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Teriparatide-injectie
uitgesproken als (terr ih par' a tyd)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Teriparatide-injectie wordt gebruikt voor de behandeling van osteoporose (een aandoening waarbij de botten dun en zwak worden 

en gemakkelijk breken) bij vrouwen die de menopauze hebben ondergaan ('verandering in het leven', einde van de menstruatie), 

die een hoog risico lopen op fracturen (gebroken botten) en kunnen geen andere behandelingen voor osteoporose gebruiken. Het 

wordt ook gebruikt om de botmassa te verhogen bij mannen met bepaalde vormen van osteoporose die een hoog risico lopen op 

botbreuken (fracturen) en die geen andere behandelingen voor osteoporose kunnen gebruiken. Teriparatide-injectie wordt ook 

gebruikt voor de behandeling van osteoporose bij mannen en vrouwen die corticosteroïden gebruiken (een soort medicijn dat bij 

sommige patiënten osteoporose kan veroorzaken) die een hoog risico lopen op fracturen (botbreuken) en die geen andere 

osteoporosebehandelingen kunnen gebruiken. Teriparatide-injectie bevat een synthetische vorm van natuurlijk menselijk 

hormoon, parathyroïdhormoon (PTH) genaamd. Het werkt door ervoor te zorgen dat het lichaam nieuw bot aanmaakt en door de 

botsterkte en -dichtheid (dikte) te vergroten.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Teriparatide-injectie wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) om subcutaan (onder de huid) in uw dij of onderbuik te 

injecteren. Dit medicijn wordt geleverd in voorgevulde doseerpennen. Het wordt gewoonlijk gedurende maximaal 2 jaar eenmaal 

per dag geïnjecteerd. Om u eraan te herinneren dat u de teriparatide-injectie moet gebruiken, moet u deze elke dag op ongeveer 

hetzelfde tijdstip gebruiken. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk 

onderdeel dat u niet begrijpt. Gebruik teriparatide-injectie precies zoals aangegeven. Gebruik het niet meer of minder of vaker 

dan uw arts heeft voorgeschreven.

U kunt de teriparatide-injectie zelf injecteren of een vriend of familielid de injecties laten uitvoeren. Lees voordat u de eerste 

keer zelf teriparatide-injectie gebruikt de gebruikershandleiding die daarbij wordt geleverd. Vraag uw arts of apotheker om 

u of de persoon die het medicijn gaat injecteren, te laten zien hoe u het moet injecteren. De gebruikershandleiding bevat 

oplossingen voor problemen die u kunt hebben wanneer u teriparatide-injectie probeert te gebruiken. Neem zeker contact 

op met uw apotheker of arts als u vragen heeft over het injecteren van dit medicijn.

Teriparatide-injectie wordt geleverd in een pen die voldoende medicatie bevat voor 28 doses. Breng het 
medicijn niet over in een spuit. Gebruik voor elke injectie een nieuwe naald. Naalden worden apart verkocht. 
Vraag uw arts of apotheker als u vragen heeft over het soort naalden dat u moet gebruiken. Gooi gebruikte 
naalden weg in een prikbestendige container. Overleg met uw arts of apotheker hoe u de prikbestendige 
container weggooit.
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Teriparatide-injectie regelt osteoporose, maar geneest deze niet. Blijf de teriparatide-injectie gebruiken, zelfs als u zich 

goed voelt. Stop niet met het gebruik van teriparatide-injectie zonder met uw arts te overleggen.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Alvorens teriparatide-injectie te gebruiken,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor teriparatide, mannitol, andere medicijnen of een van de 
bestanddelen van de teriparatide-injectie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van 
de volgende zaken vermeldt: bepaalde anticoagulantia ('bloedverdunners') zoals heparine; digoxine (Digitek, 
Lanoxin); hydrochloorthiazide (HCTZ, HydroDIURIL, Microzide); bepaalde medicijnen voor aanvallen zoals 
fenytoïne; bepaalde steroïden zoals prednison; bepaalde vitamines zoals vitamine A en D. Het kan zijn dat uw 
arts de dosering van uw medicijnen moet aanpassen of u zorgvuldig moet controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een botziekte heeft of ooit heeft gehad, zoals de ziekte van Paget, botkanker of 
een kanker die is uitgezaaid naar het bot, of bestraling van de botten, elke aandoening waardoor u te 
veel calcium in uw bloed krijgt , zoals ziekte van de bijschildklier; nier- of urinewegstenen; en lever-, 
nier- of hartaandoeningen.

u moet weten dat teriparatide-injectie alleen door vrouwen mag worden gebruikt als de menopauze voorbij is en 
daarom niet zwanger kan worden of borstvoeding kan geven. Teriparatide-injectie mag niet worden gebruikt tijdens 
de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding.

u moet weten dat injectie met teriparatide een snelle hartslag, duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd en flauwvallen kan 

veroorzaken wanneer u te snel opstaat vanuit een liggende positie. Dit komt vaker voor wanneer u voor het eerst teriparatide-injectie 

gaat gebruiken. Om dit probleem te voorkomen, stapt u langzaam uit bed en laat u uw voeten een paar minuten op de grond rusten 

voordat u opstaat. Zorg ervoor dat er een stoel in de buurt is wanneer u teriparatide-injectie injecteert, zodat u kunt gaan zitten als u 

duizelig wordt.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

U moet tijdens het gebruik van teriparatide-injectie veel eten en drinken dat rijk is aan calcium en vitamine D. Uw 

arts zal u vertellen welke voedingsmiddelen en dranken goede bronnen van deze voedingsstoffen zijn en hoeveel 

porties u per dag nodig heeft. Als u het moeilijk vindt om genoeg van deze voedingsmiddelen te eten, vertel dit dan 

aan uw arts. In dat geval kan uw arts een supplement voorschrijven of aanbevelen.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Gebruik de gemiste dosis zodra u eraan denkt die dag. Als de dag echter al voorbij is, sla dan de gemiste 
dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Injecteer nooit meer dan één dosis per dag.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?
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Teriparatide-injectie kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van 
deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

pijn

zwakheid

brandend maagzuur of zure maag

beenkrampen

duizeligheid

depressie

roodheid, pijn, zwelling, blauwe plekken, enkele druppels bloed of jeuk op de injectieplaats

rugkrampen

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts:

pijn op de borst

flauwvallen

moeite met ademhalen

misselijkheid

braken

constipatie

gebrek aan energie

spier zwakte

paars netachtig patroon, pijnlijke knobbels of zweren op de huid

Teriparatide-injectie kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het 

gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 

Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de pen waarin het is geleverd met de dop erop en zonder naald, goed gesloten en buiten het 

bereik van kinderen. Bewaar het in de koelkast maar vries het niet in. Bescherm het tegen licht. Gooi de pen weg na 

28 dagen gebruik, ook als deze niet leeg is.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, aangezien veel containers (zoals 

wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en
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jonge kinderen kunnen ze gemakkelijk openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de 

veiligheidsdoppen sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten 

hun zicht en bereik is.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en 

andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de 

beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw 

apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over 

terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p 

[http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

misselijkheid

braken

duizeligheid

hoofdpijn

duizeligheid en flauwvallen bij het staan

constipatie

gebrek aan energie

spier zwakte

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie 

van uw lichaam op teriparatide-injectie te controleren.

Laat niemand anders uw medicatie gebruiken. Deel nooit een teriparatide-injectiepen. Stel 
uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept.

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van teriparatide-injectie.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zonder recept verkrijgbaar) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.
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randnamen

Bonsity®

forte®

Parathar®ik

-Dit merkproduct is niet meer op de markt. Mogelijk zijn er generieke alternatieven beschikbaar.
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