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Teriparatid Enjeksiyonu
(terr ih par' a tyd) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Teriparatid enjeksiyonu, menopoz geçirmiş ('yaşam değişikliği', adet dönemlerinin sonu), yüksek kırık riski 
(kırık) olan kadınlarda osteoporozu (kemiklerin ince ve zayıf hale geldiği ve kolayca kırıldığı bir durum) 
tedavi etmek için kullanılır. kemikler) ve diğer osteoporoz tedavilerini kullanamaz. Ayrıca, kemik kırılması 
(kırık) açısından yüksek risk altında olan ve diğer osteoporoz tedavilerini kullanamayan belirli tipte 
osteoporozlu erkeklerde kemik kütlesini artırmak için kullanılır. Teriparatid enjeksiyonu ayrıca, yüksek kırık 
riski (kırık kemikler) olan ve diğer osteoporoz tedavilerini kullanamayan kortikosteroid (bazı hastalarda 
osteoporoza neden olabilen bir ilaç türü) alan erkek ve kadınlarda osteoporozu tedavi etmek için kullanılır. 
Teriparatid enjeksiyonu, paratiroid hormonu (PTH) adı verilen sentetik bir doğal insan hormonu formu 
içerir. Vücudun yeni kemik oluşturmasını sağlayarak ve kemik gücünü ve yoğunluğunu (kalınlığını) 
artırarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Teriparatid enjeksiyonu, uyluk veya alt mide bölgenize deri altından (deri altına) enjekte etmek için bir çözelti (sıvı) olarak 

gelir. Bu ilaç önceden doldurulmuş dozaj kalemlerinde gelir. Genellikle 2 yıla kadar günde bir kez enjekte edilir. Teriparatid 

enjeksiyonunu kullanmayı hatırlamanıza yardımcı olmak için, her gün yaklaşık aynı saatte kullanın. Reçete etiketinizdeki 

talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. 

Teriparatid enjeksiyonunu aynen belirtildiği şekilde kullanın. Daha fazla veya daha az kullanmayın veya doktorunuzun 

önerdiğinden daha sık kullanmayın.

Teriparatid enjeksiyonunu kendiniz yapabilir veya enjeksiyonları bir arkadaşınıza veya akrabanıza yaptırabilirsiniz. 

Teriparatid enjeksiyonunu kendiniz ilk kez kullanmadan önce, beraberinde gelen Kullanım Kılavuzunu okuyun. 

Doktorunuzdan veya eczacınızdan size veya ilacı enjekte edecek kişiye nasıl enjekte edeceğini göstermesini isteyin. Kullanım 

Kılavuzu, teriparatid enjeksiyonunu kullanmaya çalıştığınızda karşılaşabileceğiniz sorunların çözümlerini içerir. Bu ilacı nasıl 

enjekte edeceğiniz konusunda herhangi bir sorunuz varsa eczacınıza veya doktorunuza sorduğunuzdan emin olun.

Teriparatid enjeksiyonu, 28 doz için yeterli ilaç içeren bir kalemde gelir. İlacı bir şırıngaya aktarmayın. 
Her enjeksiyon için yeni bir iğne kullanın. İğneler ayrı satılır. Kullanacağınız iğnelerin türü hakkında 
sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Kullanılmış iğneleri delinmeye dayanıklı bir 
kaba atın. Delinmeye dayanıklı kabın nasıl atılacağı konusunda doktorunuzla veya eczacınızla 
konuşun.
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Teriparatid enjeksiyonu osteoporozu kontrol eder ancak tedavi etmez. Kendinizi iyi hissetseniz bile teriparatid enjeksiyonunu 

kullanmaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan teriparatid enjeksiyonunu kullanmayı bırakmayın.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Teriparatid enjeksiyonunu kullanmadan önce,

teriparatid, mannitol, diğer ilaçlar veya teriparatid enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz 
varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden 
emin olun: heparin gibi belirli antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); digoksin (Digitek, Lanoxin); 
hidroklorotiyazid (HCTZ, HydroDIURIL, Microzide); fenitoin gibi nöbetler için bazı ilaçlar; prednizon 
gibi belirli steroidler; A ve D vitaminleri gibi bazı vitaminler. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozlarını 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Paget hastalığı, kemik kanseri veya kemiğe yayılmış kanser veya kemiklerin radyasyon tedavisi gibi bir 
kemik hastalığınız olup olmadığını veya kanınızda çok fazla kalsiyum bulunmasına neden olan herhangi bir 
rahatsızlığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin. paratiroid bezi hastalığı gibi; böbrek veya idrar yolu 
taşları; ve karaciğer, böbrek veya kalp hastalığı.

teriparatid enjeksiyonunun sadece menopozu geçtikten sonra kadınlar tarafından kullanılması 
gerektiğini ve bu nedenle hamile kalamaz veya emziremezler. Teriparatid enjeksiyonu hamilelik 
sırasında veya emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Teriparatid enjeksiyonunun, yatar pozisyondan çok hızlı kalktığınızda hızlı kalp atışı, baş dönmesi, baş dönmesi ve 
bayılmaya neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu, teriparatid enjeksiyonunu ilk kullanmaya başladığınızda daha 
yaygındır. Bu sorunu önlemek için yataktan yavaşça kalkın, ayağa kalkmadan önce ayaklarınızı birkaç dakika 
yerde dinlendirin. Teriparatid enjeksiyonu yaparken yakınınızda bir sandalye olduğundan emin olun, böylece 
başınız dönerse oturabilirsiniz.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Teriparatid enjeksiyonunu kullanırken kalsiyum ve D vitamini yönünden zengin yiyecek ve içecekleri bol yemeli ve 

içmelisiniz. Doktorunuz size hangi yiyecek ve içeceklerin bu besinlerin iyi kaynakları olduğunu ve her gün kaç 

porsiyona ihtiyacınız olduğunu söyleyecektir. Bu gıdalardan yeterince yemek yemeyi zor buluyorsanız, doktorunuza 

söyleyiniz. Bu durumda, doktorunuz bir takviye reçete edebilir veya önerebilir.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu o gün hatırlar hatırlamaz kullanın. Ancak gün geçmişse, kaçırdığınız dozu atlayın 
ve normal doz programınıza devam edin. Asla günde birden fazla doz enjekte etmeyin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?
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Teriparatid enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

ağrı

zayıflık

mide ekşimesi veya ekşi mide

bacak ağrısı

baş dönmesi

depresyon

enjeksiyon yerinde kızarıklık, ağrı, şişme, morarma, birkaç damla kan veya kaşıntı

sırt spazmları

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, 
derhal doktorunuzu arayın:

göğüs ağrısı

bayılma

nefes almada zorluk

mide bulantısı

kusma

kabızlık

enerji eksikliği

Kas Güçsüzlüğü

mor ağ benzeri desen, ağrılı topaklar veya ciltte yaralar

Teriparatid enjeksiyonu diğer yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz 
varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz 
Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kalemin içinde, kapağı açık ve iğnesiz, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir 
yerde saklayın. Buzdolabında saklayın ama dondurmayın. Işıktan koruyun. Kalemi 28 günlük 
kullanımdan sonra, boş olmasa bile atın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcılar ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalerler için olanlar) çocuklara dirençli 

olmadığından ve tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir.
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küçük çocuklar kolayca açabilir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 
kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.
http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle 
imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu 
bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için 
eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli 
İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma 
programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:

mide bulantısı

kusma

baş dönmesi

baş ağrısı

ayakta baş dönmesi ve bayılma

kabızlık

enerji eksikliği

Kas Güçsüzlüğü

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun teriparatid enjeksiyonuna verdiği 

yanıtı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

İlaçlarınızı başkasının kullanmasına izin vermeyin. Bir teriparatid enjeksiyon kalemini asla paylaşmayın. 
Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Teriparatid enjeksiyonu kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da 
önemli bilgiler.
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rand isimleri

cömertlik®

kale®

paratar®¶

¶ -Bu markalı ürün artık piyasada yok. Genel alternatifler mevcut olabilir.
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