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Leuprolidă injectabilă
pronuntat ca (loo proe' lide)

de ce este prescris acest medicament?

Leuprolidă injectabilă (Eligard, Lupron Depot) este utilizată pentru a trata simptomele asociate cu cancerul de prostată 

avansat. Leuprolidă injectabilă (Lupron Depot-PED, Fensolvi) este utilizată la copiii cu vârsta de 2 ani sau mai mare pentru 

a trata pubertatea precoce centrală (CPP; o afecțiune care provoacă fete [de obicei sub 8 ani] și băieți [de obicei mai mici 

de 9 ani vârsta] pentru a intra în pubertate prea devreme, rezultând o creștere a oaselor și dezvoltarea caracteristicilor 

sexuale mai rapid decât normal). Injecția cu leuprolidă (Lupron Depot) este utilizată singură sau împreună cu un alt 

medicament (noretindronă) pentru a trata endometrioza (o afecțiune în care tipul de țesut care căptușește uterul [uterul] 

crește în alte zone ale corpului și provoacă durere, menstruație abundentă sau neregulată. [perioade] și alte simptome). 

Injecția cu leuprolidă (Lupron Depot) este, de asemenea, utilizată împreună cu alte medicamente pentru a trata anemia 

(un număr mai mic decât normal de globule roșii) cauzată de fibroamele uterine (creșteri necanceroase în uter). Injectarea 

de leuprolidă face parte dintr-o clasă de medicamente numite agonişti ai hormonului de eliberare a gonadotropinei 

(GnRH). Acționează prin scăderea cantității anumitor hormoni din organism.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția de leuprolidă vine ca o suspensie cu acțiune prelungită (Lupron) care este injectată intramuscular (într-un mușchi) de către 

un medic sau o asistentă într-un cabinet medical sau o clinică și se administrează de obicei o dată pe lună (Lupron Depot, Lupron 

Depot-PED) sau la fiecare 3, 4 sau 6 luni (Lupron Depot-3 luni, Lupron Depot-PED-3 luni, Lupron Depot-4 luni, Lupron Depot-6 luni). 

Injectarea de leuprolidă vine, de asemenea, sub formă de suspensie cu acțiune prelungită (Eligard), care este injectată subcutanat 

(chiar sub piele) de către un medic sau o asistentă într-un cabinet sau o clinică medicală și se administrează de obicei la fiecare 1, 

3, 4 sau 6 luni. Injectarea de leuprolidă vine, de asemenea, sub formă de suspensie cu acțiune prelungită (Fensolvi), care este 

injectată subcutanat (chiar sub piele) de către un medic sau o asistentă într-un cabinet medical sau clinică și este de obicei 

administrată la fiecare 6 luni. Medicul dumneavoastră vă va spune cât timp va dura tratamentul dumneavoastră cu leuprolidă 

injectabilă. Atunci când este utilizat la copiii cu pubertate precoce, injecția cu leuprolidă (Lupron Depot-PED, Lupron Depot-PED-3 

luni, Fensolvi) va fi probabil întreruptă de medicul copilului dumneavoastră înainte de vârsta de 11 ani la fete și de 12 ani la băieți.

Dacă primiți suspensie de leuprolidă cu acțiune prelungită (Eligard) sub formă de injecție subcutanată, este posibil să observați o mică 

umflătură în locul în care a fost administrată injecția atunci când primiți medicamentul pentru prima dată. Această denivelare ar trebui să 

dispară în cele din urmă.
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Leuprolida poate determina o creștere a anumitor hormoni în primele câteva săptămâni după injectare. Medicul dumneavoastră vă va 

monitoriza cu atenție pentru orice simptome noi sau care se agravează în această perioadă.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a primi injecție cu leuprolidă,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la leuprolidă, goserelină (Zoladex), histrelină 
(Supprelin LA, Vantas), nafarelină (Synarel), triptorelină (Triptodur, Trelstar), la orice alte medicamente sau la oricare dintre 
ingredientele injectării cu leuprolidă. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, 
vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați 
oricare dintre următoarele: anumite medicamente pentru bătăile neregulate ale inimii, cum ar fi amiodarona (Cordarone), 
disopiramida (Norpace), procainamidă (Procanbid), chinidină și sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine); buproprion (Aplenzin, 
Forfivo, Wellbutrin, în Contrave); medicamente pentru convulsii; steroizi orali, cum ar fi dexametazonă (Hemady), 
metilprednisolon (Medrol) și prednison (Rayos); și inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), cum ar fi citalopram 
(Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetină (Prozac, Sarafem, în Symbyax), fluvoxamină (Luvox), paroxetină (Brisdelle, Paxil) și 
sertralină (Zoloft). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă 
monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa, de asemenea, cu leuprolida, așa 
că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu 
apar pe această listă.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sângerări vaginale neobișnuite. Medicul dumneavoastră vă poate spune să nu utilizați injecție de 

leuprolidă.

spuneți medicului dumneavoastră dacă dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră aveți sau ați avut 
vreodată osteoporoză (afecțiune în care oasele sunt subțiri și mai probabil să se rupă); dacă aveți antecedente de 
consum de alcool sau de produse din tutun pentru o perioadă lungă de timp; sau dacă aveți sau ați avut vreodată 
depresie, convulsii, tumori cerebrale, cancer care s-a extins la coloana vertebrală (coloana vertebrală), diabet, 
obstrucție urinară (blocare care provoacă dificultăți la urinare), sânge în urină, un interval QT prelungit problemă 
cardiacă care poate provoca bătăi neregulate ale inimii, leșin sau moarte subită), boală cerebrovasculară (înfundarea 
sau slăbirea vaselor de sânge din creier sau care duce la creier), boli de inimă sau un nivel scăzut de potasiu, calciu sau 
magneziu în sângele tău.

trebuie să știți că leuprolida nu trebuie utilizată la femeile însărcinate, care pot rămâne însărcinate sau care alăptează. 
Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Medicul 
dumneavoastră poate efectua un test de sarcină pentru a se asigura că nu sunteți gravidă atunci când începeți să 
primiți injecție cu leuprolidă. Va trebui să utilizați o metodă non-hormonală fiabilă de control al nașterii pentru a 
preveni sarcina în timp ce vi se administrează injecție cu leuprolidă. Discutați cu medicul dumneavoastră despre tipurile 
de control al nașterii care sunt potrivite pentru dvs. și continuați să utilizați controlul nașterii, chiar dacă nu ar trebui să 
aveți menstruații regulate în timpul tratamentului. Dacă credeți că ați rămas însărcinată în timp ce vi se injectează 
leuprolidă, sunați imediat medicului dumneavoastră. Injecția de leuprolidă poate dăuna fătului.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.
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ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă pierdeți o programare pentru a primi o injecție cu leuprolidă, ar trebui să vă sunați imediat furnizorul de asistență 

medicală pentru a vă reprograma programarea.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu leuprolidă poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 

dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

oboseală

bufeuri (un val brusc de căldură corporală ușoară sau intensă), transpirație sau umezeală

sensibilitate a sânilor, durere sau modificarea mărimii sânilor atât la bărbați, cât și la femei

secreții vaginale, uscăciune sau mâncărime la femei

spotting (sângerare vaginală ușoară) sau menstruație (perioade)

scăderea dimensiunii testiculelor

scăderea capacității sau a dorinței sexuale

umflarea mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

durere, arsură sau furnicături în mâini sau picioare

durere, arsură, vânătăi, roșeață sau întărire în locul unde a fost administrată injecția

modificarea greutății

dureri musculare sau articulare

nasul curgător, tuse, durere în gât sau simptome asemănătoare gripei

febră

dureri de stomac

constipație

durere de cap

acnee

depresie

incapabil să controleze emoțiile și schimbările frecvente ale dispoziției

nervozitate

senzație generală de disconfort sau neliniște

dificultate cu memoria

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră:

mâncărime, erupții cutanate sau urticarie

dificultăți de respirație sau de înghițire
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durere în brațe, spate, piept, gât sau maxilar

vorbire lentă sau dificilă

amețeli sau leșin

slăbiciune, amorțeală sau incapacitatea de a mișca un braț sau un picior

dureri osoase

urinare dureroasă, frecventă sau dificilă

sânge în urină

sete extremă

slăbiciune

gură uscată

greaţă

vărsături

respirație care miroase fructat

scăderea conștienței

durere bruscă de cap

vedere încețoșată

se modifică vederea

dificultăți în mișcarea ochilor

pleoapele căzute

confuzie

convulsii

Injecția de leuprolidă poate determina o scădere a densității oaselor, ceea ce poate crește șansa de fracturi ale oaselor. 

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament și pentru a afla ce puteți face pentru a 

reduce aceste riscuri.

La copiii cărora li se administrează injecție cu leuprolidă (Lupron Depot-PED, Fensolvi) pentru pubertate precoce, în 

primele câteva săptămâni de tratament pot apărea simptome noi sau agravarea dezvoltării sexuale. La fetele cărora li se 

administrează injecție cu leuprolidă (Lupron Depot-PED) pentru pubertate precoce, debutul menstruației sau spotting 

(sângerare vaginală ușoară) poate apărea în primele două luni de tratament. Dacă sângerarea continuă după a doua lună, 

sunați-vă medicul.

Injecția cu leuprolidă poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în 

timp ce primiți acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator și 

va efectua anumite măsurători pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu leuprolidă. Glicemia și 

hemoglobina glicozilată (HbA1c) pot fi, de asemenea, verificate în mod regulat.

Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre injecția cu leuprolidă.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Eligard®

Fensolvi®

Lupron®

Depoul Lupron®

Lupron Depot-PED®

Lupaneta Pack®(ca o combinație de produse care conține Leurprolide, Norethindrone)

numele lor

Acetat de leuprorelină

Ultima revizuire - 15.07.2020

Aflați cum să citați această pagină

Societatea Americană a Farmaciştilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii
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