Շաքարախտի դեղամիջոցներ
Շաքարախտի տարբեր տեսակի դեղամիջոցներ (դեղեր) կան: Յուրաքանչյուր տեսակը կիրառվում է որոշակի
ձևով արյան շաքարը վերահսկելու համար: Որոշ դեղեր հաբերի տեսքով են: Մյուսները ներարկվող են
(սրսկում): Կարող եք ընդունել մեկը կամ ավելին: Այս ցուցակը չի ներառում բոլոր հնարավոր դեղամիջոցները,
որոնք կիրառվում են շաքարախտը բուժելու համար: Խնդրում ենք կարդալ Ապահովագրված դեղերի ցանկը՝
համոզվելու համար, որ ձեր շաքարախտի դեղամիջոցներն ապահովագրվում են L.A. Care-ի կողմից:
Լյարդ
Ենթաստամոքսային գեղձ
Այս դեղերը թույլ չեն տալիս, որ լյարդը չափից
(անտեսանելի)
շատ շաքար ազատի արյան մեջ:
Այս դեղերն օգնում են ենթաստամոքսային
• մետֆորմին (Glucophage)
գեղձին ինսուլին արձակել:
• գլիբուրիդ (Diabeta, Micronase, Glynase)
Հորմոններ
• գլիպիզիդ (Glucotrol)
Որոշ դեղեր ազդում են հորմոնների վրա,
• գլիմեպիրիդ (Amaryl)
որոնք շաքար են արտադրում արյան մեջ,
կամ օգնում են, որ ենթաստամոքսային
• քլորպրոպամիդ (Diabinese)
գեղձն ավելի շատ ինսուլին արտադրի:
• տոլբուտամիդ (Orinase)
Այս դեղերը կարող են լինել հաբի կամ
• տոլազամիդ (Tolinase)
սրսկման տեսքով:
• րեպագլինիդ (Prandin)
Հաբեր՝
• նատեգլինիդ (Starlix)
• սիտագլիպտին (Januvia)
Աղեստամոքսային տրակտ
• ալոգլիպտին (Nesina)
Այս դեղերը դանդաղեցնում են
• սաքսագլիպտին (Onglyza)
ածխաջրերի փոխակերպումը շաքարի
• լինագլիպտին (Tradjenta)
և հետաձգում են շաքարի ներծծումը:
Սրսկումներ՝
• ակարբոզ (Precose)
• էքսենատիդ (Byetta, Bydureon)
• միգլիտոլ (Glyset)
• լիրագլուտիդ (Victoza)*
Մեկ խոսք ինսուլինի մասին
• դուլագլուտիդ (Trulicity)
Ինսուլինի տարբեր տեսակներ կան: Որոշներն արագ են
Երիկամներ
ազդում, իսկ մյուսները՝ ավելի դանդաղ: Որոշ դեղերի
Այս դեղերն օգնում են երիկամներին
ազդեցությունն ավելի երկարատև է:
ազատվել շաքարից մեզի միջոցով:
• Արագ ազդող՝ լիսպրո (Humalog, Admelog),
• կանագլիֆլոզին (Invokana)
ասպարտ (Novolog), գլուլիսին (Apidra)
• դապագլիֆլոզին (Farxiga)
•
Կարճատև՝ սովորական (Humulin R կամ Novolin R)
• էմպագլիֆլոզին (Jardiance)*
• Միջին տևողությամբ՝ NPH (Novolin N, Humulin N)
Մկաններ
• Երկարատև՝ գլարջին (Lantus, Basaglar, Toujeo),
Այս դեղերն օգնում են մարմնին ավելի լավ
դետեմիր (Levemir)
օգտագործել իր սեփական ինսուլինը:
• Շատ երկարատև՝ դեգլուդեկ (Tresiba)
• պիոգլիտազոն (Actos)
• Նախապատրաստված ՝ Humulin 70/30, Novolin 70/30,
• րոսիգլիտազոն (Avandia)
Novolog 70/30, Humulin 50/50, Humalog mix 50/50,
*Այս դեղանյութերն օգտակար են, եթե սրտի
Humalog mix 75/25
սրտանոթային հիվանդություն ունեք
Կարող եք անվճար առողջական տեղեկություն ստանալ՝ զանգահարելով
LA Care-ի 24-ժամյա Բուժքույրերի խորհրդատվական հեռախոսագիծ՝
1-800-249-3619 (TTY 711):
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