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Teriparatideحقن
)tyd) 'a par ih terrكـ تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

لدى  )بسهولةوتنكسر وضعيفة ضعيفة العظام فيها تصبح حالة وهي (العظام هشاشة لعالج  Teriparatideحقن يستخدم

. )الكسر(بالكسور اإلصابة لخطر المعرضات  ، )الشهريةالدورة نهاية الحياة ، في تغيير (الطمث النقطاع تعرضن الالئي النساء

بأنواع المصابين الرجال لدى العظام كتلة لزيادة يستخدم أنه كما األخرى. العظام هشاشة عالجات استخدام يمكن وال  ، )العظام

أخرى عالجات استخدام يمكنهم ال والذين  )الكسور(العظام بكسور اإلصابة لخطر والمعرضين العظام هشاشة من معينة

يتناولون الذين والنساء الرجال لدى العظام هشاشة لعالج أيضاً  Teriparatideحقن يستخدم العظام. لهشاشة

كسر (بالكسور اإلصابة لخطر المعرضين  )المرضىبعض لدى العظام هشاشة يسبب قد األدوية من نوع (الكورتيكوستيرويدات

هرمون من اصطناعي شكل على  Teriparatideحقن يحتوي األخرى. العظام هشاشة عالجات استخدام يمكنهم وال  ، )العظام

زيادة طريق وعن جديدة عظاماً يبني الجسم جعل طريق عن يعمل وهو . )(PTHدرقية الجار الغدة هرمون يسمى طبيعي بشري

.)سمكها(وكثافتها العظام قوة

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

هذا يأتي المعدة. أسفل أو الفخذ منطقة في  )الجلدتحت (الجلد تحت للحقن  )سائل(كمحلول  Teriparatideحقن يأتي

حقن استخدام تذكر على لمساعدتك عامين. إلى تصل لمدة يومياً واحدة مرة حقنها يتم ما عادة مسبقاً. مملوءة أقالم في الدواء

teriparatide ،  بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في استخدمه

أكثر تستخدم ال التوجيهات. حسب تماماً  teriparatideحقن استخدم تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب

طبيبك.وصفه مما أكثر تستخدمه أو منه أقل أو

بنفسك  teriparatideحقن استخدام قبل بالحقن. يقوم قريب أو صديق جعل أو بنفسك  teriparatideحقن حقن يمكنك

سيحقن الذي للشخص أو لك يوضح أن الصيدلي أو طبيبك من اطلب به. المرفق المستخدم دليل اقرأ األولى ، المرة في

تأكد . teriparatideحقن استخدام محاولة عند تواجهها قد التي للمشكالت حلوالً المستخدم دليل يتضمن حقنه. كيفية الدواء

الدواء.هذا حقن كيفية حول أسئلة أي لديك كان إذا الطبيب أو الصيدلي سؤال من

جديدة إبرة استخدم حقنة. إلى الدواء تنقل ال جرعة. 28 لـ األدوية من يكفي ما على يحتوي قلم في  Teriparatideحقن يأتي

استخدامها. يجب التي اإلبر نوع حول أسئلة لديك كانت إذا الصيدلي أو طبيبك اسأل منفصل. بشكل اإلبر تباع حقنة. لكل

المقاومة الحاوية من التخلص كيفية حول الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث للثقب. مقاوم وعاء في المستعملة اإلبر من تخلص

للثقب.
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كنت لو حتى  teriparatideحقن استخدام في استمر يعالجها. ال ولكنه العظام هشاشة في  Teriparatideحقن يتحكم

طبيبك.مع التحدث دون  teriparatideحقن استخدام عن تتوقف ال جيداً. تشعر

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

 ،teriparatideحقن استخدام قبل

من أي أو أخرى أدوية أي أو  mannitolأو  teriparatideتجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل . teriparatideحقن مكونات

العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

الهيبارين ؛ مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات بعض يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

للنوبات األدوية بعض  ؛ )ميكروزيد ، HCTZ ، (HydroDIURILهيدروكلوروثيازيد  ؛ )النوكسينديجيتك ، (الديجوكسين

تغيير إلى طبيبك يحتاج قد ود. أ فيتامين مثل معينة فيتامينات بريدنيزون. مثل المنشطات بعض الفينيتوين. مثل

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات

الذي السرطان أو العظام ، سرطان أو باجيت ، مرض مثل عظمي بمرض أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر

الغدة مرض مثل الدم ، في الكالسيوم من الكثير وجود لك تسبب حالة أي للعظام ، اإلشعاعي العالج أو العظام ، إلى انتشر

والقلب.والكلى الكبد وأمراض البولية. المسالك أو الكلى حصوات درقية. الجار

ال وبالتالي الطمث ، النقطاع تجاوزهن بمجرد فقط النساء تستخدمه أن يجب  teriparatideحقن أن تعلم أن يجب

الطبيعية.الرضاعة أثناء أو الحمل أثناء  Teriparatideحقن استخدام ينبغي ال الطبيعية. الرضاعة أو الحمل يمكنهن

بسرعة تستيقظ عندما وإغماء ودوار ، ودوخة ، سريعة ، قلب ضربات يسبب قد  teriparatideحقن أن تعلم أن يجب

انهض المشكلة ، هذه لتجنب . teriparatideحقن استخدام في البدء عند شيوعاً أكثر هذا االستلقاء. وضعية من كبيرة

حقن عند قريب مكان في كرسي وجود من تأكد الوقوف. قبل دقائق لبضع األرض على قدميك إراحة مع ببطء السرير من

بالدوار.شعرت إذا الجلوس من تتمكن حتى  teriparatideحقن

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

تيريباراتيد. حقن استخدام أثناء د وفيتامين بالكالسيوم الغنية والمشروبات األطعمة من الكثير وتشرب تأكل أن يجب

كل تحتاجها التي الوجبات وعدد الغذائية العناصر لهذه جيدة مصادر تعد التي والمشروبات األطعمة عن طبيبك سيخبرك

أو مكمالً طبيبك لك يصف قد الحالة ، هذه في طبيبك. أخبر األطعمة ، هذه من يكفي ما تناول في صعوبة وجدت إذا يوم.

به.يوصي

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

واستمر الفائتة الجرعة فتجاوز بالفعل ، اليوم مر إذا ذلك ، ومع اليوم. ذلك في تتذكرها أن بمجرد الفائتة الجرعة استخدم

يومياً.واحدة جرعة من أكثر بحقن أبداً تقم ال المعتاد. الجرعات جدول في

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار
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األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Teriparatideحقن يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة

الم

ضعف

المعدةفي حموضة أو حرقة

الساقتشنجات

دوخة

كآبة

الحقنموقع في حكة أو الدم من قطرات بضع كدمات ، تورم ، ألم ، احمرار ،

الظهرفي تشنجات

على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:

صدرألم

إغماء

التنفسفي صعوبة

غثيان

التقيؤ

إمساك

الطاقةنقص

العضالتضعف

الجلدعلى تقرحات أو مؤلمة كتل أو األرجواني بالشبكة شبيه نمط

هذا استخدام أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Teriparatideحقن يسبب قد

الدواء.

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة متصلة ، إبرة وبدون غطاء مع فيه جاء الذي القلم في الدواء بهذا احتفظ

يكن لم لو حتى االستخدام ، من يوماً 28 بعد القلم من تخلص الضوء. من احميه بتجميده. تقم ال ولكن الثالجة في بتخزينه

فارغاً.

الحمل منع حبوب مضارب مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

لألطفال.مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات العين بقطرات الخاصة وتلك األسبوعية
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على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال يمكن

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور

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

اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع تناولها. من

للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من

/]c4Rm4p(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك. في االستعادة برامج على
c4Rm4p ]http://goo.gl/http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

غثيان

التقيؤ

دوخة

الراسصداع

الوقوفعند وإغماء دوار -

إمساك

الطاقةنقص

العضالتضعف

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

.teriparatideلحقن

أي عن الصيدلي اسأل . Teriparatideحقن قلم أبداً تشارك ال بك. الخاص الدواء يستخدم شخص أي تدع ال

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة

.teriparatideحقن استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة
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راندأسماء

®نعمة

®فورتيو

¶®باراثار

متاحة.العامة البدائل تكون قد السوق. في يعد لم التجارية العالمة ذو المنتج هذا - ¶

2021/02/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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