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Трипторелин инжекция
произнася се като (trip'' toe rel' in)

защо е предписано това лекарство?

Трипторелин инжекция (Trelstar) се използва за лечение на симптомите, свързани с напреднал рак на простатата. Трипторелин 

инжекция (Triptodur) се използва за лечение на централен преждевременен пубертет (CPP; състояние, което кара децата да 

навлизат в пубертета твърде рано, което води до по-бърз от нормалното растеж на костите и развитие на сексуални 

характеристики) при деца на 2 години и по-големи. Инжектирането на трипторелин е в клас лекарства, наречени агонисти на 

гонадотропин-освобождаващ хормон (GnRH). Действа чрез намаляване на количеството на определени хормони в тялото.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжекцията Triptorelin (Trelstar) се предлага като суспензия с удължено освобождаване (продължително действие), която се 

инжектира в мускула на дупето от лекар или медицинска сестра в медицински кабинет или клиника. Инжекцията Triptorelin 

(Trelstar) също се предлага като суспензия с удължено освобождаване, която трябва да се инжектира в мускула на седалището или 

бедрото от лекар или медицинска сестра в медицински кабинет или клиника. Когато се използва за рак на простатата, обикновено 

се прилага инжекция от 3,75 mg трипторелин (Trelstar) на всеки 4 седмици, инжекция от 11,25 mg трипторелин (Trelstar) 

обикновено се прилага на всеки 12 седмици или инжекция от 22,5 mg трипторелин (Trelstar ) обикновено се дава на всеки 24 

седмици. Когато се използва при деца с централен преждевременен пубертет, обикновено се прилага инжекция от 22,5 mg 

трипторелин (Triptodur) на всеки 24 седмици.

Трипторелин може да причини повишаване на определени хормони през първите няколко седмици след инжектирането. 

Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно за нови или влошаващи се симптоми през това време.

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 получите инжекция с трипторелин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към трипторелин, гозерелин (Zoladex), хистрелин 
(Supprelin LA, Vantas), леупролид (Eligard, Lupron), нафарелин (Synarel), други лекарства или някоя от 
съставките в инжекцията с трипторелин. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.
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кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други 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: амиодарон (Nexterone, Pacerone); бупропион (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban); карбамазепин (Tegretol, Teril, 
други); метилдопа (в Алдорил); метоклопрамид (Reglan); резерпин или селективни инхибитори на обратното захващане 
на серотонин (SSRI) като флуоксетин (Prozac, Sarafem), сертралин (Zoloft) и пароксетин (Paxil). Може да се наложи 
Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако вие или някой от вашето семейство някога сте имали синдром на удължен QT (състояние, което 

увеличава риска от развитие на неравномерен пулс, който може да причини припадък или внезапна смърт). Също така кажете на 

Вашия лекар, ако имате или някога сте имали диабет; рак, който се е разпространил в гръбначния стълб (гръбнака); запушване на 

урината (запушване, което причинява затруднено уриниране), ниско ниво на калий, калций или магнезий в кръвта Ви, сърдечен 

удар; сърдечна недостатъчност; психично заболяване; припадък или епилепсия; инсулт, мини-инсулт или други мозъчни проблеми; 

мозъчен тумор; или заболяване на сърцето, бъбреците или черния дроб.

трябва да знаете, че трипторелин не трябва да се използва при жени, които са бременни или които могат да забременеят. 

Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако смятате, че сте забременяли, докато 

използвате инжекция с трипторелин, незабавно се обадете на Вашия лекар. Инжектирането на трипторелин може да 

навреди на плода.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на трипторелин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезва:

главоболие

киселини в стомаха

запек

горещи вълни (внезапна вълна от лека или интензивна телесна топлина), изпотяване или лепкавост

намалена сексуална способност или желание

промени в настроението като плач, раздразнителност, нетърпение, гняв и агресия

болки в краката или ставите

болка в гърдите

депресия

болка, сърбеж, подуване или зачервяване на мястото, където е поставена инжекцията

затруднено заспиване или оставане на заспиване

кашлица

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно 
се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

копривна треска
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обрив

сърбеж

затруднено дишане или преглъщане

подуване на лицето, очите, устата, гърлото, езика или устните

дрезгавост

припадъци

болка в гърдите

болка в ръцете, гърба, шията или челюстта

бавна или трудна реч

замаяност или припадък

слабост или изтръпване на ръка или крак

не може да движи краката си

болка в костите

болезнено или затруднено уриниране

кръв в урината

често уриниране

екстремна жажда

слабост

замъглено зрение

суха уста

гадене

повръщане

дъх, който мирише на плодове

намалено съзнание

При деца, получаващи инжекция с трипторелин (Triptodur) за централен преждевременен пубертет, могат да се появят нови или 

влошаващи се симптоми на сексуално развитие през първите няколко седмици от лечението. При момичета може да се появи 

началото на менструация или зацапване (леко вагинално кървене) през първите два месеца от това лечение. Ако кървенето 

продължи след втория месец, обадете се на Вашия лекар.

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

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.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни тестове и ще 

направи определени телесни измервания, за да провери реакцията на тялото ви към инжекцията с трипторелин. Вашата кръвна 

захар и гликозилиран хемоглобин (HbA1c) трябва да се проверяват редовно.

Преди да направите какъвто и да е лабораторен тест, кажете на Вашия лекар и на лабораторния персонал, че получавате 

инжекция с трипторелин.

Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно инжектирането на трипторелин.

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.

рандови имена

Trelstar®

Triptodur®
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