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Терипаратидна инжекция
произнася се като (terr ih par' a tyd)

защо е предписано това лекарство?

Терипаратидната инжекция се използва за лечение на остеопороза (състояние, при което костите стават тънки и слаби и се чупят 

лесно) при жени, които са претърпели менопауза („промяна в живота“, край на менструацията), които са изложени на висок риск 

от фрактури (счупени кости) и не могат да използват други лечения за остеопороза. Използва се също за увеличаване на костната 

маса при мъже с определени видове остеопороза, които са изложени на висок риск от счупване на кости (фрактури) и които не 

могат да използват други лечения за остеопороза. Терипаратидната инжекция се използва също за лечение на остеопороза при 

мъже и жени, които приемат кортикостероиди (вид лекарства, които могат да причинят остеопороза при някои пациенти), които 

са изложени на висок риск от фрактури (счупени кости) и не могат да използват други лечения за остеопороза. Терипаратидната 

инжекция съдържа синтетична форма на естествен човешки хормон, наречен паратироиден хормон (PTH). Той действа, като кара 

тялото да изгради нова кост и като увеличава здравината и плътността на костите (дебелината).

как трябва да се използва това лекарство?

Инжектирането на терипаратид се предлага като разтвор (течност) за инжектиране подкожно (под кожата) в областта на бедрото или 

долната част на стомаха. Това лекарство се предлага в предварително напълнени писалки за дозиране. Обикновено се инжектира веднъж 

дневно в продължение на до 2 години. За да не забравяте да използвате терипаратид инжекция, използвайте го приблизително по едно и 

също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка 

част, която не разбирате. Използвайте терипаратид инжекция точно както е указано. Не използвайте повече или по-малко от него или го 

използвайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Можете сами да инжектирате терипаратид или да накарате приятел или роднина да извърши инжекциите. Преди да използвате 

терипаратид инжекция за първи път, прочетете ръководството за потребителя, което се доставя с него. Помолете Вашия лекар или 

фармацевт да покаже на Вас или на лицето, което ще инжектира лекарството, как да го инжектира. Ръководството за потребителя включва 

решения на проблеми, които може да имате, когато се опитвате да използвате инжекция с терипаратид. Не забравяйте да попитате Вашия 

фармацевт или лекар, ако имате въпроси относно това как да инжектирате това лекарство.

Терипаратидната инжекция се предлага в писалка, която съдържа достатъчно лекарство за 28 дози. Не прехвърляйте 

лекарството в спринцовка. Използвайте нова игла за всяка инжекция. Иглите се продават отделно. Посъветвайте се с 

Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси относно вида на иглите, които да използвате. Изхвърлете използваните 

игли в устойчив на пробиване контейнер. Говорете с Вашия лекар или фармацевт как да изхвърлите устойчивия на 

пробиване контейнер.
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Инжектирането на терипаратид контролира остеопорозата, но не я лекува. Продължете да използвате инжекция с терипаратид, дори 

ако се чувствате добре. Не спирайте да използвате инжекция терипаратид, без да говорите с Вашия лекар.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да използвате терипаратидна инжекция,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към терипаратид, манитол, други лекарства или някоя от 
съставките на терипаратидната инжекция. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да 
споменете някое от следните: някои антикоагуланти („разредители на кръвта“) като хепарин; дигоксин (Digitek, 
Lanoxin); хидрохлоротиазид (HCTZ, HydroDIURIL, Microzide); някои лекарства за гърчове като фенитоин; някои 
стероиди като преднизон; някои витамини като витамини А и D. Може да се наложи Вашият лекар да промени 
дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали костно заболяване като болест на Paget, рак на костите или 
рак, който се е разпространил в костите, или лъчева терапия на костите, всяко състояние, което причинява твърде 
много калций в кръвта , като заболяване на паращитовидната жлеза; камъни в бъбреците или пикочните пътища; и 
чернодробни, бъбречни или сърдечни заболявания.

трябва да знаете, че инжектирането на терипаратид трябва да се използва само от жени, след като са преминали 
менопаузата и следователно не могат да забременеят или да кърмят. Терипаратид инжекцията не трябва да се 
използва по време на бременност или по време на кърмене.

трябва да знаете, че инжектирането на терипаратид може да причини бързо сърцебиене, замаяност, замаяност и припадък, 

когато ставате твърде бързо от легнало положение. Това е по-често, когато за първи път започнете да използвате инжекция 

терипаратид. За да избегнете този проблем, ставайте бавно от леглото, като опирате краката си на пода за няколко минути, 

преди да се изправите. Уверете се, че има стол наблизо, когато инжектирате терипаратид инжекция, за да можете да седнете, 

ако получите замайване.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Трябва да ядете и пиете много храни и напитки, които са богати на калций и витамин D, докато използвате 

терипаратид инжекция. Вашият лекар ще Ви каже кои храни и напитки са добри източници на тези хранителни 

вещества и от колко порции се нуждаете всеки ден. Ако ви е трудно да ядете достатъчно от тези храни, уведомете 

Вашия лекар. В този случай Вашият лекар може да Ви предпише или препоръча добавка.

какво да правя, ако пропусна доза?

Използвайте пропуснатата доза веднага щом си спомните за нея този ден. Въпреки това, ако денят вече е минал, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Никога не инжектирайте повече от една доза на ден.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?
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Инжектирането на терипаратид може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

болка

слабост

киселини в стомаха или кисел стомах

крампи на краката

световъртеж

депресия

зачервяване, болка, подуване, синини, няколко капки кръв или сърбеж на мястото на инжектиране

спазми на гърба

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от следните симптоми, 
незабавно се обадете на Вашия лекар:

болка в гърдите

припадък

затруднено дишане

гадене

повръщане

запек

липса на енергия

мускулна слабост

лилав модел на мрежа, болезнени бучки или рани по кожата

Инжектирането на терипаратид може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни 

проблеми, докато използвате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на 

нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона (1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в писалката, в която се доставя с капачка и без прикрепена игла, плътно затворена и 

далеч от деца. Съхранявайте го в хладилник, но не го замразявайте. Пазете го от светлина. Изхвърлете писалката 

след 28 дни употреба, дори ако не е празна.

Важно е да държите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и
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малките деца могат лесно да ги отворят. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

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

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата 

и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо 

това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия 

фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във 

вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват:

гадене

повръщане

световъртеж

главоболие

замаяност и припадък при изправяне

запек

липса на енергия

мускулна слабост

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания, за да 

провери реакцията на тялото ви към инжектиране на терипаратид.

Не позволявайте на никой друг да използва вашето лекарство. Никога не споделяйте писалка за инжектиране на терипаратид. Попитайте Вашия 

фармацевт за всички въпроси, които имате относно презареждането на Вашата рецепта.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на терипаратид инжекция.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.
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рандови имена

Bonsity®

Фортео®

Паратар®¶

¶ -Този марков продукт вече не е на пазара. Може да са налични общи алтернативи.
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