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חשוב מכיל שהוא מכיוון בתרופה להשתמש שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא .עבורך מידע
.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור•

.הרוקח או הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם•
 שלהם הסימפטומים אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. עבורך נרשמה זו תרופה•

.לשלך זהים
, זה בעלון מופיעות שאינן לוואי בתופעות מבחין אתה אם או, מחמירה הלוואי מתופעות אחת אם•

.לרוקח או לרופא ספר

זה בעלון יש מה
משמשת היא ולמהSuprefact  הזרקת מהי1.
Injection-Suprefact ב השימוש לפני לדעת עליך מה2.
Injection-Suprefact ב להשתמש כיצד3.
אפשריות לוואי תופעות4.

InjectionSuprefact  את לאחסן כיצד5.
נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמשת היא ולמהSuprefact  הזרקת מהי1.

 הורמונים של אנלוגים הנקראות תרופות לקבוצת שייך זה. בוסרלין בשם תרופה מכילהSuprefact  הזרקת
 הורדת ידי על עובד זה. בגוף טבעי באופן המופיע הורמון של סינתטית גרסה זוהי. גונדוטרופין משחררי

.המין הורמוני ייצור
'.טסטוסטרון' ההורמון כמות הורדת ידי על הערמונית בסרטן לטיפול משמש הוא

Injection-Suprefact ב השימוש לפני לדעת עליך מה2.

( דם וכלי לב מחלות לפתח שלך הסיכון את להעריך צריך שלך הרופא-Suprefact, ב השימוש לפני
 ולטפל במעקב להיות עליך, לעיל מהדברים אחד מפתח אתה אם. ואנמיה סוכרת), דם וכלי לב מחלות

.בהתאם

איקס :אם שלך לרופא וספר זו בתרופה תשתמש אל

:ל) יתר רגיש( אלרגי אתה
-buserelin
גוסרלין כגון אחרות דומות תרופות-

)להלן6  בסעיף המפורטים(Injection Suprefact  של האחרים מהמרכיבים אחד כל-
, הפנים, השפתיים של נפיחות, נשימה או בליעה בעיות, פריחה: כוללים אלרגית לתגובה סימנים

.הלשון או הגרון
האשכים להסרת ניתוח עברת

ההורמונים ברמות משינויים מושפע שאינו גידול לך יש
 בתרופות להשתמש שלא חשוב. לנשים זמינה נוספת מצגת. בלבד לגברים מיועדת זו תרופה

.הנקה או הריון במהלך אלו

איקס
איקס
איקס

 לפני שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, בטוח אינך אם. עליך חל לעיל מהאמור אחד אם תשתמש אל
Injection-.Suprefact ב השימוש

Suprefact הזרקת עם במיוחד להיזהר יש

TITLE - BUSERELIN ACETATE / SUPREFACT MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-buserelin-acetate-suprefact-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.11242.pdf


:אם בתרופה השימוש לפני שלך הרוקח או הרופא עם בדוק
 שעלולInjection- Suprefact ב המשתמשים בחולים דיכאון על דיווחים היו. דיכאון לך יש•

 לרופא דווח, מדוכא רוח מצב ומפתחInjection- Suprefact ב משתמש אתה אם. חמור להיות
שלך

קבוע באופן להיבדק חייב שלך הדם לחץ. גבוה דם לחץ לך יש•

קבוע באופן בדם הגלוקוז רמות את לבדוק עליך. סוכרת לך יש•

 כרוני שימוש כגון לאוסטאופורוזיס נוספים סיכון גורמי לך שיש או מטבולית עצם מחלת לך יש•
 נוגדי עם טווח ארוך בטיפול שאתה או אוסטיאופורוזיס של משפחתית היסטוריה, עישון, באלכוהול
קורטיקוסטרואידים או פרכוסים

ב השימוש לפני שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, עליך חל לעיל מהדברים אחד אם בטוח אינך אם

Injection-.Suprefact

זהירות ואמצעי אזהרות
:הבאים מהדברים אחד לך יש אם שלך לרופא ספר אנא

. אלה למצבים בתרופות מטופלים או), קצב הפרעת( הלב בקצב בעיות כולל, דם כלי או לב מצב כל
Injection-.Suprefact ב שימוש בעת מוגבר להיות עשוי הלב בקצב לבעיות הסיכון

סופריפקט והזרקת אחרות תרופות
 תרופות כולל זה. כלשהן אחרות תרופות לאחרונה נטלת או נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר אנא

 להשפיע יכולהInjection- Suprefact ש היא לכך הסיבה. צמחיות תרופות כולל, מרשם ללא קונה שאתה
 של הפעולה אופן על להשפיע יכולות מסוימות תרופות, כן כמו. אחרות תרופות של הפעולה אופן על

Suprefact. הזרקת

:הבאים הדברים את נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר, בפרט
לסוכרת תרופות•

, כינידין כגון( הלב קצב בבעיות לטיפול המשמשות מסוימות לתרופות להפריע עשויהSuprefact  הזרקת
 עם שימוש בעת הלב בקצב לבעיות הסיכון את להגביר עלולה או) וסוטלול אמיודרון, פרוקאינאמיד

), מהתמכרות רעלים ניקוי) מהתרופה וחלק כאבים לשיכוך המשמש( מתדון כגון( אחרות תרופות
).קשות נפש למחלות המשמשות פסיכוטיות אנטי תרופות), אנטיביוטיקה( מוקסיפלוקסצין

והנקה הריון
 נשים. בנשים בו להשתמש שניתן זו תרופה של אחר סוג קיים, זאת עם. בגברים לשימוש מיועדת זו תרופה

.מניקות או בהריון הן אם התרופה מסוגי אחד באף להשתמש צריכות לא

במכונות ושימוש נהיגה
 או לנהוג אין, קורה זה אם. זו בתרופה השימוש בזמן מטושטשת ראייה או ישנונית, סחרחורת להרגיש עלול אתה

.כלשהן מכונות או בכלים להשתמש

 סופרפקט הזרקת InjectionSuprefact  של מהמרכיבים חלק על חשוב מידע
:מכילה

 לגרום עלול בנזיל אלכוהול. נולדו עתה שזה לתינוקות או לפגים אותו לתת אסור. בנזיל אלכוהול•
.שנים3  גיל עד וילדים תינוקות אצל אלרגיות ותגובות רעילות לתגובות

Injection-Suprefact ב להשתמש כיצד3.
 כזריקה להינתן צריכה שהיא היא לכך הסיבה. אחות או רופא ידי על כלל בדרך ניתנתSuprefact  הזרקת
).עורית תת זריקה( לעור מתחת



Suprefact הזרקת ניתנת כמה
ה כמות לגבי כלשהן שאלות לך שיש אוInjection Suprefact  לך ניתנת מדוע בטוח אינך אם

Injection- Suprefactהאחות או הרופא עם דבר, לך שניתנת.
ימים7  למשך שעות8  כל לך תינתןSuprefact  הזרקת של ל"מ0.5•

לאף תרסיס לך יינתן טיפול ימי7  לאחר•

צריך שאתה ממהSuprefact  מהזרקת יותר לך יש אם
 אחר יעקוב שלך והאחות הרופא. תרופות מדי יותר לך יתנו שלך האחות או שהרופא סביר זה אין

 שאל. לך שניתנת התרופה את ויבדוק קבועים זמן במרווחי שלך הדם בדיקת ידי על שלך ההתקדמות
.תרופה של מנה מקבל אתה מדוע בטוח אינך אם תמיד

 תחושת, חום גלי, עצבנות תחושת, ראש כאב, חולשה תחושת: להתרחש עשויות הבאות התופעות
 או דימום, כאב לך שיש גם ייתכן. בשדיים וכאבים ברגליים נפיחות, בטן כאבי, בחילה תחושת, סחרחורת
.ההזרקה באתר העור של התקשות

InjectionSuprefact  של למנה מתגעגע אתה אם
 כפי התרופה לך תינתן שלא סביר זה אין. זו תרופה לך לתת מתי לגבי הנחיות יהיו שלך לאחות או לרופא

.לאחות או לרופא ספר, מנה שהחמצת חושב אתה אם, זאת עם. לה שנרשמה

 כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע אותה קח, מנה ושכחת בעצמך זו תרופה מזריק אתה אם
.שנשכחה מנה על לפצות כדי כפולה מנה לקחתאל.שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע

Injection.Suprefact  לקבל מפסיק אתה אם
 לטיפול בסיוע חשוב זה. להפסיק לך יגיד שלך שהרופא עדInjection- Suprefact ב להשתמש המשך
.שלך בגידול

דם בדיקת
Injection , במיוחד. מסוימות דם בדיקות תוצאות על להשפיע עשויInjection- Suprefact ב שימוש

Suprefactאתה אם. דם בבדיקות המוצגת) שומנים( בדם והשומנים הכבד אנזימי רמת את לשנות יכולה 
Injection-.Suprefact ב משתמש שאתה שלך לרופא לספר חשוב, דם בדיקת לעבור עומד

.הרוקח או הרופא את שאל, זה במוצר השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם

אפשריות לוואי תופעות4.

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום יכולSuprefact , התרופות כל כמו

;אם חולים לבית מיד פנה או לרופא ופנה-Suprefact ב להשתמש הפסק
 של נפיחות, נשימה או בליעה בעיות, פריחה: לכלול עשויים הסימנים. אלרגית תגובהלך יש•

.הלשון או הגרון, הפנים, השפתיים
 דם קרישי בגלל להיות יכול זה. בחזה וכאבים נשימה קוצר או נשימה קשיי, ברגליים כאבים לך יש•

ובריאות בגוף

:הבאות החמורות הלוואי מתופעות באחת מבחין אתה אם מיד שלך לרופא ספר
'תרומבוציטופניה' הנקראת דם בעיית בגלל להיות יכול זה. מהרגיל בקלות חוט אתה•

 סימנים להיות יכולים אלה. בפה כיבים או גרון כאב, חום כוללים הסימנים. זיהומים הרבה מקבל אתה•
לוקופניה הנקראת דם לבעיית

 גידולים בגלל להיות יכול זה קורה זה אם אבל מאוד נדיר זה. ראייה ובעיות חזקים ראש כאבי לך יש•
המוח בבסיס נמצאת זו בלוטה. המוח יותרת בבלוטת



 כאבי כמו תסמינים לקבל עלול אתה קורה זה אם אבל מאוד נדיר זה. יותר גבוה הופך שלך הדם לחץ•
אחיד לא ודופק עייפות, בראייה בעיות, בלבול, מוחצים חזה

)שתן( מים בהעברת בעיות לך יש•
 כליה של סימנים להיות יכולים אלה. לירכיים הצלעות שבין באזור בצד כאב או חד כאב לך יש•

נפוחה

 ברקמות נוזלים להצטברות סימנים להיות יכולים אלה. נפוח שלך והגוף עייף מרגיש אתה•
לימפוסטזיס הנקראות

:ימים ממספר יותר נמשכת או מחמירה הבאות הלוואי מתופעות אחת אם לרוקח או לרופא ספר

)ליבידו( המיני החשק אובדן•
האשכים של) התכווצות( אטרופיה•

ב משתמשים אם. שרירים חולשת או נוקשות או כתפיים כאבי כגון בשרירים או בעצמות נוחות אי•
Injection- Suprefactהנקרא במצב ללקות הסיכון את להגביר עלול זה, ארוכה תקופה במשך '

להישבר יותר נוטים שלך העצמות כאשר זה'. אוסטאופורוזיס

קיימת בסוכרת להחמרה להוביל שעלולה לגלוקוז בסבילות ירידה•

מוגבר וצמא בתיאבון שינויים, הגוף במשקל שינויים•

 במצב שינויים. חרדה ותחושת דיכאון של החמרה או דיכאון תחושת כגון הרוח במצב שינויים•
דיכאון, הרוח

 שכיח: ארוך לטווח שימוש: תדירות
נדיר: קצר לטווח שימוש

מנומנמת או עייפות, סחרחורת, עצבים תחושת•

מופרעת ושינה ראש כאב•

ובריכוז בזיכרון בעיות•

ההזרקה במקום אדמומיות או כאב•

 להרגיש יכול זה. העור על זחילה או צריבה, דקירות, עקצוץ, תחושה חוסר כגון חריגות עור תחושות•
פרסתזיה נקרא והוא) וברגליים בזרועות כלל בדרך' (ומחטים סיכות' כמו

, מטושטשת ראייה), מגע עדשות המרכיבים אנשים אצל בעיניים לגירוי להוביל עלול( בעיניים יובש•
העיניים מאחורי לחץ תחושת

)טינטון( באוזניים צלצולים כגון שמיעה בעיות•
)לב דפיקות( חזק או אחיד לא, מאוד מהיר דופק•
ברגליים או בידיים לנפיחות גם לגרום שעלולה מים מאגירת כתוצאה) נפיחות( בפנים נפיחות•

עצירות או שלשול, התחתונה בבטן כאבים, בטן כאבי, בחילה או הרגשה•

חום גלי או אקנה או יבש עור•

)ופנים גוף שיער כולל( מהרגיל יותר צומח שיער•
)פנים או גוף שיער כולל( שיער נשירת•
ציפורניים פיצול•

החזה רגישות או החזה בגודל עלייה•

 בבדיקות המופיעים בדם' בילירובין' הנקרא וחומר) ליפידים( השומנים, הכבד אנזימי ברמת שינויים•
דם

QT) הארכת( ג.ק.בא שינויים: ידועה לא תדירות•

לוואי תופעות על דיווח
 אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

:בכתובת הצהוב הכרטיס תוכנית דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן
/yellowcardwww.mhra.gov.uk את חפש או  Card Yellow MHRAב Play- Googleאו  Store App.Apple

.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על



InjectionSuprefact  את לאחסן כיצד5.

.אליה להגיע או לראות יכולים לא ילדים שבו בטוח במקום התרופה את שמור
 התפוגה תאריך. והקרטון התווית על המצוין התפוגה תאריך לאחרInjection- Suprefact ב להשתמש אין

.ימים15  תוך להשתמש יש פתיחה לאחר. חודש אותו של האחרון ליום מתייחס
.תקפא אל. צלזיוס מעלות25  מעל לאחסן אין

.אור מפני להגן כדי החיצוני בקרטון הבקבוקונים את שמור
 שאינן מתרופות להיפטר כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים מי דרך תרופות להשליך אין

.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. עוד נחוצות

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

Suprefact הזרקת מכילה מה
אצטט כבוסרלין בוסרלין, הפעיל מהחומר מיליגרם1  מכיל ל"מ1  כל

 ומים אלכוהול בנזיל, הידרוקסיד נתרן, פוספט דימימן נתרן, כלורי נתרן, הם האחרים המרכיבים
לזריקות

האריזה ותכולתInjection Suprefact  נראית איך
 מכיל בקבוקון כל. מינונים מרובי בקבוקונים שני המכילות בקופסאות זמינהSuprefact  הזרקת

.תמיסה מיליגרם5.5

שיווק אישור בעל ויצרן שיווק אישור בעל

Mead, Ware, Centre, Crane Studio Ltd., Mill HealthcareNeon
9PY, Hertfordshire, SG12 בריטניה

יצַרןָ
Höchst, Industriepark GmbH

Deutschland-AventisSanofi
, מיין אם פרנקפורט65926
גרמניה

 את שאל, במשהו בטוח אינך או שאלות לך יש אם. שלך התרופה על המידע כל את מכיל אינו זה עלון
.הרוקח או הרופא
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