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1. What Liraglutide is and what it is used for 

 
Liraglutide is a weight loss medicine. It is similar to a natural occurring hormone called glucagon-like 
peptide-1 (GLP-1) that is released from the intestine after a meal. Liraglutide works by acting on 
receptors in the brain that control your appetite, causing you to feel fuller and less hungry. This may 
help you eat less food and reduce your body weight. 
 
Liraglutide is used for weight loss in addition to diet and exercise in adults aged 18 and above who 
have 

 a BMI of 30 kg/m2 or greater (obese) or 

 a BMI of 27 kg/m2 and less than 30 kg/m2 (overweight) and weight-related health problems 
(such as diabetes, high blood pressure, abnormal levels of fats in the blood or breathing 
problems during sleep called ‘obstructive sleep apnoea’). 

 

You should only continue using Liraglutide if you have lost at least 5% of your initial body weight 
after 12 weeks on the 3 mg/day dose. Consult your doctor before you continue. 
 
Your doctor will start you on a diet and exercise programme. Stay on this programme while you are 
using this medication. 
 

2. What you need to know before you use Liraglutide 
 
Do not use Liraglutide 
 

 If you are allergic to liraglutide or any of the other ingredients of this medicine.  
 

 

 

 
Warnings and precautions 
 
Talk to your doctor or pharmacist before using Liraglutide if you: 
 

 

 have severe heart failure 

 are 75 years or older 

 have kidney disease or are on dialysis  

 have liver problems 



 have a severe stomach or gut problem which results in delayed stomach emptying (called 
gastroparesis), or if you have an inflammatory bowel disease. 

 have diabetes, do not use Liraglutide as a replacement for insulin 

 have or have had a disease of the pancreas 

 experience severe pain in your upper abdomen, usually worst on the right side under the ribs 

 have thyroid disease, including thyroid nodules and enlargement of the thyroid gland 

 have palpitations (you feel aware of your heartbeat) or if you have feelings of a racing 
heartbeat while at rest during Liraglutide treatment. 

 

 

 

 
Other medicines and Liraglutide 
 
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take 
any other medicines. 
 
In particular, tell your doctor, pharmacist or nurse if: 

 

 you are taking medicines for diabetes called ‘sulfonylurea’ (such as glimepiride or 
glibenclamide) or if you are taking insulin – you may get low blood sugar (hypoglycaemia) 
when you use these medicines with Liraglutide. Your doctor may adjust the dose of your 
diabetes medicine to prevent you from getting low blood sugar. If you adjust your insulin 
dose your doctor may recommend you to monitor your blood sugar more frequently. 

 you are taking warfarin or other medicines by mouth that reduce your blood clotting 
(anticoagulants). More frequent blood testing to determine the ability of your blood to clot 
may be required. 

 
 

 

Pregnancy and breastfeeding 
 
Do not use this medicine if you are pregnant, think that you might be pregnant or 
are planning to have a baby. This is because it is not known if it may affect the 
baby. 
 
Do not breastfeed if you are using this medicine. This is because it is not known if 
it passes into breast milk. 

 
Driving and using machines 
 
Liraglutide is unlikely to affect your ability to drive and use machines. 
Some patients may feel dizziness when taking it mainly during the first 3 months of treatment. If you 
feel dizziness be extra careful while driving or using machines. If you need any further information, 
talk to your doctor. 
 

 

 
 

3. How to use Liraglutide 
 

 
Always use this medicine exactly as your doctor has told you. Check with your doctor, pharmacist or 
nurse if you are not sure. 



Your doctor will start you on a diet and exercise programme. Stay on this programme while you are 
using this medicine. 
 
How much to inject 
Your treatment will start at a low dose which will be gradually increased over the first five weeks of 
treatment. 
When you first start using Liraglutide, the starting dose is 0.6 mg once a day, for at least one 
week. 
Your doctor will instruct you to gradually increase your dose by 0.6 mg usually each week until you 
reach the recommended dose of 3.0 mg once a day. 
Once you reach the recommended dose of 3.0 mg in week 5 of treatment, keep using this dose until 
your treatment period ends. Do not increase your dose further. 
Your doctor will assess your treatment on a regular basis. 
 

 Before you use the pen for the first time, your doctor or nurse will show you how to use the 
pen. 

 You can use Liraglutide at any time of the day, with or without food and drink. 

 Use Liraglutide at about the same time each day – choose a time of the day that works best 
for you. 

 The best places to inject are the front of your waist (abdomen), the front of your thighs or 
your upper arm. 

 Do not inject into a vein or muscle. 

 Do not mix Liraglutide up with other medicines that you inject (e.g. insulins). 

 Do not use Liraglutide in combination with other medicines that contain GLP-1 receptor 
agonists (such as exenatide or lixisenatide). 

 

If you use more Liraglutide than you should 
If you use more Liraglutide than you should, talk to a doctor or go to a hospital straight away. Take 
the medicine pack with you. You may need medical treatment. The following effects may happen: 

 feeling sick (nausea) 

 being sick (vomiting) 

 low blood sugar (hypoglycemia). 
 

If you forget to use Liraglutide 

 If you forget a dose and remember it within 12 hours from when you usually use the dose, 
inject it as soon as you remember. 

 However, if more than 12 hours have passed since you should have used Liraglutide, skip the 
missed dose and inject your next dose the following day at the usual time. 

 Do not use a double dose or increase the dose on the following day to make up for the 
missed dose. 

 

 

4. Possible side effects  
 
Like all medicines, Liraglutide can cause side effects, although not everyone gets 
them. 

 
Some severe allergic reactions (anaphylaxis) have been reported rarely in patients using Liraglutide. 
You should see your doctor straight away if you get symptoms such as breathing problems, swelling 
of face and throat and a fast heartbeat. 
 



Cases of inflammation of the pancreas (pancreatitis) have been reported uncommonly in patients 
using Liraglutide. Pancreatitis is a serious, potentially life-threatening medical condition. 
Stop taking this medicine and contact a doctor immediately if you notice any of the following serious 
side effects: 

 Severe and persistent pain in the abdomen (stomach area) which might reach through to 
your back, as well as nausea and vomiting, as it could be a sign of an inflamed pancreas 
(pancreatitis). 

 

Very common side effects 

 Feeling sick (nausea), being sick (vomiting), diarrhea, constipation – these usually go away 
after a few days or weeks. 

 

Common side effects 

 Problems affecting the stomach and intestines, such as indigestion (dyspepsia), inflammation 
in the lining of the stomach (gastritis), stomach discomfort, upper stomach pain, heartburn, 
feeling bloated, wind (flatulence), belching and dry mouth 

 Feeling weak or tired 

 Changed sense of taste 

 Dizziness 

 Difficulty sleeping (insomnia). This usually occurs the first 3 months of treatment 

 Gallstones 

 Injection site reactions (such as bruising, pain, irritation, itching and rash) 

 Low blood sugar (hypoglycemia). The warning signs of low blood sugar may come on 
suddenly and can include: cold sweat, cool pale skin, headache, fast heartbeat, feeling sick, 
feeling very hungry, changes in vision, feeling sleepy, feeling weak, being nervous, being 
anxious, confusion, difficulty concentrating and shaking (tremor).  
 

 

 

 

5. How to store Liraglutide 
 
 
Keep this medicine out of the sight and reach of children. 

 

 Do not use Liraglutide after the expiry date which is stated on the pen label and carton after 
‘EXP’. The expiry date refers to the last day of that month. 

 Before first use: store in a refrigerator (2°C to 8°C). Do not freeze. Keep away from the 
freezer compartment. 

 Once you start using the pen: you can keep the pen for 1 month when stored at a 
temperature below 30°C or in a refrigerator (2°C to 8°C). Do not freeze. Keep away from the 
freezer compartment. 

 When you are not using the pen, keep the pen cap on in order to protect it from light.  

 Do not use this medicine if the solution is not clear and colourless or almost colourless. 

 Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist 
how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the 
environment. 
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 وما هي دواعي استخدامه ليراجلوتيدما هو  .1
 

الذي يتم  (GLP-1الشبيه بالجلوكاجون ) 1هو دواء لفقدان الوزن. إنه مشابه لهرمون طبيعي يسمى الببتيد  ليراجلوتيد
، تكحكم في شهيلتي تتت في الدماغ امن خالل العمل على المستقبال ليراجلوتيدإطالقه من األمعاء بعد تناول الوجبة. يعمل 

 ك.على تناول كميات أقل من الطعام وتقليل وزن جسم مما يجعلك تشعر بالشبع وأقل جوًعا. قد يساعدك ذلك
 

ًما فما عا 18ارهم لغ أعملفقدان الوزن باإلضافة إلى النظام الغذائي وممارسة الرياضة للبالغين الذين تب ليراجلوتيديستخدم 
 فوق

  أو أكثر )السمنة( أو 2كجم / م  30مؤشر كتلة الجسم 

  لقة بالوزن)زيادة الوزن( والمشكالت الصحية المتع 2كجم / م  30وأقل من  2كجم / م  27مؤشر كتلة الجسم 
 ، مستويات غير طبيعية من الدهون في الدم أو التنفسمثل مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم

 .)"مشاكل أثناء النوم تسمى "توقف التنفس أثناء النوم 
 

ًعا على جرعة أسبو 12٪ على األقل من وزن جسمك األولي بعد  5فقط إذا فقدت  ليراجلوتيديجب أن تستمر في استخدام 
 ملغ / يوم. استشر طبيبك قبل المتابعة. 3
 

 دواء.سيبدأ طبيبك في اتباع نظام غذائي وبرنامج تمارين. استمر في هذا البرنامج أثناء استخدامك لهذا ال
 

 

 
 ليراجلوتيدما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام . 2
 

 ليراجلوتيدال تستخدم 
 

  أي من المكونات األخرى لهذا الدواء. على ليراجلوتيد أو علىإذا كان لديك حساسية 
 

 

 
 المحاذير واإلحتياطات

 
 :إذا ليراجلوتيدتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام 

 

 لديهم قصور حاد في القلب 

  عاًما أو أكثر 75تبلغ من العمر كنت 

 

 

 ماذا في هذه النشرة؟

 



 لديك مرض في الكلى أو على غسيل الكلى 

 لديهم مشاكل في الكبد 

 كنت تعاني و إذالديك مشكلة حادة في المعدة أو األمعاء تؤدي إلى تأخير إفراغ المعدة )يسمى خزل المعدة( ، أ 
 من مرض التهاب األمعاء.

 لديك مرض السكري ، ال تستخدم ليراجلوتيد كبديل لألنسولين 

 ك مرض في البنكرياسكان لديك أو كان لدي 

  لضلوعاتعانين من ألم شديد في الجزء العلوي من البطن ، وعادة ما يكون أسوأ في الجانب األيمن تحت 

 لديهم مرض الغدة الدرقية ، بما في ذلك عقيدات الغدة الدرقية وتضخم الغدة الدرقية 

  ناء احة أثلب أثناء الرضربات القلديك خفقان )تشعر بإدراك لضربات قلبك( أو إذا كان لديك شعور بتسارع
 ليراجلوتيدالعالج ب

 
 

 

 ليراجلوتيداألدوية األخرى و .2
 

 رى.ية أخأخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تستخدم أو استخدمت مؤخًرا أو قد تستخدم أي أدو
 

 على وجه الخصوص ، أخبر طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة إذا:

  تناول تا كنت "سلفونيل يوريا" )مثل جليمبيريد أو جليبنكالميد( أو إذكنت تتناول أدوية لمرض السكري تسمى
يراجلوتيد. نخفاض نسبة السكر في الدم )نقص سكر الدم( عند استخدام هذه األدوية مع لفقد تصاب با -األنسولين 

تعديل بت قم قد يقوم طبيبك بتعديل جرعة دواء السكري الخاص بك لمنعك من انخفاض نسبة السكر في الدم. إذا
 جرعة األنسولين ، فقد يوصي طبيبك بمراقبة نسبة السكر في الدم بشكل متكرر.

 ألمر اتطلب كنت تتناول وارفارين أو أدوية أخرى عن طريق الفم تقلل من تخثر الدم )مضادات التخثر(. قد ي
 إجراء المزيد من اختبارات الدم المتكررة لتحديد قدرة الدم على التجلط.

 

 

 والرضاعةالحمل 
 
 

 روف ما إذاالمع أو تعتقدين أنك حامل أو تخططين إلنجاب طفل. هذا ألنه من غير ستخدمي هذا الدواء إذا كنت حاملال ت
 كان يمكن أن يؤثر على الطفل.

 
 ال ترضع إذا كنت تستخدم هذا الدواء. هذا ألنه من غير المعروف ما إذا كان ينتقل إلى حليب الثدي.

 
 اآلالت واستخدامالقيادة 

 على قدرتك على القيادة واستخدام اآلالت. ليراجلوتيدمن غير المحتمل أن يؤثر 
دوخة ، عرت بقد يشعر بعض المرضى بالدوار عند تناوله بشكل رئيسي خالل األشهر الثالثة األولى من العالج. إذا ش

 بك.لى طبيإإلى مزيد من المعلومات ، فتحدث فكن حذًرا جًدا أثناء القيادة أو استخدام اآلالت. إذا كنت بحاجة 
 

 

 
 

 ليراجلوتيد كيفية استخدام .3
 

 
 كًدا.ن متأاستخدم هذا الدواء دائًما تماًما كما أخبرك طبيبك. استشر طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة إذا لم تك

 دواء.استخدامك لهذا السيبدأ طبيبك في اتباع نظام غذائي وبرنامج تمارين. استمر في هذا البرنامج أثناء 
 

 سيبدأ عالجك بجرعة منخفضة والتي ستزداد تدريجياً خالل األسابيع الخمسة األولى من العالج.
 لى األقل، لمدة واحدة عمجم مرة في اليوم 0.6جرعة البدء ، تكون ألول مرة ليراجلوتيدعند البدء في استخدام 



 أسبوع.
 3.0هي مجم كل أسبوع حتى تصل إلى الجرعة الموصى بها و 0.6قدار سيطلب منك طبيبك زيادة جرعتك تدريجياً بم

 مجم مرة في اليوم.
هذه  مجم في األسبوع الخامس من العالج ، استمر في استخدام 3.0بمجرد وصولك إلى الجرعة الموصى بها وهي 

 الجرعة حتى تنتهي فترة العالج. ال تزيد جرعتك أكثر.
 م.سيقيم طبيبك عالجك على أساس منتظ

 

 .قبل استخدام القلم ألول مرة ، سيوضح لك طبيبك أو ممرضتك كيفية استخدام القلم 

  مع أو بدون طعام وشراب.في أي وقت من اليوم ليراجلوتيديمكنك استخدام ، 

  ختر وقتًا من اليوم يناسبك.ا -في نفس الوقت تقريبًا كل يوم  ليراجلوتيداستخدم 

 لعلوي جزء امي من الخصر )البطن( أو الجزء األمامي من الفخذين أو الأفضل األماكن للحقن هي الجزء األما
 من الذراع.

 .ال تحقن في الوريد أو العضالت 

  مع األدوية األخرى التي تحقن )مثل األنسولين(. ليراجلوتيدال تخلط 

  مع أدوية أخرى تحتوي على ناهضات مستقبالت  ليراجلوتيدال تستخدمGLP-1 ( مثلexenatide  أو
lixisenatide). 

 
 أكثر مما ينبغي ليراجلوتيدإذا كنت تستخدم المزيد من 
ذ علبة خلفور. ا، فتحدث إلى الطبيب أو اذهب إلى المستشفى على أكثر مما يجب ليراجلوتيدإذا كنت تستخدم المزيد من 

 الدواء معك. قد تحتاج إلى عالج طبي. قد تحدث التأثيرات التالية:

  الغثيان(الشعور بالغثيان( 

 )المرض )القيء 

 .)انخفاض نسبة السكر في الدم )نقص السكر في الدم 
 

 ليراجلوتيدإذا نسيت استخدام 

  أن  ، قم بحقنها بمجرداعة من وقت استخدامك للجرعة عادةس 12إذا نسيت جرعة ما وتذكرتها في غضون
 تتذكرها.

 ة وحقن ، فتجاوز الجرعة الفائتاجلوتيدليرساعة منذ أن كنت قد استخدمت  12، إذا مر أكثر من ومع ذلك
 الجرعة التالية في اليوم التالي في الوقت المعتاد.

 .ال تستخدم جرعة مضاعفة أو تزيد الجرعة في اليوم التالي لتعويض الجرعة الفائتة 
 

 

 
 

 اآلثار الجانبية المحتملة  .4
 

 الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.، على آثاًرا جانبية ليراجلوتيد، يمكن أن يسبب مثل جميع األدوية
ستخدمون ذين يتم اإلبالغ عن بعض ردود الفعل التحسسية الشديدة )الحساسية المفرطة( في حاالت نادرة في المرضى ال

لق وسرعة يجب أن ترى طبيبك على الفور إذا ظهرت عليك أعراض مثل مشاكل التنفس وتورم الوجه والح .ليراجلوتيد
 ضربات القلب.

 
  يراجلوتيدلون. ر شائع في المرضى الذين يستخدمإلبالغ عن حاالت التهاب البنكرياس )التهاب البنكرياس( بشكل غيتم ا

 ية:توقف عن تناول هذا الدواء واتصل بالطبيب فوًرا إذا الحظت أيًا من اآلثار الجانبية الخطيرة التال

  حيث  لقيء ،ظهرك ، باإلضافة إلى الغثيان واألم حاد ومستمر في البطن )منطقة المعدة( والذي قد يصل إلى
 يمكن أن يكون عالمة على التهاب البنكرياس )التهاب البنكرياس(.

 
 أعراض جانبية شائعة جدا

  عد بضعة بتفي هذه األعراض وعادة ما تخ -الشعور بالغثيان )الغثيان( ، المرض )القيء( ، اإلسهال ، اإلمساك
 أيام أو أسابيع.

 



 ة الشائعةاآلثار الجانبي

 ة ج في المعدانزعامشاكل في المعدة واألمعاء ، مثل عسر الهضم ، والتهاب في بطانة المعدة )التهاب المعدة( ، و
ف لتجشؤ وجفا، وا ، وآالم في الجزء العلوي من المعدة ، وحرقة ، والشعور باالنتفاخ ، والرياح )انتفاخ البطن(

 الفم

 الشعور بالضعف أو التعب 

 تذوقتغير حاسة ال 

 الدوخة 

 صعوبة النوم )األرق(. يحدث هذا عادة في األشهر الثالثة األولى من العالج 

 حصوات المرارة 

 )تفاعالت موقع الحقن )مثل الكدمات واأللم والتهيج والحكة والطفح الجلدي 

 ر في السك انخفاض نسبة السكر في الدم )نقص السكر في الدم(. قد تظهر العالمات التحذيرية النخفاض نسبة
والشعور  لقلب،جأة ويمكن أن تشمل: العرق البارد، والبشرة الفاتحة الباردة، والصداع، وسرعة ضربات االدم ف

والتوتر ،  ،، وتغيرات في الرؤية ، والشعور بالنعاس ، والشعور بالضعف بالغثيان، والشعور بالجوع الشديد
 ش(. والقلق ، االرتباك وصعوبة التركيز واالرتجاف )الرعا

 

 

 
 ليراجلوتيدكيفية تخزين  .5

 
 احفظ هذا الدواء بعيًدا عن أنظار ومتناول أيدي األطفال.

 

  بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور على ملصق القلم والكرتون بعد " ليراجلوتيدال تستخدمEXP".  يشير تاريخ
 انتهاء الصالحية إلى اليوم األخير من نفس الشهر.

  ن حجرة المجمد.درجات مئوية(. ال تجمد. يُحفظ بعيًدا ع 8إلى  2األول: يحفظ في الثالجة )من قبل االستخدام 

  درجة  30 قل منأبمجرد بدء استخدام القلم: يمكنك االحتفاظ بالقلم لمدة شهر واحد عند تخزينه في درجة حرارة
 مجمد.بعيًدا عن حجرة ال درجات مئوية(. ال تجمد. يُحفظ 8درجة مئوية إلى  2مئوية أو في الثالجة )

 .عند عدم استخدام القلم ، احتفظ بغطاء القلم لحمايته من الضوء 

 .ال تستخدم هذا الدواء إذا كان المحلول غير شفاف وعديم اللون أو شبه عديم اللون 

 ن متخلص ال تتخلص من األدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية ال
 األدوية التي لم تعد تستخدمها. ستساعد هذه اإلجراءات في حماية البيئة.

 

 

 بالهيئة العامة للغذاء والدواء لإلتصال
 19999  لرقم الموحدا

 0118806000-0112038222  هاتف رقم 

 8002490000 الهاتف المجاني

  webmaster@sfda.gov.sa البريد االلكتروني

 

 العامة للغذاء والدواءالعنوان البريدي للهيئة 

 ي النفال  ح -( الطريق الدائري الشمالي 3292)

 1الوحدة رقم 

 6288 - 13312الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 


