
Suprafact®Injecție 1 mg/ml
Buserelin acetat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține elemente importante

informatii pentru tine.
• Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

• Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

• Acest medicament v-a fost prescris. Nu-l transmite altora. Le poate dăuna, chiar dacă simptomele lor 
sunt aceleași cu ale dumneavoastră.

• Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să 

spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Ce este în acest prospect

1. Ce este Suprefact Injection și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte de a utiliza Suprefact Injection
3. Cum să utilizați Suprefact Injection
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Suprefact Injection
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Suprefact Injection și pentru ce se utilizează

Suprefact Injection conține un medicament numit buserelină. Acesta aparține unui grup de medicamente numite 
analogi ai hormonilor de eliberare a gonadotropinei. Aceasta este o versiune sintetică a unui hormon care apare în 
mod natural în organism. Acționează prin scăderea producției de hormoni sexuali.
Este utilizat pentru a trata cancerul de prostată prin scăderea cantității de hormon „testosteron”.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte de a utiliza Suprefact Injection

Înainte de a utiliza Suprefact, medicul dumneavoastră ar trebui să vă evalueze riscul de a dezvolta boli ale inimii și 
vaselor de sânge (boli cardiovasculare), diabet zaharat și anemie. Dacă dezvoltați oricare dintre cele de mai sus, 
trebuie să fiți monitorizat și tratat în consecință.

Nu utilizați acest medicament și spuneți medicului dumneavoastră dacă: X

Sunteți alergic (hipersensibil) la:
− buserelin
− alte medicamente similare, cum ar fi goserelina
− oricare dintre celelalte componente ale Suprefact Injection (enumerate la secțiunea 6 de mai jos)

Semnele unei reacții alergice includ: o erupție cutanată, probleme de înghițire sau de respirație, umflarea 
buzelor, feței, gâtului sau limbii

Ați avut o operație pentru a vă îndepărta testiculele
Aveți o tumoare care nu este afectată de modificări ale nivelurilor hormonale
Acest medicament este destinat numai bărbaților. O altă prezentare este disponibilă pentru femei. 
Este important ca aceste medicamente să nu fie utilizate în timpul sarcinii sau alăptării.

X
X
X

Nu utilizați dacă oricare dintre cele de mai sus vi se aplică. Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul 

înainte de a utiliza Suprefact Injection.

Aveți grijă deosebită când utilizați Suprefact Injection
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Consultați-vă cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a utiliza medicamentul dacă:

• Ai depresie. Au existat raportări de depresie la pacienţii care utilizează Suprefact Injection, 
care poate fi severă. Dacă utilizați Suprefact Injection și aveți o stare depresivă, informați-
vă medicul

• Ai hipertensiune arterială. Trebuie verificată regulat tensiunea arterială
• Ai diabet. Ar trebui să vă verificați în mod regulat nivelul glicemiei
• Aveți boală metabolică a oaselor sau aveți factori de risc suplimentari pentru osteoporoză, cum ar fi abuzul cronic 

de alcool, fumatul, antecedente familiale de osteoporoză sau sunteți în tratament pe termen lung cu 
anticonvulsivante sau corticosteroizi

Dacă nu sunteți sigur dacă oricare dintre cele de mai sus vi se aplică, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a utiliza 

Suprefact Injection.

Avertismente și precauții
Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele:

Orice afecțiune a inimii sau a vaselor de sânge, inclusiv probleme de ritm cardiac (aritmie), sau sunt tratate cu 
medicamente pentru aceste afecțiuni. Riscul apariției problemelor de ritm cardiac poate fi crescut atunci 
când utilizați Suprefact Injection.

Alte medicamente și Suprefact Injection
Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente. Acestea includ 

medicamentele pe care le cumpărați fără prescripție medicală, inclusiv medicamentele pe bază de plante. Acest lucru se datorează faptului că 

Suprefact Injection poate afecta modul în care acționează alte medicamente. De asemenea, unele medicamente pot afecta modul în care 

funcționează Suprefact Injection.

În special, spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați următoarele:
• medicamente pentru diabet

Suprefact Injection poate interfera cu unele medicamente utilizate pentru tratarea problemelor de ritm cardiac (de exemplu 

chinidină, procainamidă, amiodarona și sotalol) sau poate crește riscul de probleme de ritm cardiac atunci când este utilizat 

cu alte medicamente (de exemplu metadonă (utilizată pentru ameliorarea durerii și o parte din medicament). detoxifiere a 

dependenței), moxifloxacină (un antibiotic), antipsihotice utilizate pentru boli mintale grave).

Sarcina și alăptarea
Acest medicament este destinat utilizării la bărbați. Cu toate acestea, există un alt tip de acest medicament care poate fi 
utilizat la femei. Femeile nu trebuie să utilizeze niciun tip de acest medicament dacă sunt însărcinate sau alăptează.

Conducerea și folosirea utilajelor

Este posibil să vă simțiți amețit, somnolent sau să aveți vederea încețoșată în timp ce utilizați acest medicament. Dacă se întâmplă acest lucru, 

nu conduceți vehicule și nu folosiți unelte sau utilaje.

Informații importante despre unele componente ale Suprefact Injection 
Injecția Suprefact conține:
• Alcool benzilic. Nu trebuie administrat prematurilor sau nou-născuților. Alcoolul benzilic poate 

provoca reacții toxice și reacții alergice la sugari și copii cu vârsta de până la 3 ani.

3. Cum să utilizați Suprefact Injection
Suprefact Injectarea este în mod normal administrată de un medic sau de o asistentă medicală. Acest lucru se datorează faptului că 

trebuie administrat sub formă de injecție sub piele (injecție subcutanată).



Cât de mult se administrează Suprefact Injection

Dacă nu sunteți sigur de ce vi se administrează Suprefact Injection sau aveți întrebări despre cât de mult 
Suprefact vi se administrează, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu asistenta.
• 0,5 ml de Suprefact Injection vi se vor administra la fiecare 8 ore timp de 7 zile
• După 7 zile de tratament, vi se va administra spray-ul nazal

Dacă vi se administrează mai mult Suprefact Inject decât trebuie

Este puțin probabil ca medicul dumneavoastră sau asistenta să vă dea prea multe medicamente. Medicul dumneavoastră și asistenta 

vă vor monitoriza progresul analizându-vă sângele la intervale regulate și vor verifica medicamentul care vi se administrează. 

Întrebați întotdeauna dacă nu sunteți sigur de ce primiți o doză de medicament.

Pot apărea următoarele efecte: senzație de slăbiciune, dureri de cap, senzație de nervozitate, bufeuri, senzație de amețeală, 
senzație de rău, dureri de stomac, umflare a picioarelor și dureri de sân. De asemenea, este posibil să aveți durere, sângerare 
sau întărire a pielii la locul injectării.

Dacă omiteți o doză de Suprefact Injection
Medicul sau asistenta dumneavoastră vor avea instrucțiuni despre când să vă administrați acest medicament. Este puțin probabil să nu 

vi se administreze medicamentul așa cum vi s-a prescris. Cu toate acestea, dacă credeți că ați omis o doză, spuneți medicului 

dumneavoastră sau asistentei.

Dacă vă injectați singur acest medicament și uitați o doză, luați-o imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă 
este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă.Nu faceluați o doză dublă pentru a 
compensa doza uitată.

Dacă încetați să luați Suprefact Injection.
Continuați să utilizați Suprefact Injection până când medicul dumneavoastră vă spune să opriți. Acest lucru este important pentru a vă ajuta să 

vă tratați tumora.

analize de sange

Utilizarea Suprefact Injection poate afecta rezultatele unor analize de sânge. În special, Suprefact Injection poate 
modifica nivelul enzimelor hepatice și al grăsimilor din sânge (lipide) indicat în analizele de sânge. Dacă urmează să vă 
faceți un test de sânge, este important să spuneți medicului dumneavoastră că utilizați Suprefact Injection.
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, Suprefact poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Opriți utilizarea Suprefact și consultați un medic sau mergeți imediat la spital dacă;

• Ai unreactie alergica. Semnele pot include: o erupție cutanată, probleme de înghițire sau de respirație, 
umflarea buzelor, feței, gâtului sau limbii

• Aveți dureri de picioare, dificultăți de respirație sau dificultăți de respirație și dureri în piept. Acest lucru ar putea fi 

din cauza cheagurilor de sânge din corp și plămâni

Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă observați oricare dintre următoarele reacții adverse grave:

• Te vânătăi mai ușor decât de obicei. Acest lucru ar putea fi din cauza unei probleme de sânge 
numită „trombocitopenie”

• Ai o mulțime de infecții. Semnele includ febră, dureri în gât sau ulcere bucale. Acestea ar putea fi semne ale unei 
probleme de sânge numită leucopenie

• Aveți dureri de cap severe și probleme de vedere. Acest lucru este foarte rar, dar dacă se întâmplă, ar putea fi 
cauzat de tumori la nivelul glandei pituitare. Această glandă se găsește la baza creierului



• Tensiunea arterială crește. Acest lucru este foarte rar, dar dacă se întâmplă, puteți avea simptome cum ar 
fi durere în piept zdrobitoare, confuzie, probleme cu vederea, oboseală și bătăi neuniforme ale inimii.

• Aveți probleme cu trecerea apei (urină)
• Aveți dureri ascuțite sau dureri în lateral în zona dintre coaste și șolduri. Acestea ar putea fi 

semne ale unui rinichi umflat
• Te simți obosit și corpul tău este umflat. Acestea ar putea fi semne de acumulare de lichid în țesuturi 

numite limfostază

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă oricare dintre următoarele reacții adverse devine gravă sau durează mai mult de câteva 

zile:

• Pierderea apetitului sexual (libidoul)

• Atrofia (strângerea) testiculelor
• Disconfort osos sau muscular, cum ar fi durere de umăr sau rigiditate sau slăbiciune musculară. Dacă Suprefact 

Injection este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, poate crește riscul de a face o afecțiune numită „osteoporoză”. 

Acesta este momentul în care oasele tale sunt mai probabil să se rupă

• Scăderea toleranței la glucoză, ceea ce poate duce la agravarea diabetului existent
• Modificări ale greutății corporale, modificări ale apetitului și creșterea setei
• Modificări ale dispoziției, cum ar fi senzația de depresie sau agravarea depresiei și senzația de anxietate. 

Schimbări de dispoziție, depresie

Frecvență: Utilizare pe termen lung: obișnuit Utilizare 

pe termen scurt: Mai puțin frecvente

• Senzație de nervozitate, amețeală, oboseală sau somnolență

• Dureri de cap și tulburări de somn
• Probleme de memorie și concentrare
• Durere sau roșeață la locul injectării
• Senzații neobișnuite ale pielii, cum ar fi amorțeală, furnicături, înțepături, arsuri sau târâtoare pe piele. Acest 

lucru se poate simți ca „înțepături și ace” (de obicei în brațe și picioare) și se numește parestezie
• Ochi uscați (care poate duce la iritarea ochilor la persoanele care poartă lentile de contact), vedere încețoșată, 

senzație de presiune în spatele ochilor
• Probleme de auz, cum ar fi țiuit în urechi (tinitus)
• Bătăi ale inimii foarte rapide, neuniforme sau puternice (palpitații)

• Umflarea feței (umflare) din cauza retenției de apă care poate provoca și umflarea brațelor sau picioarelor
• Senzație sau rău, durere de stomac, durere în abdomenul inferior, diaree sau constipație
• Piele uscată sau acnee sau bufeuri
• Părul crește mai mult decât în   mod normal (inclusiv părul corporal și facial)

• Căderea părului (inclusiv părul corporal sau facial)

• Despicarea unghiilor

• Creșterea dimensiunii sânilor sau sensibilitatea sânilor

• Modificări ale nivelului enzimelor hepatice, grăsimilor (lipidelor) și unei substanțe numite „bilirubină” din sânge, 

evidențiate în analizele de sânge

• Frecvență necunoscută: modificări ale ECG (prelungirea intervalului QT)

Raportarea efectelor secundare

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei. Aceasta include orice reacții 

adverse posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul 

sistemului Yellow Card la:www.mhra.gov.uk/yellowcard sau căutați MHRA Yellow Card în Google Play sau Apple App Store.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații privind siguranța acestui medicament.



5. Cum se păstrează Suprefact Injection

Păstrați acest medicament într-un loc sigur, unde copiii nu îl pot vedea sau ajunge.
Nu utilizați Suprefact Injection după data de expirare înscrisă pe etichetă și cutie. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. Odată deschis, utilizați în decurs de 15 zile.
A nu se păstra la temperaturi peste 25°C. Nu înghețați.

A se păstra flacoanele în cutie pentru a fi protejate de lumină.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei reziduale sau a reziduurilor menajere. Întrebați-vă farmacistul cum 
să eliminați medicamentele care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri vor contribui la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Suprefact Injection
Fiecare 1 ml conține 1 miligram de substanță activă, buserelină sub formă de acetat de buserelină
Celelalte componente sunt clorură de sodiu, dihidrogenofosfat de sodiu, hidroxid de sodiu, alcool benzilic 
și apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Suprefact Injection și conținutul ambalajului
Suprefact Injection este disponibil în cutii care conțin două flacoane multidoză. Fiecare flacon conține 5,5 
miligrame de soluție.

Deținătorul autorizației de introducere pe piață și producătorul 

Deținătorul autorizației de introducere pe piață

Neon Healthcare Ltd., Centrul de afaceri Mill Studio, Crane Mead, Ware,
Hertfordshire, SG12 9PY, Marea Britanie

Producător
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Industriepark Höchst,
65926 Frankfurt pe Main, 
Germania

Acest prospect nu conține toate informațiile despre medicamentul dumneavoastră. Dacă aveți întrebări sau nu sunteți sigur 

de nimic, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în octombrie 2020


