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 :تحذٌر هام

 

  حقن ليراجلوتايدLIRAGLUTIDE INJECTION األصابة  قد تزٌد من خطر

 medullary ، ( بأورام الغدة الدرقٌة، بما فً ذلك سرطان الغدة الدرقٌة النخاعً
thyroid carcinoma و المعروف أختصارا ب mtc  ،  وهو نوع من سرطان الغدة

 ه فً مرحلة مبكرة.الوفاة إذا لم ٌتم عالج الدرقٌة(، و الذى قد ٌتسبب فى 

  حاىُا او فً أٌ وقد  أخثش طثُثل إرا مْد أّد أو أٌ شخض فٍ أصشذل

ٍضً قذ أطُثد تضشطاُ اىغذج اىذسقُح، أو صشطاُ اىغذج اىذسقُح اىْخاػً ، 

ماُ األٍش مزىل، فإُ طثُثل صىف  او أي وسً فً اىغذد اىظَاء ، و إّرا 
 LIRAGLUTIDEحقن ليراجلوتايد  َخثشك تؼذً طالحُح
INJECTION ، و صُْظحل تؼذً اصرخذاً حقِ ىُشاخيىذاَذ. ىل 

  . ، إذا كنت تواجه أي من األعراض التالٌة، اتصل بطبٌبك فورا: كتلة أو تورم فً الرقبة

 .صعوبة فً البلع. أو ضٌق فً التنفس بحة فً الصوت.، 

  جمٌع المواعٌد مع الطبٌب والمختبر، و قد ٌطلب الطبٌب بعض  ٌجب المحافظة على

 حقن ليراجلوتايد   االختبارات للتأكد من استجابة الجسم ل 
LIRAGLUTIDE INJECTION. 
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 ؟ LIRAGLUTIDE INJECTIONحقه ليساجلىجايد  لماذا جىصف

 

 ًحقن ليراجلوتايد  َرٌ اصرخذاLIRAGLUTIDE 
INJECTION   ٍغ تشّاٍح غزائٍ وٍَاسصح اىرَاسَِ اىشَاضُح

ىيضُطشج ػيً ٍضرىَاخ اىضنش فٍ اىذً ىذي اىثاىغُِ اىزَِ َؼاّىُ 

)حاىح َنىُ فُها اىدضٌ ال َضرخذً األّضىىُِ  2اىضنشٌ ٍِ اىْىع  ٍِ

تشنو طثُؼٍ وتاىراىٍ ال ََنِ اىرحنٌ فٍ مَُح اىضنش فٍ اىذً( و رىل 

ً اىضُطشج ػيً ٍضرىَاخ اىضنش فً اىذً ػْذٍا ذفشو األدوَح األخشي ف
 تَا فُح اىنفاَح .

 حقن ليراجلوتايد ال ٌتم استخدام LIRAGLUTIDE 
INJECTION   ال ٌنتج الجسم  ) حالة  1لعالج مرض السكري من النوع

االنسولٌن، وبالتاًل ال ٌمكن التحكم فً كمٌة السكر فً الدم( أو الحماض الكٌتونً 
ارتفاع نسبة السكر فً الدم التى لم  ة قد تتطور عند السكري )وهً حالة خطٌر

 عالجها(. ٌتم 

  حقن ليراجلوتايد  ٌتم استخدامLIRAGLUTIDE INJECTION   جنبا إلى جنب

لمساعدة الناس الذٌن ٌعانون من   مع خفض السعرات الحرارٌة وممارسة الرٌاضة
السمنة المفرطة أو الذٌن ٌعانون من زٌادة الوزن وٌعانون من مشاكل طبٌة 

بزٌادة الوزن ، و تعمل الحقن على مساعدة المرضى فى انقاص وزنهم و   متعلقة
 .الحفاظ على تلك الخسسارة فى الوزن 

 حقن ليراجلوتايد ٌتم استخدام LIRAGLUTIDE 
INJECTION   2لعالج مرض السكري من النوع. 

  حقن ليراجلوتايدLIRAGLUTIDE INJECTION  تنتمى إلى فً فئة من

عن طرٌق مساعدة البنكرٌاس  ، و تعمل incretin mimetics األدوٌة تسمى
توٌات السكر فً الدم مرتفعة. مس لالفراج عن كمٌة مناسبة من األنسولٌن عندما تكون 

، و االنسولٌن ٌساعد على نقل السكر من الدم إلى أنسجة الجسم األخرى حٌث ٌتم 
 استخدامه لتولٌد الطاقة.

  حقن ليراجلوتايدLIRAGLUTIDE INJECTION  إبطاء  تعمل على  أٌضا

 .ٌقلل الشهٌة وٌتسبب فً فقدان الوزن إفراغ المعدة وهذا 

 ََ ،نِ ىيْاس اىزَِ ىذَهٌ ٍشع اىضنشٌ)اسذفاع ّضثح ٍغ ٍشوس اىىقد

اىضنش فٍ اىذً ( أُ ذحذز ىهٌ ٍضاػفاخ خطُشج أو ٍهذدج ىيحُاج، تَا فٍ 
رىل أٍشاع اىقية واىضنرح اىذٍاغُح، وٍشامو اىنيً وذيف األػظاب، 

وإخشاء ذغُُشاخ فً َّظ اىحُاج  اصرخذاً األدوَح  وٍشامو فٍ اىؼُِ، و 



اإلقالع  ذثاع ّظاً غزائٍ، وٍَاسصح اىشَاضح ،و )ػيً صثُو اىَثاه، أ
قذ ذضاػذ فٍ   تشنو ٍْرظٌ ػِ اىرذخُِ(، و فحض ّضثح اىضنش فٍ اىذً 

 إداسج ٍشع اىضنشٌ وذحضُِ طحرل.

  ٌحقن ليراجلوتايد  قذ ذضاهLIRAGLUTIDE 
INJECTION   االطاتح تاىْىتح قيثُح  أَضا فً ذقيُو فشص

ِ اىَضاػفاخ اىَشذثطح تَشع اىضنشٌ واىضنرح اىذٍاغُح، أو غُشها ٍ
ٍثو اىفشو اىنيىٌ وذيف األػظاب )خذس و ذَُْو اىضاقُِ أو اىقذٍُِ 

اىثاسدج، ذشاخغ فٍ اىقذسج اىدْضُح ىذي اىشخاه واىْضاء(، ٍشامو فٍ 

 اىؼُِ، تَا فٍ رىل اىرغُُشاخ أو فقذاُ اىشؤَح، أو أٍشاع اىيثح.

 : إزشادات و وصائحLIRAGLUTIDE INJECTIONحقه ليساجلىجايد 

 

 ُحقن ليراجلوتايد  ذنىLIRAGLUTIDE 
INJECTION  ًػيً شنو قيٌ ٍَيىءج ٍضثقا ىيحقِ ذحد اىديذ ) ف

 اىَؼذج واىفخز، أو اىدزء اىؼيىٌ ٍِ اىزساع( . ٍْطقح 

  ٍا َرٌ حقْه ٍشج واحذج َىٍُا ٍغ أو تذوُ اىطؼاً. فً اىؼادج 

 ًحقن ليراجلوتايد  َْظح تاصرخذاLIRAGLUTIDE 
INJECTION  .ًفٍ ّفش اىىقد ذقشَثا مو َى 

  حقن ليراجلوتايد  جرعة منخفضة من من المحتمل أن طبٌبك سٌصف لك فى البداٌة

LIRAGLUTIDE INJECTION  بعد أسبوع واحد ، ثم سٌزٌد الجرعة. 

  حقن ليراجلوتايدLIRAGLUTIDE INJECTION  ذضاػذ

َاخ اىضنش فً اىذً ، و ىنْها ىُضد ىُضد ػالج فً اىرحنٌ فً ٍضرى

 ّهائً ىَشع اىضنش .

 حقن ليراجلوتايد  ٌجب االستمرار فً استخدامLIRAGLUTIDE 
INJECTION   حقن  ال تتوقف عن استخدام حتى لو كنت تشعر بتحسن ، و

 .دون التحدث مع طبٌبك LIRAGLUTIDE INJECTIONليراجلوتايد 

 ليراجلوتايد  حقن دائَا اّظش إىً ٍحيىهLIRAGLUTIDE 
INJECTION  حقْه. و ذأمذ ٍِ أُ َنىُ اىَحيىه سائق  قثو

 ػذٌَ اىيىُ، وخاىٍ ٍِ اي خضَُاخ ٍؼيقح . و 

 حقن ليراجلوتايد  ال تستخدمLIRAGLUTIDE INJECTION   إذا كان لونها
 محتوٌات على جسٌمات صلبة معلقة غامق أو غائمة أو قوام الحقنة سمٌك او لزج او 



 .انقضى تارٌخ انتهاء الصالحٌة على الزجاجة إذا فى المحلول ، او 

 : أححياطات و جحريساتLIRAGLUTIDE INJECTIONحقه ليساجلىجايد 

 ، إذا كانت لدٌك حساسٌة من لٌراجلوتاٌد، أي    أخبر طبٌبك، أن كنت تعلم
 أدوٌة أخرى.

  أخبر طبٌبك عن كل االدوٌة االخرى التى تتناولها بما فى ذلك االدوٌة التى
ال تحتاج لوصفات ) مثل ادوٌة البرد و الرشح ( و الفٌتامٌنات و المكمالت 

 الغذائٌة .

 عن االدوٌة التالٌة إذا ما كنت تتناولها :  من المهم ان تخبر طبٌبك 

 

مثل  incretin mimetics  أدوٌة اخرى تنتمى لفئة .1

. albiglutide (Tanzeum) أو exenatide (Bydureon, 
Byetta) . 

األنسولٌن، أو األدوٌة عن طرٌق الفم لمرض السكري، مثل مركبات  .2

، جلٌبٌزٌد )جلوكوترول(،  السلفونٌل ٌورٌا، بما فً ذلك كلوربروبامٌد
 جلٌبورٌد ،و و غٌرها من ادوٌة السكر .

 

 حول .أخبر طبٌبك إذا كنت تشرب الك 

  أخبر طبٌبك إذا ما كان لدٌك حالٌا او فى اى وقت مضى اى من الحاالت
 التالٌة .

 

 أكتئاب او فكرت فى االنتحار أو حدثت لك تغٌرات فى السلوك.  .1

 التهاب البنكرٌاس . .2

مشاكل حادة فً المعدة، بما فً ذلك جستروبرسس )تباطأ حركة الطعام  .3
 من المعدة إلى األمعاء الدقٌقة(.

 هضم الطعام.  مشاكل فى .4

 مستوى عال من الدهون الثالثٌة )الدهون( فً الدم.  .5

 حصى فً المرارة .  .6

 .الكلى أو الكبد أضطرابات فى  .7



 

 طبٌبك إذا كنت حامال أو تخططٌن للحمل، أو الرضاعة الطبٌعٌة.   أخبرى
 LIRAGLUTIDEحقن ليراجلوتايد  إذا كنت حامال ٌجب عدم استخدام

INJECTION  إذا أصبحت حامال أثناء   لتخفٌف الوزن.، و
ٌجب  LIRAGLUTIDE INJECTIONحقن ليراجلوتايد   استخدام

 الذهاب إلى الطبٌب فى اقرب وقت .

  إذا كنت تواجه عملٌة جراحٌة، بما فً ذلك جراحة األسنان، أخبر الطبٌب
 LIRAGLUTIDEحقن ليراجلوتايد  أو طبٌب األسنان أنك تستخدم

INJECTION . 

 

 ماذا علي أن أفعل إذا وسيث جسعة؟

  حقن الجرعة المفتقدة حالما تتذكر ذلك. ومع ذلك، إذا كان الوقت قد أصبح
قرٌبا لمٌعاد الجرعة التالٌة ، فٌجب عدم تناول ) تفوٌت ( الجرعة المنسٌة 
و مواصلة الجدول الزمنى االعتٌادى للجرعات ، و ال ٌجب تناول جرعة 

 المنسٌة . مضاعفة لتعوٌض الجرعة

  حقن ليراجلوتايد  إذا كنت قد نسٌت استخدامLIRAGLUTIDE 
INJECTION   أٌام أو أكثر، ٌجب الرجوع غلى الطبٌب قبل  3لمدة

 االستخدام مرة اخرى .

 

 LIRAGLUTIDEحقه ليساجلىجايد  ما هي اآلثاز الجاوبية يمكه أن جسببها

INJECTION ؟ 

تغٌرات فً نسبة السكر  LIRAGLUTIDE INJECTIONحقن ليراجلوتايد  قد تسبب
وماذا تفعل إذا كان  فً الدم. ، و ٌجب أن تعرف أعراض انخفاض وارتفاع السكر فً الدم

 .لدٌك هذه األعراض

 حقن ليراجلوتايد  قد تسببLIRAGLUTIDE INJECTION  اآلثار

ذه األعراض شدٌدة أو الجانبٌة التالٌة ، . أخبر طبٌبك إذا كان أي من ه
 : مستمرة
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