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Triptorelin Enjeksiyonu
olarak telaffuz edilir (trip'' toe rel' in)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Triptorelin enjeksiyonu (Trelstar), ilerlemiş prostat kanseri ile ilişkili semptomları tedavi etmek için kullanılır. 
Triptorelin enjeksiyonu (Triptodur), 2 yaş ve üzeri çocuklarda merkezi erken ergenliği (CPP; çocukların 
ergenliğe çok erken girmesine neden olan ve normalden daha hızlı kemik büyümesi ve cinsel özelliklerin 
gelişmesine neden olan bir durum) tedavi etmek için kullanılır. Triptorelin enjeksiyonu, gonadotropin 
salgılatıcı hormon (GnRH) agonistleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücuttaki belirli hormonların miktarını 
azaltarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Triptorelin enjeksiyonu (Trelstar), bir tıbbi ofis veya klinikte bir doktor veya hemşire tarafından her iki kalça 
kasına enjekte edilecek uzun süreli (uzun etkili) bir süspansiyon olarak gelir. Triptorelin enjeksiyonu (Trelstar), 
bir tıbbi ofis veya klinikte bir doktor veya hemşire tarafından kalça veya uyluk kasına enjekte edilecek uzatılmış 
salımlı bir süspansiyon olarak da gelir. Prostat kanseri için kullanıldığında, genellikle 4 haftada bir 3.75 mg 
triptorelin (Trelstar) enjeksiyonu yapılır, genellikle 12 haftada bir 11.25 mg triptorelin (Trelstar) enjeksiyonu 
veya 22.5 mg triptorelin enjeksiyonu (Trelstar) verilir. ) genellikle her 24 haftada bir verilir. Merkezi erken 
ergenliğe sahip çocuklarda kullanıldığında, genellikle her 24 haftada bir 22.5 mg triptorelin (Triptodur) 
enjeksiyonu yapılır.

Triptorelin, enjeksiyondan sonraki ilk birkaç hafta içinde bazı hormonlarda artışa neden olabilir. Doktorunuz bu süre 

zarfında herhangi bir yeni veya kötüleşen semptom için sizi dikkatle izleyecektir.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Triptorelin enjeksiyonu almadan önce,

triptorelin, goserelin (Zoladex), histrelin (Supprelin LA, Vantas), leuprolide (Eligard, Lupron), nafarelin 
(Synarel), diğer ilaçlar veya triptorelin enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.
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aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden 
emin olun: amiodaron (Nexterone, Pacerone); bupropion (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban); karbamazepin 
(Tegretol, Teril, diğerleri); metildopa (Aldoril'de); metoklopramid (Reglan); reserpin veya fluoksetin 
(Prozac, Sarafem), sertralin (Zoloft) ve paroksetin (Paxil) gibi seçici serotonin geri alım inhibitörleri 
(SSRI'lar). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle 
izlemesi gerekebilir.

Sizde veya ailenizden herhangi birinde uzun QT sendromu (bayılma veya ani ölüme neden olabilen 
düzensiz kalp atışı geliştirme riskini artıran durum) olup olmadığını doktorunuza söyleyin. Ayrıca şeker 
hastalığınız olup olmadığını da doktorunuza söyleyiniz; omurgaya (omurga) yayılmış kanser; üriner 
obstrüksiyon (idrar yapma zorluğuna neden olan tıkanıklık), kanınızdaki düşük potasyum, kalsiyum veya 
magnezyum seviyesi, kalp krizi; kalp yetmezliği; akıl hastalığı; nöbet veya epilepsi; felç, mini felç veya diğer 
beyin sorunları; bir beyin tümörü; veya kalp, böbrek veya karaciğer hastalığı.

Triptorelin hamile veya hamile kalabilecek kadınlarda kullanılmamalıdır. Hamileyseniz, hamile 
kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Triptorelin enjeksiyonu 
kullanırken hamile kaldığınızı düşünüyorsanız hemen doktorunuzu arayınız. Triptorelin 
enjeksiyonu fetüse zarar verebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Triptorelin enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

baş ağrısı

göğüste ağrılı yanma hissi

kabızlık

sıcak basması (ani hafif veya yoğun vücut ısısı dalgası), terleme veya rutubet

azalmış cinsel yetenek veya arzu

ağlama, sinirlilik, sabırsızlık, öfke ve saldırganlık gibi ruh hali değişiklikleri

bacak veya eklem ağrısı

Meme ağrısı

depresyon

enjeksiyonun yapıldığı yerde ağrı, kaşıntı, şişme veya kızarıklık

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

öksürük

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

kurdeşen
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döküntü

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

yüz, gözler, ağız, boğaz, dil veya dudakların şişmesi

ses kısıklığı

nöbetler

göğüs ağrısı

kollarda, sırtta, boyunda veya çenede ağrı

yavaş veya zor konuşma

baş dönmesi veya bayılma

bir kol veya bacağın zayıflığı veya uyuşması

bacaklarını hareket ettiremez

kemik ağrısı

ağrılı veya zor idrara çıkma

idrarda kan

sık idrara çıkma

aşırı susuzluk

zayıflık

bulanık görme

kuru ağız

mide bulantısı

kusma

meyveli kokan nefes

azalmış bilinç

Merkezi erken ergenlik için triptorelin enjeksiyonu (Triptodur) alan çocuklarda, tedavinin ilk birkaç 
haftasında yeni veya kötüleşen cinsel gelişim belirtileri ortaya çıkabilir. Kızlarda bu tedavinin ilk iki 
ayında adet görme veya lekelenme (hafif vajinal kanama) meydana gelebilir. Kanama ikinci aydan 
sonra da devam ederse doktorunuzu arayın.

Triptorelin enjeksiyonu başka 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.
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

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.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun triptorelin enjeksiyonuna 

tepkisini kontrol etmek için belirli laboratuvar testleri isteyecek ve belirli vücut ölçümlerini alacaktır. Kan şekeriniz ve 

glikozile hemoglobin (HbA1c) düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline triptorelin enjeksiyonu 

yaptığınızı söyleyiniz.

Triptorelin enjeksiyonu ile ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

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.

rand isimleri

Trelstar®

triptodur®
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