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Triptorelin injektion
uttalas som (tripp'' tå rel' in)

hur är denna medicin utskriven?

Triptorelininjektion (Trelstar) används för att behandla symtom som är förknippade med avancerad prostatacancer. 

Triptorelininjektion (Triptodur) används för att behandla central tidig pubertet (CPP; ett tillstånd som gör att barn 

går in i puberteten för tidigt, vilket resulterar i snabbare bentillväxt än normalt och utveckling av sexuella 

egenskaper) hos barn 2 år och äldre. Triptorelin-injektion är i en klass av mediciner som kallas gonadotropin-

frisättande hormon (GnRH) agonister. Det fungerar genom att minska mängden av vissa hormoner i kroppen.

hur ska detta läkemedel användas?

Triptorelin-injektion (Trelstar) kommer som en suspension med förlängd frisättning (långverkande) som ska injiceras 

i muskeln på endera skinkan av en läkare eller sjuksköterska på en läkarmottagning eller klinik. Triptorelin-injektion 

(Trelstar) kommer också som en suspension med förlängd frisättning som ska injiceras i muskeln i skinkan eller låret 

av en läkare eller sjuksköterska på en läkarmottagning eller klinik. När det används för prostatacancer ges vanligtvis 

en injektion av 3,75 mg triptorelin (Trelstar) var 4:e vecka, en injektion av 11,25 mg triptorelin (Trelstar) ges vanligtvis 

var 12:e vecka eller en injektion med 22,5 mg triptorelin (Trelstar) ) ges vanligtvis var 24:e vecka. När det används till 

barn med central tidig pubertet, ges vanligtvis en injektion på 22,5 mg triptorelin (Triptodur) var 24:e vecka.

Triptorelin kan orsaka en ökning av vissa hormoner under de första veckorna efter injektionen. Din läkare kommer 

att övervaka dig noggrant för nya eller förvärrade symtom under denna tid.

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 får triptorelininjektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot triptorelin, goserelin (Zoladex), histrelin 
(Supprelin LA, Vantas), leuprolid (Eligard, Lupron), nafarelin (Synarel), någon annan medicin eller någon av 
ingredienserna i triptorelininjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611047.html 1/5

TITLE - TRIPTORELIN / DECAPEPTYL MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN SWEDISH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-triptorelin-trelstar-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611047.html


14/4/22, 15:31 Triptorelininjektion: MedlinePlus läkemedelsinformation

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av 
följande: amiodaron (Nexterone, Pacerone); bupropion (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban); karbamazepin 
(Tegretol, Teril, andra); metyldopa (i Aldoril); metoklopramid (Reglan); reserpin, eller selektiva 
serotoninåterupptagshämmare (SSRI) såsom fluoxetin (Prozac, Sarafem), sertralin (Zoloft) och 
paroxetin (Paxil). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant 
för biverkningar.

tala om för din läkare om du eller någon i din familj någonsin har haft långt QT-syndrom (tillstånd som ökar 
risken för att utveckla oregelbundna hjärtslag som kan orsaka svimning eller plötslig död). Tala även om för din 
läkare om du har eller någonsin har haft diabetes; cancer som har spridit sig till ryggraden (ryggraden),; 
urinvägsobstruktion (blockering som orsakar svårigheter att urinera), en låg nivå av kalium, kalcium eller 
magnesium i blodet, en hjärtattack; hjärtsvikt; en psykisk sjukdom; ett anfall eller epilepsi; stroke, mini-stroke 
eller andra hjärnproblem; en hjärntumör; eller hjärt-, njur- eller leversjukdom.

du bör veta att triptorelin inte ska användas till kvinnor som är gravida eller som kan bli gravida. 
Tala om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du tror att du har 
blivit gravid medan du använder triptorelin, kontakta din läkare omedelbart. Triptorelininjektion 
kan skada fostret.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Triptorelininjektion kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa 
symtom är allvarliga eller inte försvinner:

huvudvärk

halsbränna

förstoppning

värmevallningar (en plötslig våg av mild eller intensiv kroppsvärme), svettning eller fuktighet

nedsatt sexuell förmåga eller lust

humörförändringar som gråt, irritabilitet, otålighet, ilska och aggression

ben- eller ledvärk

bröstsmärtor

depression

smärta, klåda, svullnad eller rodnad på platsen där injektionen gavs

svårt att somna eller att sova

hosta

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, 
kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

nässelfeber
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utslag

klåda

svårigheter att andas eller svälja

svullnad av ansikte, ögon, mun, svalg, tunga eller läppar

heshet

anfall

bröstsmärta

smärta i armar, rygg, nacke eller käke

långsamt eller svårt tal

yrsel eller svimning

svaghet eller domningar i en arm eller ett ben

inte kan röra benen

skelettsmärta

smärtsam eller svår urinering

blod i urinen

regelbunden urination

extrem törst

svaghet

suddig syn

torr mun

illamående

kräkningar

andetag som doftar fruktigt

minskat medvetande

Hos barn som får triptorelininjektion (Triptodur) för central tidig pubertet kan nya eller förvärrade symtom på 

sexuell utveckling uppstå under de första veckorna av behandlingen. Hos flickor kan uppkomsten av menstruation 

eller stänkblödning (lätt vaginal blödning) inträffa under de första två månaderna av denna behandling. Om 

blödningen fortsätter efter den andra månaden, kontakta din läkare.

Triptorelininjektion 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
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 
1088).

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.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester och 
ta vissa kroppsmått för att kontrollera din kropps svar på triptorelininjektion. Ditt blodsocker och 
glykosylerat hemoglobin (HbA1c) bör kontrolleras regelbundet.

Innan du gör något laboratorietest, berätta för din läkare och laboratoriepersonalen att du får 
triptorelininjektion.

Fråga din apotekspersonal om du har frågor om triptorelininjektion.

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.

rand namn

Trelstar®

Triptodur®
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