגוף גורם ידי על פועל זה(PTH).  פארתירואיד הורמון הנקרא טבעי אנושי

).עובי( העצם וצפיפות

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 תרופה. התחתונה הבטן באזור או בירך) לעור מתחת( עורית תת להזרקה) נוזל( כפתרון מגיעהTeriparatide  הזרקת
 בהזרקת להשתמש לזכור לך לעזור כדי. שנתיים עד ביום פעם כלל בדרך מוזרק זה. מראש מלאים מינון בעטי מגיעה זו

,teriparatideובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך בה השתמש 
 אין. ההוראות לפי בדיוקteriparatide  בהזרקת השתמש. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא

.שלך הרופא ידי על שנקבע ממה יותר קרובות לעתים בו להשתמש או ממנו פחות או יותר להשתמש

 שאתה לפני. ההזרקות את לבצע משפחה קרוב או לחבר לגרום או בעצמךteriparatide  זריקת להזריק יכול אתה
 או מהרופא בקש. לה המצורף למשתמש המדריך את קרא, הראשונה בפעם בעצמך טריפארטיד בהזרקת משתמש
 פתרונות כולל למשתמש המדריך. אותה להזריק כיצד התרופה את יזריק אשר לאדם או לך להראות שלך הרוקח
 שלך הרופא או הרוקח את לשאול הקפד. טריפארטיד בהזרקת להשתמש מנסה כשאתה לך להיות שעלולות לבעיות

.זו תרופה להזריק איך לגבי שאלות לך יש אם

 במחט השתמש. למזרק התרופה את להעביר אין. מנות-28 ל תרופות מספיק המכיל בעט מגיעהTeriparatide  הזרקת
 המחטים סוג לגבי שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את שאל. בנפרד נמכרות מחטים. הזרקה כל עבור חדשה

 העמיד המיכל השלכת אופן על הרוקח או הרופא עם שוחח. לנקב עמיד מיכל לתוך משומשות מחטים השלך. לשימוש
.לנקב
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teriparatide  בזריקת להשתמש המשך. אותה מרפאה אינה   אך באוסטיאופורוזיס שולטתTeriparatide  הזרקת
.שלך הרופא עם לדבר מבלי טריפארטיד בהזרקת להשתמש תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,טריפארטיד בהזרקת השימוש לפני
 מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל-teriparatide, mannitol, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. טריפארטיד בהזרקת

 לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
; הפרין כגון') דם מדללי(' מסוימים קרישה נוגדי: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או

 מסוימות תרופותhydrochlorothiazide )HCTZ, HydroDIURIL, Microzide( ;(Digitek, Lanoxin);  דיגוקסין
 ייתכן-D. וA  ויטמינים כגון מסוימים ויטמינים; פרדניזון כגון מסוימים סטרואידים; פניטואין כגון להתקפים
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינוני את לשנות יצטרך שלך שהרופא

, לעצם שהתפשט סרטן או עצמות סרטן, ט'פאג מחלת כגון עצמות ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
 אבנים; התריס בלוטת של מחלה כגון , בדם סידן מדי ליותר לך שגורם מצב כל, העצמות של בקרינה טיפול או

.לב או כליות, כבד ומחלות; השתן בדרכי או בכליות

 תוכל לא, ולכן, המעבר גיל את שעברו לאחר נשים ידי על רק לשמש צריכה טריפארטיד שזריקת לדעת עליך
.הנקה בזמן או הריון במהלךTeriparatide  בהזרקת להשתמש אין. להניק או להריון להיכנס

 מהר קם אתה כאשר והתעלפות סחרחורת, סחרחורת, מהיר לדופק לגרום עלולה טריפרטיד שהזרקת לדעת עליך
, זו מבעיה להימנע כדיteriparatide.  בהזרקת לראשונה להשתמש מתחיל אתה כאשר יותר נפוץ זה. משכיבה מדי
 מקום בקרבת כיסא ודא. קימה לפני דקות מספר למשך הרצפה על הרגליים את הנח, באיטיות מהמיטה קום

.סחרחורת מקבל אתה אם לשבת שתוכל כדיteriparatide  זריקת מזריקים אתה כאשר

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

. טריפארטיד בהזרקת משתמש שאתה בזמןD  וויטמין בסידן העשירים ומשקאות מזונות הרבה ולשתות לאכול עליך
. יום בכל צריך אתה מנות וכמה אלה מזינים לחומרים טובים מקורות הם ומשקאות מזונות אילו לך יגיד שלך הרופא

   להמליץ או לרשום עשוי שלך הרופא, זה במקרה. שלך לרופא ספר, האלה מהמזונות מספיק לאכול מתקשה אתה אם
.תוסף על

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, חלף כבר היום אם, זאת עם. היום באותו אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה במנה השתמש
.ביום אחת ממנה יותר תזריק אל לעולם. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה
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 אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולהTeriparatide  הזרקת
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

ּכאְבֵ

חּולׁשהָ

חמוצה בטן או צרבת

ברגליים התכווצויות

סחְרַחֹורתֶ

דּכִָאֹון

ההזרקה במקום גירוד או דם טיפות כמה, חבורות, נפיחות, כאב, אדמומיות

גב עוויתות

 התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא
בחזה כאב

התִעלַפְּות

נשימה קשיי

בחילה

הקֲָאָה

עצירות

אנרגיה חוסר

שרירים חולשת

העור על פצעים או כואבים גושים, סגול רשת דמוי דפוס

 בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהTeriparatide  הזרקת
.זו בתרופה השימוש

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 של ידם מהישג הרחק, היטב סגורה, מחוברת מחט וללא על המכסה עם הגיעה היא שבו בעט הזו התרופה את שמור
 אינו אם גם, שימוש ימי28  לאחר העט את השלך. אור מפני עליו הגן. אותו להקפיא לא אך במקרר אותו אחסן. ילדים
.ריק

 שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
.לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור ואלו
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 ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים קטנים ילדים
.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד

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

 יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם. אותן לצרוך
 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע.

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים
בחילה

הקֲָאָה

סחְרַחֹורתֶ

ראֹׁש ּכאְבֵ

בעמידה והתעלפות סחרחורת

עצירות

אנרגיה חוסר

שרירים חולשת

?אחר מידע לדעת צריך

 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.טריפארטיד להזרקת שלך הגוף תגובת

 את שאל. טריפארטיד הזרקת עט תשתף אל לעולם. שלך בתרופות להשתמש אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח

.טריפארטיד בהזרקת בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

 מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים כמו
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם
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רנד שמות

®גזענות

®פורטו

Parathar®¶

.זמינות להיות עשויות גנריות חלופות. בשוק עוד זמין אינו זה ממותג מוצר-¶

15/02/2021-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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