Những phụ nữ bị bệnh loãng
xương sau mãn kinh có nguy
cơ cao bị gãy xương:

HÃY ĐỨNG LAÊQUNÝ VỊ
VÌ XƯƠNG CỦ

Hãy trao đổi với bác sĩ của
quý vị về loãng xương sau
mãn kinh ngay hôm nay.

ĐÃ ĐẾN LÚC

QUAN TÂM ĐẾN

LOÃNG XƯƠNG

CHỈ ĐỊNH VÀ THÔNG TIN AN TOÀN
QUAN TRỌNG
TYMLOS là gì?
TYMLOS là thuốc kê toa dùng để:
•

giảm nguy cơ gãy xương cột sống và các xương khác ở phụ nữ sau mãn
kinh bị mỏng và yếu xương (bệnh loãng xương).

•

chữa trị bệnh loãng xương ở những phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ cao
bị gãy xương.

Vẫn chưa biết TYMLOS có an toàn và hiệu quả với trẻ em từ 18 tuổi trở
xuống hay không. Không được dùng TYMLOS cho trẻ em và thanh thiếu
niên có xương vẫn còn đang phát triển.

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Thông tin quan trọng nhất tôi cần
biết về TYMLOS là gì?
TYMLOS có thể gây ra các phản ứng phụ nghiêm
trọng gồm:
Có thể bị ung thư xương (khối u xương ác tính (osteosarcoma).
Khi thử nghiệm trên động vật, TYMLOS làm một số chuột bị ung thư xương
gọi là khối u xương ác tính (osteosarcoma). Vẫn chưa biết con người dùng
TYMLOS có nguy cơ cao hơn bị khối u xương ác tính hay không.
•

Cho người chăm sóc sức khỏe biết ngay nếu quý vị bị đau xương, đau ở
bất kỳ nơi nào trên người mà không hết, hoặc bị bất kỳ khối u mới hoặc
bất thường hay sưng dưới da và dễ bị đau khi chạm vào.

Không dùng TYMLOS:
•

Nếu quý vị có phản ứng dị ứng với abaloparatide hoặc bất kỳ thành
phần nào khác trong TYMLOS. Các thành phần không có hoạt tính trong
TYMLOS là phenol, natri acetate trihydrate, axit acetic và nước để tiêm.

Vui lòng xem Thông tin An toàn Quan trọng bổ sung ở trang 11.

KHÁM PHÁ TYMLOS,

được chứng minh giúp giảm nguy cơ gãy xương
ở phụ nữ sau mãn kinh bị loãng xương.

Bệnh loãng xương sau mãn kinh tiến
triển như thế nào
Trong phần lớn cuộc đời của chúng ta, xương trải
qua tiến trình tái tạo. Điều này nghĩa là cơ thể
chúng ta liên tục hủy xương cũ và hình thành
xương mới khỏe mạnh.

Khi phụ nữ bước vào giai đoạn mãn kinh, nồng độ estrogen thấp hơn
có thể gây mất cân bằng trong tiến trình tái tạo xương có thể dẫn
đến loãng xương.
Khi bị loãng xương, cơ thể quý vị không tạo đủ xương mới để thay
thế xương bị hủy. Điều này làm cho xương bị giòn và có nguy cơ gãy
xương lớn hơn.

CHỈ ĐỊNH VÀ THÔNG TIN AN TOÀN
QUAN TRỌNG
TYMLOS là gì?
TYMLOS là thuốc kê toa dùng để:
•

giảm nguy cơ gãy xương cột sống và các xương khác ở phụ nữ sau mãn
kinh bị mỏng và yếu xương (bệnh loãng xương).

•

chữa trị bệnh loãng xương ở những phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ cao
bị gãy xương.

Vẫn chưa biết TYMLOS có an toàn và hiệu quả với trẻ em từ 18 tuổi trở
xuống hay không. Không được dùng TYMLOS cho trẻ em và thanh thiếu
niên có xương vẫn còn đang phát triển.

Tiến trình tái tạo xương

HỦY XƯƠNG
Các tế bào hủy xương phá vỡ và
loại bỏ xương cũ.

TẠO XƯƠNG
Các tế bào tạo xương
(osteoblasts) hình thành xương
mới để thay thế xương bị mất
qua tiến trình hủy xương.

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Thông tin quan trọng nhất tôi cần
biết về TYMLOS là gì?
TYMLOS có thể gây ra các phản ứng phụ nghiêm
trọng gồm:
Có thể bị ung thư xương (khối u xương ác tính (osteosarcoma).
Khi thử nghiệm trên động vật, TYMLOS làm một số chuột bị ung thư xương
gọi là khối u xương ác tính (osteosarcoma). Vẫn chưa biết con người dùng
TYMLOS có nguy cơ cao hơn bị khối u xương ác tính hay không.
•

Cho người chăm sóc sức khỏe biết ngay nếu quý vị bị đau xương, đau ở
bất kỳ nơi nào trên người mà không hết, hoặc bị bất kỳ khối u mới hoặc
bất thường hay sưng dưới da và dễ bị đau khi chạm vào.

Không dùng TYMLOS:
•

Nếu quý vị có phản ứng dị ứng với abaloparatide hoặc bất kỳ thành
phần nào khác trong TYMLOS. Các thành phần không có hoạt tính trong
TYMLOS là phenol, natri acetate trihydrate, axit acetic và nước để tiêm.

Vui lòng xem Thông tin An toàn Quan trọng bổ sung ở trang 11.
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CHỈ ĐỊNH VÀ THÔNG TIN AN TOÀN
QUAN TRỌNG
TYMLOS là gì?

Tại sao quý vị lại thấy khó khăn
khi bị loãng xương sau mãn kinh?
Những yếu tố này có thể khiến quý vị
có khả năng bị loãng xương hơn
TUỔI

CHẾ ĐỘ ĂN

Nguy cơ loãng xương tăng lên theo tuổi tác.

Chế độ ăn ít canxi và vitamin D có thể làm tăng
khả năng bị loãng xương.

DI TRUYỀN
Nếu một thành viên trong gia đình bị loãng
xương, quý vị có nguy cơ cao hơn.

BẮT ĐẦU THỜI KỲ MÃN KINH
Nồng độ estrogen thấp hơn sau khi mãn kinh có
thể gây mất xương. Thời kỳ mãn kinh xảy ra sớm
trong đời, mật độ khoáng (BMD) thấp hơn có thể
xảy ra sau này trong đời.

DÂN TỘC VÀ THỂ TRẠNG
Phụ nữ Da Trắng, châu Á và Tây Ban Nha có xu
hướng có nguy cơ cao hơn vì có khung xương nhỏ
hơn.

TYMLOS là thuốc kê toa dùng để:

Các yếu tố lối sống này cũng có thể làm
tăng nguy cơ

•

giảm nguy cơ gãy xương cột sống và các xương khác ở phụ nữ sau mãn
kinh bị mỏng và yếu xương (bệnh loãng xương).

•

chữa trị bệnh loãng xương ở những phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ cao
bị gãy xương.

Vẫn chưa biết TYMLOS có an toàn và hiệu quả với trẻ em từ 18 tuổi trở
xuống hay không. Không được dùng TYMLOS cho trẻ em và thanh thiếu
niên có xương vẫn còn đang phát triển.

THUỐC MEN

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Thông tin quan trọng nhất tôi cần
biết về TYMLOS là gì?

Một số loại thuốc có thể làm tăng nguy cơ loãng
xương.

TYMLOS có thể gây ra các phản ứng phụ nghiêm
trọng gồm:

THIẾU TẬP THỂ DỤC
Thiếu tập thể dục và không hoạt động có thể
khiến xương giòn hơn.

Có thể bị ung thư xương (khối u xương ác tính (osteosarcoma).
Khi thử nghiệm trên động vật, TYMLOS làm một số chuột bị ung thư xương
gọi là khối u xương ác tính (osteosarcoma). Vẫn chưa biết con người dùng
TYMLOS có nguy cơ cao hơn bị khối u xương ác tính hay không.

RƯỢU VÀ HÚT THUỐC
Hút thuốc lá và uống rượu có thể làm suy yếu
xương của quý vị.

•

Không dùng TYMLOS:
•

Các yếu tố nguy cơ của tôi
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Cho người chăm sóc sức khỏe biết ngay nếu quý vị bị đau xương, đau ở
bất kỳ nơi nào trên người mà không hết, hoặc bị bất kỳ khối u mới hoặc
bất thường hay sưng dưới da và dễ bị đau khi chạm vào.

Nửa số phụ nữ trên 50 tuổi
sẽ gãy xương do loãng xương
tại một số thời điểm trong cuộc
đời.

Nếu quý vị có phản ứng dị ứng với abaloparatide hoặc bất kỳ thành
phần nào khác trong TYMLOS. Các thành phần không có hoạt tính trong
TYMLOS là phenol, natri acetate trihydrate, axit acetic và nước để tiêm.

Vui lòng xem Thông tin An toàn Quan trọng bổ sung ở trang 11.
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CHỈ ĐỊNH VÀ THÔNG TIN AN TOÀN
QUAN TRỌNG
TYMLOS là gì?

Dưới đây là một số ví dụ về các xương có các chỉ
số T-score BMD khác nhau
XƯƠNG KHỎE MẠNH

TYMLOS là thuốc kê toa dùng để:

T-score: -1 trở lên

•

giảm nguy cơ gãy xương cột sống và các xương khác ở phụ nữ sau mãn
kinh bị mỏng và yếu xương (bệnh loãng xương).

•

chữa trị bệnh loãng xương ở những phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ cao
bị gãy xương.

Vẫn chưa biết TYMLOS có an toàn và hiệu quả với trẻ em từ 18 tuổi trở
xuống hay không. Không được dùng TYMLOS cho trẻ em và thanh thiếu
niên có xương vẫn còn đang phát triển.

XƯƠNG BỊ THIẾU
T-score: từ -2,5 đến -1

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Thông tin quan trọng nhất tôi cần
biết về TYMLOS là gì?

XƯƠNG BỊ LOÃNG

TYMLOS có thể gây ra các phản ứng phụ nghiêm
trọng gồm:

T-score: -2,5 trở xuống

Có thể bị ung thư xương (khối u xương ác tính (osteosarcoma).
Khi thử nghiệm trên động vật, TYMLOS làm một số chuột bị ung thư xương
gọi là khối u xương ác tính (osteosarcoma). Vẫn chưa biết con người dùng
TYMLOS có nguy cơ cao hơn bị khối u xương ác tính hay không.

Bạn càng biết nhiều,
bạn càng có thể làm nhiều
Mật độ khoáng xương (BMD) là mật độ của vật liệu
trong xương. Khi xương của quý vị ít đặc hơn, xương
sẽ giòn hơn.

BMD là một chỉ báo về mật
độ xương của quý vị
Bác sĩ của quý vị có thể đo BMD của quý vị bằng chụp DXA. Kết quả
được gọi là chỉ số T-score. T-score so sánh BMD của quý vị với BMD trung
bình của người lớn trẻ tuổi. Chụp DXA được sử dụng để giúp chẩn đoán
loãng xương.
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•

Cho người chăm sóc sức khỏe biết ngay nếu quý vị bị đau xương, đau ở
bất kỳ nơi nào trên người mà không hết, hoặc bị bất kỳ khối u mới hoặc
bất thường hay sưng dưới da và dễ bị đau khi chạm vào.

T-score hiện tại của tôi:

Không dùng TYMLOS:

Nơi đã xét nghiệm:

•

Cột sống thắt
lưng (lưng dưới)
Toàn bộ xương hông

Cổ xương đùi
(khu vực ngay dưới
khớp cầu của hông)

Nếu quý vị có phản ứng dị ứng với abaloparatide hoặc bất kỳ thành
phần nào khác trong TYMLOS. Các thành phần không có hoạt tính trong
TYMLOS là phenol, natri acetate trihydrate, axit acetic và nước để tiêm.

Vui lòng xem Thông tin An toàn Quan trọng bổ sung ở trang 11.

Cẳng tay (cổ tay)
Hãy hỏi bác sĩ của quý vị xem loãng xương sau mãn
kinh có thể ảnh hưởng đến chất lượng xương của
quý vị như thế nào.
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CHỈ ĐỊNH VÀ THÔNG TIN AN TOÀN
QUAN TRỌNG
TYMLOS là gì?

Nhiều xương của quý vị có thể có
nguy cơ. Đến lúc cần giải quyết
bệnh loãng xương sau mãn kinh
của quý vị?

TYMLOS là thuốc kê toa dùng để:
•

giảm nguy cơ gãy xương cột sống và các xương khác ở phụ nữ sau mãn
kinh bị mỏng và yếu xương (bệnh loãng xương).

•

chữa trị bệnh loãng xương ở những phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ cao
bị gãy xương.

Vẫn chưa biết TYMLOS có an toàn và hiệu quả với trẻ em từ 18 tuổi trở
xuống hay không. Không được dùng TYMLOS cho trẻ em và thanh thiếu
niên có xương vẫn còn đang phát triển.

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Thông tin quan trọng nhất tôi cần
biết về TYMLOS là gì?
TYMLOS có thể gây ra các phản ứng phụ nghiêm
trọng gồm:

LOÃNG XƯƠNG CÓ THỂ DẪN ĐẾN:

Không phải tất cả phụ nữ
đều biết rằng loãng xương
có thể dẫn đến gãy xương
Nếu quý vị bị loãng xương sau mãn kinh, điều quan trọng
là phải cân nhắc xem quý vị có thể giúp giảm nguy cơ
gãy xương bằng cách nào — đặc biệt là nếu quý vị đã
từng bị gãy xương (tác động thấp) do loãng xương.
Một khi quý vị đã từng bị gãy xương đốt sống (tủy sống)
liên quan đến loãng xương, khả năng bị gãy xương ngoài
đốt sống của quý vị cao hơn gấp 6 lần.
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Có thể bị ung thư xương (khối u xương ác tính (osteosarcoma).
Khi thử nghiệm trên động vật, TYMLOS làm một số chuột bị ung thư xương
gọi là khối u xương ác tính (osteosarcoma). Vẫn chưa biết con người dùng
TYMLOS có nguy cơ cao hơn bị khối u xương ác tính hay không.

GÃY XƯƠNG CỘT SỐNG
Gãy xương ở cột sống là gãy xương phổ
biến nhất do loãng xương gây ra. Quý vị
có thể nhầm bệnh này với đau lưng mãn tính.

•

GÃY Ở CÁC XƯƠNG KHÁC

Cho người chăm sóc sức khỏe biết ngay nếu quý vị bị đau xương, đau ở
bất kỳ nơi nào trên người mà không hết, hoặc bị bất kỳ khối u mới hoặc
bất thường hay sưng dưới da và dễ bị đau khi chạm vào.

Không dùng TYMLOS:

Nếu quý vị bị gãy xương do bị loãng xương sau
mãn kinh, quý vị có nguy cơ gãy xương khác cao
hơn, chẳng hạn như gãy xương hông.

•

CONG VẸO

Nếu quý vị có phản ứng dị ứng với abaloparatide hoặc bất kỳ thành
phần nào khác trong TYMLOS. Các thành phần không có hoạt tính trong
TYMLOS là phenol, natri acetate trihydrate, axit acetic và nước để tiêm.

Vui lòng xem Thông tin An toàn Quan trọng bổ sung ở trang 11.

Tình trạng cong vẹo cột sống (còn gọi là chứng gù)
có thể do gãy xương cột sống và có thể dẫn đến
mất chiều cao.
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CHỈ ĐỊNH VÀ THÔNG TIN AN TOÀN
QUAN TRỌNG
TYMLOS là gì?

CHỐNG L ẠI

TYMLOS là thuốc kê toa dùng để:

LOÃNG XƯƠNG
SAU MÃN KINH

•

giảm nguy cơ gãy xương cột sống và các xương khác ở phụ nữ sau mãn
kinh bị mỏng và yếu xương (bệnh loãng xương).

•

chữa trị bệnh loãng xương ở những phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ cao
bị gãy xương.

Vẫn chưa biết TYMLOS có an toàn và hiệu quả với trẻ em từ 18 tuổi trở
xuống hay không. Không được dùng TYMLOS cho trẻ em và thanh thiếu
niên có xương vẫn còn đang phát triển.

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Thông tin quan trọng nhất tôi cần
biết về TYMLOS là gì?
TYMLOS có thể gây ra các phản ứng phụ nghiêm
trọng gồm:

TYMLOS là thuốc được
thiết kế để tạo xương mới
Nhiều phương pháp điều trị chứng loãng xương là thuốc
chống hủy xương, nghĩa là thuốc này làm chậm tiến
trình mất xương. TYMLOS là một thuốc tăng đồng hóa.
Loại thuốc này được thiết kế nhằm giúp thúc đẩy tiến
trình tạo xương mới một cách tự nhiên.

Có thể bị ung thư xương (khối u xương ác tính (osteosarcoma).
Khi thử nghiệm trên động vật, TYMLOS làm một số chuột bị ung thư xương
gọi là khối u xương ác tính (osteosarcoma). Vẫn chưa biết con người dùng
TYMLOS có nguy cơ cao hơn bị khối u xương ác tính hay không.

Tạo xương có tác dụng như thế nào
Các thuốc tăng đồng hóa có thể thúc đẩy tiến trình tạo xương tự nhiên
của cơ thể bằng cách kích hoạt các tế bào gọi là tế bào tạo xương
(osteoblasts). Những tế bào này thường sẽ tạo xương mới, khỏe mạnh
qua tiến trình tái tạo. Nhờ có các loại thuốc tăng đồng hóa, các tế bào
này làm việc chăm chỉ hơn để thay thế xương quý vị bị mất do loãng
xương. Thậm chí thuốc còn có thể giúp giảm nguy cơ gãy xương trong
tương lai của quý vị.

•

Không dùng TYMLOS:
•

Thông tin An toàn Quan trọng có Chọn lọc

Nếu quý vị có phản ứng dị ứng với abaloparatide hoặc bất kỳ thành
phần nào khác trong TYMLOS. Các thành phần không có hoạt tính trong
TYMLOS là phenol, natri acetate trihydrate, axit acetic và nước để tiêm.

Vui lòng xem Thông tin An toàn Quan trọng bổ sung ở trang 11.

Hạ huyết áp khi quý vị thay đổi tư thế. Một số người có thể cảm
thấy chóng mặt, tim đập nhanh hơn hoặc cảm thấy hoa mắt ngay sau
khi tiêm TYMLOS. Các triệu chứng này thường biến mất trong vòng vài
giờ. Hãy tiêm TYMLOS ở nơi quý vị có thể ngồi hoặc nằm xuống ngay lập
tức nếu xuất hiện những triệu chứng này. Nếu các triệu chứng của quý vị
trở nên tồi tệ hơn hoặc không biến mất, hãy ngừng tiêm TYMLOS và gọi
cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.
7

Cho người chăm sóc sức khỏe biết ngay nếu quý vị bị đau xương, đau ở
bất kỳ nơi nào trên người mà không hết, hoặc bị bất kỳ khối u mới hoặc
bất thường hay sưng dưới da và dễ bị đau khi chạm vào.
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CHỈ ĐỊNH VÀ THÔNG TIN AN TOÀN
QUAN TRỌNG
TYMLOS là gì?

VÀO THỜI ĐIỂM 18 THÁNG TRONG MỘT THỬ NGHIỆM
LÂM SÀNG, TYMLOS ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH LÀ:
Giảm 86% nguy cơ gãy xương cột
sống so với giả dược

TYMLOS là thuốc kê toa dùng để:

0,6% phụ nữ dùng TYMLOS bị gãy xương cột sống
so với 4,2% phụ nữ dùng giả dược.
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•

Nghiên cứu này đã thu nhận hơn 1.600 phụ nữ sau mãn kinh trên
toàn thế giới

•

Phụ nữ dùng TYMLOS được so sánh với phụ nữ dùng giả dược
(thuốc tiêm không có bất kỳ thuốc nào)

•

TYMLOS đã được dùng trong 18 tháng

chữa trị bệnh loãng xương ở những phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ cao
bị gãy xương.

TYMLOS có thể gây ra các phản ứng phụ nghiêm
trọng gồm:

Tăng đáng kể mật độ xương ở cột
sống và hông so với giả dược

Một nghiên cứu lâm sàng đã tìm hiểu xem TYMLOS hiệu quả như thế
nào khi điều trị loãng xương và giảm nguy cơ gãy xương ở phụ nữ sau
mãn kinh:

•

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Thông tin quan trọng nhất tôi cần
biết về TYMLOS là gì?

2,7% phụ nữ dùng TYMLOS bị gãy xương ngoài cột
sống so với 4,7% phụ nữ dùng giả dược.

TYMLOS mỗi ngày một lần được chứng minh là có hiệu
quả trong 18 tháng điều trị.

giảm nguy cơ gãy xương cột sống và các xương khác ở phụ nữ sau mãn
kinh bị mỏng và yếu xương (bệnh loãng xương).

Vẫn chưa biết TYMLOS có an toàn và hiệu quả với trẻ em từ 18 tuổi trở
xuống hay không. Không được dùng TYMLOS cho trẻ em và thanh thiếu
niên có xương vẫn còn đang phát triển.

Giảm 43% nguy cơ gãy xương
khác so với giả dược

TYMLOS đã được chứng minh
làm giảm nguy cơ gãy xương

•

Có thể bị ung thư xương (khối u xương ác tính (osteosarcoma).
Khi thử nghiệm trên động vật, TYMLOS làm một số chuột bị ung thư xương
gọi là khối u xương ác tính (osteosarcoma). Vẫn chưa biết con người dùng
TYMLOS có nguy cơ cao hơn bị khối u xương ác tính hay không.

Phụ nữ dùng TYMLOS đã tăng đáng kể mật độ
khoáng xương (BMD) ở cột sống và hông so với phụ
nữ dùng giả dược.

•

Sau 18 tháng dùng TYMLOS, bác sĩ của quý vị có thể khuyến nghị
dùng alendronate, một loại thuốc uống hàng ngày có thể giúp duy
trì việc giảm nguy cơ gãy xương của quý vị.

Cho người chăm sóc sức khỏe biết ngay nếu quý vị bị đau xương, đau ở
bất kỳ nơi nào trên người mà không hết, hoặc bị bất kỳ khối u mới hoặc
bất thường hay sưng dưới da và dễ bị đau khi chạm vào.

Không dùng TYMLOS:
•

Thông tin An toàn Quan trọng có Chọn lọc
Tăng canxi trong máu (tăng canxi huyết). TYMLOS có thể làm
mức canxi trong máu cao hơn bình thường ở một số người. Nhà cung cấp
dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể kiểm tra mức canxi trong
máu trước và trong khi quý vị điều trị với TYMLOS. Hãy báo cho nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu quý vị bị buồn nôn, nôn ói, táo bón,
yếu sức hoặc yếu cơ. Đây có thể là dấu hiệu của tác dụng phụ này.

Nếu quý vị có phản ứng dị ứng với abaloparatide hoặc bất kỳ thành
phần nào khác trong TYMLOS. Các thành phần không có hoạt tính trong
TYMLOS là phenol, natri acetate trihydrate, axit acetic và nước để tiêm.

Vui lòng xem Thông tin An toàn Quan trọng bổ sung ở trang 11.
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CHỈ ĐỊNH VÀ THÔNG TIN AN TOÀN
QUAN TRỌNG
TYMLOS là gì?

Được thiết kế dành cho bệnh nhân
TYMLOS là thuốc tiêm hàng ngày cho phụ nữ
sau mãn kinh bị loãng xương.

TYMLOS là thuốc kê toa dùng để:

CÁCH BẢO QUẢN BÚT PHÙ HỢP

KIM NHỎ (5 MM ĐẾN 8 MM)
Kim trong bút có chiều dài bằng khoảng
một sợi lông mi.

TIẾP LIỆU 30 NGÀY
Mỗi bút có 30 ngày thuốc.

KÈM HOẶC KHÔNG KÈM THỨC ĂN
Quý vị có thể dùng TYMLOS kèm hoặc
không kèm thức ăn hoặc thức uống. Dùng
TYMLOS vào khoảng cùng giờ mỗi ngày.

Trước lần sử dụng đầu tiên, bảo quản
TYMLOS của quý vị trong tủ lạnh từ 36ºF đến 46ºF
(2ºC đến 8ºC).

giảm nguy cơ gãy xương cột sống và các xương khác ở phụ nữ sau mãn
kinh bị mỏng và yếu xương (bệnh loãng xương).

•

chữa trị bệnh loãng xương ở những phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ cao
bị gãy xương.

Vẫn chưa biết TYMLOS có an toàn và hiệu quả với trẻ em từ 18 tuổi trở
xuống hay không. Không được dùng TYMLOS cho trẻ em và thanh thiếu
niên có xương vẫn còn đang phát triển.

Sau lần sử dụng đầu tiên, bảo quản
TYMLOS trong 30 ngày ở nhiệt độ phòng, từ 68ºF đến
77ºF (20ºC đến 25ºC).

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Thông tin quan trọng nhất tôi cần
biết về TYMLOS là gì?

Không bảo quản bút cùng kim đi kèm,
và luôn nắp bút lại khi không sử dụng.

TYMLOS có thể gây ra các phản ứng phụ nghiêm
trọng gồm:

Không để đông lạnh bút TYMLOS hoặc
để bút tiếp xúc với nhiệt.

Có thể bị ung thư xương (khối u xương ác tính (osteosarcoma).
Khi thử nghiệm trên động vật, TYMLOS làm một số chuột bị ung thư xương
gọi là khối u xương ác tính (osteosarcoma). Vẫn chưa biết con người dùng
TYMLOS có nguy cơ cao hơn bị khối u xương ác tính hay không.

ĐI TỚI NƠI QUÝ VỊ MUỐN
Để biết cách bảo quản bút phù hợp, hãy
xem hộp màu hồng ở phía bên phải.

•

Để xa tầm tay trẻ em và vứt bỏ bút tiêm 30 ngày sau lần sử dụng đầu tiên.

•

Quý vị sẽ ra khỏi thị trấn?

Bút trong hình minh họa không phải là kích thước thực tế.

Quý vị có thể mang theo bút TYMLOS của mình. Hãy nhớ mang theo
thuốc của quý vị. Như với bất kỳ loại thuốc nào, quý vị cần mang theo
nhãn thuốc gốc của mình.

Không dùng TYMLOS:
•

Thông tin An toàn Quan trọng có Chọn lọc
Tìm hiểu cách tiêm TYMLOS tại
TYMLOS.com/instructions
Khuyến cáo không dùng TYMLOS hơn 2 năm trong suốt cuộc đời.
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Cho người chăm sóc sức khỏe biết ngay nếu quý vị bị đau xương, đau ở
bất kỳ nơi nào trên người mà không hết, hoặc bị bất kỳ khối u mới hoặc
bất thường hay sưng dưới da và dễ bị đau khi chạm vào.
Nếu quý vị có phản ứng dị ứng với abaloparatide hoặc bất kỳ thành
phần nào khác trong TYMLOS. Các thành phần không có hoạt tính trong
TYMLOS là phenol, natri acetate trihydrate, axit acetic và nước để tiêm.

Vui lòng xem Thông tin An toàn Quan trọng bổ sung ở trang 11.

Tăng canxi trong nước tiểu (tăng canxi niệu). TYMLOS có thể
khiến mức canxi trong nước tiểu cao hơn bình thường ở một số người.
Tăng canxi cũng có thể khiến quý vị bị sỏi thận (bệnh sỏi niệu) trong
thận, bàng quang hoặc đường tiết niệu. Hãy báo cho nhà cung cấp dịch
vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị ngay lập tức nếu quý có bất kỳ triệu
chứng nào của sỏi thận, có thể gồm đau ở vùng lưng dưới hoặc vùng
bụng dưới, đau khi đi tiểu hoặc có máu trong nước tiểu.
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CHỈ ĐỊNH VÀ THÔNG TIN AN TOÀN
QUAN TRỌNG
TYMLOS là gì?
TYMLOS là thuốc kê toa dùng để:

Radius PASS cam kết với bệnh nhân — đó là lý do
tại sao chúng tôi hỗ trợ những việc như kiểm tra phạm
vi bảo hiểm, kết nối quý vị với một nhà thuốc chuyên
khoa và các nhà giáo dục lâm sàng được đào tạo và
cung cấp thông tin về chương trình tiết kiệm cho bệnh
nhân được bảo hiểm thương mại có thể giảm chi phí
xuất túi.

Tìm hỗ trợ bằng cách gọi
Radius PASS theo số
1-866-896-5674

QUÝ VỊ CÓ THỂ THANH TOÁN ÍT NHẤT $0 MỖI THÁNG
Một khi quý vị và bác sĩ đã quyết định TYMLOS phù hợp với quý vị,
hãy tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện được nhận hỗ trợ tiết kiệm
để giúp trả chi phí xuất túi hay không. Bệnh nhân được bảo hiểm
thương mại đủ điều kiện có thể thanh toán ít nhất $0 cho toa thuốc
TYMLOS của họ*

Các tác dụng phụ phổ biến nhất của TYMLOS bao gồm: chóng
mặt, buồn nôn, đau đầu, nhịp tim nhanh, cảm thấy mệt mỏi (mệt mỏi),
đau bụng trên và cảm giác quay cuồng (chóng mặt).

giảm nguy cơ gãy xương cột sống và các xương khác ở phụ nữ sau mãn
kinh bị mỏng và yếu xương (bệnh loãng xương).

•

chữa trị bệnh loãng xương ở những phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ cao
bị gãy xương.

Vẫn chưa biết TYMLOS có an toàn và hiệu quả với trẻ em từ 18 tuổi trở
xuống hay không. Không được dùng TYMLOS cho trẻ em và thanh thiếu
niên có xương vẫn còn đang phát triển.

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Thông tin quan trọng nhất tôi cần
biết về TYMLOS là gì?

NH TOÁN CH
Ỉ
THA

TYMLOS có thể gây ra các phản ứng phụ nghiêm
trọng gồm:
Có thể bị ung thư xương (khối u xương ác tính (osteosarcoma).
Khi thử nghiệm trên động vật, TYMLOS làm một số chuột bị ung thư xương
gọi là khối u xương ác tính (osteosarcoma). Vẫn chưa biết con người dùng
TYMLOS có nguy cơ cao hơn bị khối u xương ác tính hay không.

MỖI THÁNG

•

Thẻ Tiết kiệm có sẵn để? tải
xuống tại TYMLOS.com

Thông tin An toàn Quan trọng có Chọn lọc

•

Cho người chăm sóc sức khỏe biết ngay nếu quý vị bị đau xương, đau ở
bất kỳ nơi nào trên người mà không hết, hoặc bị bất kỳ khối u mới hoặc
bất thường hay sưng dưới da và dễ bị đau khi chạm vào.

Không dùng TYMLOS:

*Có mức giới hạn hàng năm với số tiền hỗ trợ mà bệnh nhân có thể nhận được trong khoảng thời
gian một năm. Bệnh nhân sử dụng Medicare, Medicaid hoặc các chương trình khác do chính phủ
tài trợ để chi trả tiền thuốc sẽ không được hưởng ưu đãi này. Hãy xem mặt sau của thẻ tiết kiệm
để biết tất cả các yêu cầu hội đủ điều kiện, quy tắc và hạn chế.

•

Nếu quý vị có phản ứng dị ứng với abaloparatide hoặc bất kỳ thành
phần nào khác trong TYMLOS. Các thành phần không có hoạt tính trong
TYMLOS là phenol, natri acetate trihydrate, axit acetic và nước để tiêm.

Vui lòng xem Thông tin An toàn Quan trọng bổ sung ở trang 11.

Gọi số 1-866-896-5674 để tìm hiểu về Radius Assist, một chương trình
hỗ trợ bệnh nhân có thể dành cho những bệnh nhân không đủ tiền
mua thuốc.
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THÔNG TIN AN TOÀN QUAN
TRỌNG (TIẾP THEO)

•

Trước khi dùng TYMLOS, phải cho người chăm
sóc sức khỏe biết về tất cả các bệnh trạng của
quý vị, kể cả nếu quý vị:
•

bị bệnh xương Paget hoặc các bệnh về xương khác.

•

bị hoặc đã bị bất cứ tình trạng này sau đây: ung thư xương; trị liệu
chiếu xạ liên quan đến xương; mức canxi quá nhiều trong máu; có quá
nhiều enzyme gọi là alkaline phosphatase trong máu; hoặc tăng hóc
môn cận giáp (chứng tăng năng tuyến cận giáp).

•

sẽ gặp khó khăn khi tự tiêm bằng bút TYMLOS và không có ai có thể
giúp quý vị.

•

đang có thai hoặc định mang thai, vì TYMLOS không dành cho phụ nữ
mang thai, hoặc đang cho con bú hoặc định cho con bú. Vẫn chưa biết
TYMLOS có đi vào sữa mẹ hay không; quý vị không nên dùng TYMLOS
đồng thời với việc cho con bú.

Hãy báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của
quý vị biết tất cả các loại thuốc quý vị dùng gồm cả thuốc theo
toa và thuốc mua tự do, sinh tố và thuốc bổ thảo dược.

Có những phản ứng phụ khả
dĩ nào khi dùng TYMLOS?
TYMLOS có thể gây ra các phản ứng phụ
nghiêm trọng gồm:
•

30
11

Giảm huyết áp khi quý vị thay đổi tư thế. Một số người có thể
thấy chóng mặt, có nhịp tim nhanh hơn, hoặc thấy choáng váng ngay
sau khi chích TYMLOS. Những triệu chứng này thường mất đi sau vài
giờ. Chích thuốc TYMLOS ở nơi quý vị có thể ngồi hoặc nằm ngay nếu
quý vị bị những triệu chứng này. Nếu các triệu chứng của quý vị trở
nặng hoặc không hết, hãy ngưng dùng TYMLOS và gọi cho người chăm
sóc sức khỏe của quý vị.

•

Tăng canxi trong máu (tăng canxi huyết). TYMLOS có thể
làm mức canxi trong máu cao hơn bình thường ở một số người. Người
chăm sóc sức khỏe có thể kiểm tra lượng canxi trong máu của quý vị
trước khi quý vị bắt đầu và trong khi chữa trị bằng TYMLOS. Cho người
chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị bị buồn ói, ói mửa, táo bón, yếu sức
hoặc yếu cơ. Có thể có các dấu hiệu có quá nhiều canxi trong máu.

CHỈ ĐỊNH VÀ THÔNG TIN AN TOÀN
QUAN TRỌNG
TYMLOS là gì?

Tăng mức canxi trong nước tiểu (tăng canxi niệu). TYMLOS
có thể làm mức canxi trong nước tiểu cao hơn bình thường ở một số
người. Canxi tăng cũng có thể làm quý vị bị sỏi (bệnh sỏi niệu) trong
thận, bàng quang hoặc đường tiết niệu. Cho người chăm sóc sức khỏe
biết ngay nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào của sỏi thận có thể gồm
đau ở vùng lưng dưới hoặc vùng bụng dưới, đau khi đi tiểu hoặc có
máu trong nước tiểu.

•

giảm nguy cơ gãy xương cột sống và các xương khác ở phụ nữ sau mãn
kinh bị mỏng và yếu xương (bệnh loãng xương).

•

chữa trị bệnh loãng xương ở những phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ cao
bị gãy xương.

Các phản ứng phụ thông thường nhất của
TYMLOS bao gồm:
•

chóng mặt, buồn nôn, nhức đầu, nhịp tim nhanh, cảm thấy mệt mỏi
(mệt mỏi), đau bụng trên, cảm giác quay cuồng (chóng mặt)

Đây không phải là toàn bộ các phản ứng phụ khả dĩ của TYMLOS. Gọi cho
bác sĩ để được cố vấn y tế về phản ứng phụ. Quý vị có thể báo cáo phản
ứng phụ cho FDA theo số 1-800-FDA-1088.

Cách sử dụng TYMLOS như thế nào?
•

Hãy đọc Hướng dẫn sử dụng đầy đủ đi kèm theo thuốc của quý vị.

•

Nếu quý vị dùng nhiều TYMLOS hơn mức được kê toa thì có thể bị các
triệu chứng như yếu cơ, yếu sức, nhức đầu, buồn ói, chóng mặt (đặc
biệt là khi đứng dậy sau khi ngồi một lúc) và nhịp tim nhanh hơn.
Ngưng dùng TYMLOS và gọi ngay cho người chăm sóc sức khỏe của
quý vị.

•

Quý vị không nên sử dụng TYMLOS hơn 2 năm trong suốt cuộc đời.

TYMLOS là thuốc kê toa dùng để:

Vẫn chưa biết TYMLOS có an toàn và hiệu quả với trẻ em từ 18 tuổi trở
xuống hay không. Không được dùng TYMLOS cho trẻ em và thanh thiếu
niên có xương vẫn còn đang phát triển.

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Thông tin quan trọng nhất tôi cần
biết về TYMLOS là gì?
TYMLOS có thể gây ra các phản ứng phụ nghiêm
trọng gồm:
Có thể bị ung thư xương (khối u xương ác tính (osteosarcoma).
Khi thử nghiệm trên động vật, TYMLOS làm một số chuột bị ung thư xương
gọi là khối u xương ác tính (osteosarcoma). Vẫn chưa biết con người dùng
TYMLOS có nguy cơ cao hơn bị khối u xương ác tính hay không.
•

Cho người chăm sóc sức khỏe biết ngay nếu quý vị bị đau xương, đau ở
bất kỳ nơi nào trên người mà không hết, hoặc bị bất kỳ khối u mới hoặc
bất thường hay sưng dưới da và dễ bị đau khi chạm vào.

Không dùng TYMLOS:
•

Nếu quý vị có phản ứng dị ứng với abaloparatide hoặc bất kỳ thành
phần nào khác trong TYMLOS. Các thành phần không có hoạt tính trong
TYMLOS là phenol, natri acetate trihydrate, axit acetic và nước để tiêm.

Vui lòng xem Thông tin An toàn Quan trọng bổ sung bổ sung
tiếp theo ở bên tay trái.

Có thêm thắc mắc về
TYMLOS không?
Trang Câu hỏi Thường gặp
của chúng tôi có đầy đủ
thông tin hữu ích.
TYMLOS.com/faq
THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI:
facebook.com/tymlos

Xin xem Thông tin An toàn Quan trọng trên trang 11 và Thông tin Kê toa đầy đủ,
gồm cả Hướng dẫn dùng thuốc tại TYMLOSPI.com.
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