
Acasă →Medicamente, plante și suplimente → Injecție cu teriparatidă

Adresa URL a acestei pagini: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603018.html

Injecție cu teriparatidă
pronunțat ca (terr ih par' a tyd)

de ce este prescris acest medicament?

Teriparatidă injectabilă este utilizată pentru tratarea osteoporozei (o afecțiune în care oasele devin subțiri și slabe și se 

sparg ușor) la femeile care au suferit menopauză („schimbarea vieții”, sfârșitul perioadelor menstruale), care prezintă un 

risc crescut de fracturi (rupturi). oase) și nu pot folosi alte tratamente pentru osteoporoză. De asemenea, este utilizat pentru 

creșterea masei osoase la bărbații cu anumite tipuri de osteoporoză, care prezintă un risc ridicat de a avea oase rupte 

(fracturi) și care nu pot utiliza alte tratamente pentru osteoporoză. Injecția cu teriparatidă este, de asemenea, utilizată 

pentru a trata osteoporoza la bărbații și femeile care iau corticosteroizi (un tip de medicament care poate provoca 

osteoporoză la unii pacienți) care prezintă un risc crescut de fracturi (oase rupte) și nu pot utiliza alte tratamente pentru 

osteoporoză. Injecția cu teriparatidă conține o formă sintetică de hormon uman natural numit hormon paratiroidian (PTH). 

Funcționează determinând corpul să construiască os nou și prin creșterea rezistenței și densității (grosimii) osului.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injectarea de teriparatidă vine sub formă de soluție (lichid) pentru injectarea subcutanată (sub piele) în zona coapsei sau a 

stomacului inferior. Acest medicament vine în stilouri de dozare preumplute. De obicei, se injectează o dată pe zi timp de până la 2 

ani. Pentru a vă ajuta să vă amintiți să utilizați injecția cu teriparatidă, utilizați-o aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu 

atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe 

care nu o înțelegeți. Utilizați injecția de teriparatidă exact așa cum este indicat. Nu utilizați mai mult sau mai puțin sau folosiți mai 

des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Vă puteți injecta singur injecția cu teriparatidă sau puteți solicita unui prieten sau rudă să efectueze injecțiile. Înainte de a utiliza 

singur injecția cu teriparatidă pentru prima dată, citiți manualul de utilizare care vine cu acesta. Adresați-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului să vă arate dumneavoastră sau persoanei care va injecta medicamentul cum să îl injectați. 

Manualul de utilizare include soluții la problemele pe care le puteți avea atunci când încercați să utilizați injecția cu teriparatidă. 

Asigurați-vă că întrebați farmacistul sau medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări despre cum să injectați acest medicament.

Injecția cu teriparatidă vine într-un stilou injector (pen) care conține suficiente medicamente pentru 28 de doze. Nu transferați 

medicamentul într-o seringă. Utilizați un ac nou pentru fiecare injecție. Acele se vând separat. Adresați-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări despre tipul de ace de utilizat. Aruncați acele folosite într-un recipient 

rezistent la perforare. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul despre cum să eliminați recipientul rezistent la 

perforare.
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Injecția cu teriparatidă controlează osteoporoza, dar nu o vindecă. Continuați să utilizați injecția cu teriparatidă chiar dacă vă 

simțiți bine. Nu încetați să utilizați injecția cu teriparatidă fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a utiliza injecția cu teriparatidă,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la teriparatidă, manitol, orice alte medicamente sau 
oricare dintre ingredientele din injecția cu teriparatidă. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, 

suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre 

următoarele: anumite anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar fi heparina; digoxină (Digitek, Lanoxin); hidroclorotiazidă (HCTZ, 

HydroDIURIL, Microzide); anumite medicamente pentru convulsii, cum ar fi fenitoina; anumiți steroizi, cum ar fi prednison; anumite 

vitamine, cum ar fi vitaminele A și D. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să 

vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată o boală a oaselor, cum ar fi boala Paget, 
cancer osos sau un cancer care s-a extins la oase, sau radioterapie a oaselor, orice afecțiune care vă determină să 
aveți prea mult calciu în sânge , cum ar fi boala glandei paratiroide; pietre la rinichi sau la nivelul tractului urinar; 
și boli de ficat, rinichi sau inimă.

trebuie să știți că injecția de teriparatidă trebuie utilizată de femei numai după ce au trecut de 
menopauză și, prin urmare, nu pot rămâne însărcinate sau nu alăptează. Teriparatidă injectabilă nu 
trebuie utilizată în timpul sarcinii sau în timpul alăptării.

trebuie să știți că injecția cu teriparatidă poate provoca bătăi rapide ale inimii, amețeli, amețeli și leșin atunci când vă 
ridicați prea repede din poziție culcat. Acest lucru este mai frecvent atunci când începeți să utilizați injecția cu 
teriparatidă. Pentru a evita această problemă, ridică-te încet din pat, sprijinindu-ți picioarele pe podea câteva minute 
înainte de a te ridica. Asigurați-vă că un scaun este în apropiere când vă injectați injecția de teriparatidă, astfel încât să 
vă puteți așeza dacă aveți amețeli.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Ar trebui să mâncați și să beți o mulțime de alimente și băuturi care sunt bogate în calciu și vitamina D în timp ce utilizați injecția 

cu teriparatidă. Medicul dumneavoastră vă va spune ce alimente și băuturi sunt surse bune de acești nutrienți și de câte porții 

aveți nevoie în fiecare zi. Dacă vă este dificil să mâncați suficiente din aceste alimente, spuneți medicului dumneavoastră. În acest 

caz, medicul dumneavoastră vă poate prescrie sau recomanda un supliment.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Utilizați doza omisă de îndată ce vă amintiți de aceasta în ziua respectivă. Cu toate acestea, dacă ziua a trecut deja, săriți 

peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu injectați niciodată mai mult de o doză pe zi.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?
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Injecția cu teriparatidă poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 
dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

durere

slăbiciune

arsuri la stomac sau stomac acru

crampe la picioare

ameţeală

depresie

roșeață, durere, umflare, vânătăi, câteva picături de sânge sau mâncărime la locul injectării

spasme de spate

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat 
medicului dumneavoastră:

dureri în piept

leșin

respiratie dificila

greaţă

vărsături

constipație

lipsa de energie

slabiciune musculara

model purpuriu asemănător plasei, bulgări dureroase sau răni pe piele

Injecția cu teriparatidă poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în 

timp ce utilizați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în stiloul injector (pen-ul) în care a venit cu capacul și fără ac atașat, bine închis și la 

îndemâna copiilor. Păstrați-l la frigider, dar nu îl congelați. Protejați-l de lumină. Aruncați stiloul injector (pen-ul) după 

28 de zile de utilizare, chiar dacă nu este gol.

Este important să nu lăsați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi dispozitivele 

săptămânale pentru pastile și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii și
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copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de 

siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de 

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

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include:

greaţă

vărsături

ameţeală

durere de cap

amețeli și leșin în picioare

constipație

lipsa de energie

slabiciune musculara

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator pentru a verifica 

răspunsul organismului dumneavoastră la injectarea cu teriparatidă.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă folosească medicamentele. Nu împărtășiți niciodată un stilou injector cu teriparatidă. 

Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării injectării cu teriparatidă.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.
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nume rand

Bonsitate®

Forteo®

Parathar®¶

¶ -Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.
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