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Teriparatidinjektion
uttalas som (terr ih par' a tyd)

hur är denna medicin utskriven?

Teriparatid-injektion används för att behandla osteoporos (ett tillstånd där benen blir tunna och svaga och lätt går 

sönder) hos kvinnor som har genomgått klimakteriet ('livsförändring', slutet av menstruationen), som löper hög risk 

för frakturer (brutna). ben) och kan inte använda andra osteoporosbehandlingar. Det används också för att öka 

benmassan hos män med vissa typer av osteoporos som löper hög risk att ha brutna ben (frakturer) och som inte 

kan använda andra behandlingar för osteoporos. Teriparatidinjektion används också för att behandla osteoporos hos 

män och kvinnor som tar kortikosteroider (en typ av medicin som kan orsaka osteoporos hos vissa patienter) som 

löper hög risk för frakturer (brottsna ben) och inte kan använda andra osteoporosbehandlingar. Teriparatid-injektion 

innehåller en syntetisk form av naturligt mänskligt hormon som kallas bisköldkörtelhormon (PTH). Det fungerar 

genom att få kroppen att bygga nytt ben och genom att öka benstyrkan och densiteten (tjockleken).

hur ska detta läkemedel användas?

Teriparatid-injektion kommer som en lösning (vätska) för att injicera subkutant (under huden) i låren eller nedre 

delen av magen. Denna medicin kommer i förfyllda doseringspennor. Det injiceras vanligtvis en gång om dagen i 

upp till 2 år. För att hjälpa dig komma ihåg att använda teriparatid-injektion, använd den vid ungefär samma 

tidpunkt varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara 

någon del du inte förstår. Använd teriparatidinjektion exakt enligt anvisningarna. Använd inte mer eller mindre av 

det eller använd det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Du kan injicera teriparatidinjektion själv eller låta en vän eller släkting utföra injektionerna. Innan du själv använder 

teriparatidinjektion första gången, läs bruksanvisningen som medföljer. Be din läkare eller apotekspersonal visa dig 

eller den person som ska injicera läkemedlet hur du ska injicera det. Användarmanualen innehåller lösningar på 

problem du kan ha när du försöker använda teriparatidinjektion. Var noga med att fråga din apotekspersonal eller 

läkare om du har några frågor om hur du injicerar detta läkemedel.

Teriparatid-injektion kommer i en penna som innehåller tillräckligt med medicin för 28 doser. Överför inte 
medicinen till en spruta. Använd en ny nål för varje injektion. Nålar säljs separat. Fråga din läkare eller 
apotekspersonal om du har frågor om vilken typ av nålar du ska använda. Kassera använda nålar i en 
punkteringssäker behållare. Tala med din läkare eller apotekspersonal om hur du gör dig av med den 
punkteringssäkra behållaren.
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Teriparatidinjektion kontrollerar osteoporos men botar den inte. Fortsätt att använda teriparatidinjektion 
även om du mår bra. Sluta inte använda teriparatid-injektion utan att tala med din läkare.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du använder teriparatidinjektion,

Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot teriparatid, mannitol, andra läkemedel eller något 
av ingredienserna i teriparatidinjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna 
något av följande: vissa antikoagulantia ('blodförtunnare') såsom heparin; digoxin (Digitek, 
Lanoxin); hydroklortiazid (HCTZ, HydroDIURIL, Microzide); vissa mediciner mot anfall såsom 
fenytoin; vissa steroider såsom prednison; vissa vitaminer som vitamin A och D. Din läkare kan 
behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft en skelettsjukdom som Pagets sjukdom, 
skelettcancer eller en cancer som har spridit sig till benet, eller strålbehandling av skelett, något tillstånd 
som gör att du har för mycket kalcium i blodet , såsom sjukdom i bisköldkörteln; stenar i njure eller 
urinvägar; och lever-, njur- eller hjärtsjukdomar.

du bör veta att teriparatidinjektion endast bör användas av kvinnor när de har passerat 
klimakteriet och därför inte kan bli gravida eller amma. Teriparatidinjektion ska inte användas 
under graviditet eller under amning.

du bör veta att teriparatidinjektion kan orsaka snabba hjärtslag, yrsel, yrsel och svimning när du reser dig 
upp för snabbt från liggande ställning. Detta är vanligare när du först börjar använda teriparatidinjektion. 
För att undvika detta problem, gå upp ur sängen långsamt, vila fötterna på golvet i några minuter innan du 
reser dig upp. Se till att en stol finns i närheten när du injicerar teriparatidinjektion så att du kan sitta ner 
om du blir yr.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Du bör äta och dricka mycket mat och dryck som är rik på kalcium och D-vitamin medan du använder 

teriparatidinjektion. Din läkare kommer att berätta för dig vilka livsmedel och drycker som är bra källor till dessa 

näringsämnen och hur många portioner du behöver varje dag. Om du tycker att det är svårt att äta tillräckligt av 

dessa livsmedel, berätta för din läkare. I så fall kan din läkare ordinera eller rekommendera ett tillägg.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg det den dagen. Men om dagen redan har gått, hoppa över 

den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. Injicera aldrig mer än en dos per dag.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?
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Teriparatidinjektion kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa 
symtom är allvarliga eller inte försvinner:

smärta

svaghet

halsbränna eller sur mage

benkramper

yrsel

depression

rodnad, smärta, svullnad, blåmärken, några droppar blod eller klåda på injektionsstället

ryggspasmer

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av följande symtom, 
kontakta din läkare omedelbart:

bröstsmärta

svimning

svårt att andas

illamående

kräkningar

förstoppning

brist på energi

muskelsvaghet

lila nätliknande mönster, smärtsamma klumpar eller sår på huden

Teriparatidinjektion kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du 

använder denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 
1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i pennan den kom in med locket på och utan nål påsatt, tätt stängd och utom 
räckhåll för barn. Förvara den i kylen men frys den inte. Skydda den från ljus. Kassera pennan efter 28 
dagars användning, även om den inte är tom.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och
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små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och 
placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och 
räckhåll.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor 
inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra 
sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller 
kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. 
Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för 
mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera:

illamående

kräkningar

yrsel

huvudvärk

yrsel och svimning när man står upp

förstoppning

brist på energi

muskelsvaghet

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att 
kontrollera din kropps svar på teriparatidinjektion.

Låt inte någon annan använda din medicin. Dela aldrig en teriparatid injektionspenna. Ställ 
dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Tala med din läkare om riskerna med att använda teriparatidinjektion.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) 
läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta 
med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också 
viktig information att ha med sig i nödsituationer.
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rand namn

Bonsity®

Forteo®

Parathar®¶

¶ -Denna märkesprodukt finns inte längre på marknaden. Generiska alternativ kan finnas tillgängliga.
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