
Suprefact®1 mg/ml injektion
Buserelinacetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel eftersom det innehåller viktiga
information till dig.
• Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
• Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.
• Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, även om 

deras symtom är desamma som dina.
• Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, 

kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Vad står i denna bipacksedel

1. Vad Suprefact Injection är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Suprefact Injection
3. Hur du använder Suprefact Injection

4. Eventuella biverkningar
5. Hur Suprefact Injection ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information

1. Vad Suprefact Injection är och vad det används för

Suprefact Injection innehåller ett läkemedel som kallas buserelin. Detta tillhör en grupp läkemedel som kallas 
gonadotropinfrisättande hormonanaloger. Detta är en syntetisk version av ett hormon som förekommer naturligt i 
kroppen. Det fungerar genom att sänka produktionen av könshormoner.
Det används för att behandla prostatacancer genom att sänka mängden av hormonet "testosteron".

2. Vad du behöver veta innan du använder Suprefact Injection

Innan du använder Suprefact bör din läkare bedöma din risk att utveckla hjärt- och 
kärlsjukdomar (hjärt- och kärlsjukdomar), diabetes mellitus och anemi. Om du utvecklar något 
av ovanstående bör du övervakas och behandlas därefter.

Använd inte detta läkemedel och tala om för din läkare om: X

Du är allergisk (överkänslig) mot:
− buserelin
− andra liknande läkemedel som goserelin
− något av övriga innehållsämnen i Suprefact Injection (anges i avsnitt 6 nedan)
Tecken på en allergisk reaktion inkluderar: utslag, svälj- eller andningsproblem, svullnad av dina läppar, 
ansikte, svalg eller tunga

Du har opererats för att ta bort dina testiklar
Du har en tumör som inte påverkas av förändringar i hormonnivåerna
Detta läkemedel är endast avsett för män. En annan presentation är tillgänglig för kvinnor. Det 
är viktigt att dessa läkemedel inte används under graviditet eller amning.

X
X
X

Använd inte om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan 
du använder Suprefact Injection.

Var särskilt försiktig med Suprefact Injection
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Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal innan du använder din medicin om:

• Du har depression. Det har rapporterats om depression hos patienter som använder Suprefact 
Injection som kan vara svår. Om du använder Suprefact Injection och utvecklar nedstämdhet, 
informera din läkare

• Du har högt blodtryck. Ditt blodtryck måste kontrolleras regelbundet
• Du har diabetes. Du bör kontrollera dina blodsockernivåer regelbundet
• Du har metabolisk skelettsjukdom eller har ytterligare riskfaktorer för osteoporos såsom kroniskt 

alkoholmissbruk, rökning, en familjehistoria av osteoporos eller är på långtidsbehandling med 
antikonvulsiva medel eller kortikosteroider

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder 

Suprefact Injection.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Tala om för din läkare om du har något av följande:
Alla hjärt- eller blodkärlstillstånd, inklusive hjärtrytmproblem (arytmi), eller behandlas 
med läkemedel för dessa tillstånd. Risken för hjärtrytmproblem kan öka vid användning 
av Suprefact Injection.

Andra läkemedel och Suprefact Injection
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Detta 
inkluderar läkemedel som du köper utan recept, inklusive växtbaserade läkemedel. Detta beror på att 
Suprefact Injection kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar. Vissa läkemedel kan också påverka 
hur Suprefact Injection fungerar.

Tala särskilt om för din läkare eller apotekspersonal om du tar följande:
• läkemedel mot diabetes

Suprefact Injection kan störa vissa läkemedel som används för att behandla hjärtrytmproblem (t.ex. kinidin, 
prokainamid, amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmproblem när de används tillsammans 
med vissa andra läkemedel (t.ex. metadon (används för smärtlindring och en del av läkemedel). 
missbruksavgiftning), moxifloxacin (ett antibiotikum), antipsykotika som används vid allvarliga psykiska 
sjukdomar).

Graviditet och amning
Detta läkemedel är avsett för användning hos män. Det finns dock en annan typ av detta läkemedel som 
kan användas till kvinnor. Kvinnor ska inte använda någon av dessa läkemedel om de är gravida eller 
ammar.

Köra bil och använda maskiner

Du kan känna dig yr, dåsig eller få suddig syn när du använder detta läkemedel. Om detta händer ska du inte köra bil eller 

använda några verktyg eller maskiner.

Viktig information om några av innehållsämnena i Suprefact Injection 
Suprefact injektion innehåller:
• Bensylalkohol. Det får inte ges till för tidigt födda eller nyfödda barn. Bensylalkohol kan orsaka 

toxiska reaktioner och allergiska reaktioner hos spädbarn och barn upp till 3 år.

3. Hur du använder Suprefact Injection
Suprefact Injection ges normalt av en läkare eller sjuksköterska. Detta beror på att det måste ges 
som en injektion under huden (subkutan injektion).



Hur mycket Suprefact Injection ges
Om du inte är säker på varför du får Suprefact Injection eller har några frågor om hur mycket 
Suprefact Injection som ges till dig, tala med din läkare eller sjuksköterska.
• 0,5 ml Suprefact Injection kommer att ges till dig var 8:e timme i 7 dagar
• Efter 7 dagars behandling får du nässprayen

Om du har fått mer Suprefact Injection än vad du borde
Det är osannolikt att din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig för mycket medicin. Din läkare och 
sjuksköterska kommer att övervaka dina framsteg genom att testa ditt blod med jämna mellanrum och kontrollera 
läkemedlet du får. Fråga alltid om du inte är säker på varför du får en dos medicin.
Följande effekter kan uppstå: svaghetskänsla, huvudvärk, nervös känsla, värmevallningar, 
yrsel, illamående, magsmärtor, svullna ben och bröstsmärtor. Du kan också ha smärta, 
blödning eller hård hud på injektionsstället.

Om du missar en dos av Suprefact Injection
Din läkare eller sjuksköterska kommer att ha instruktioner om när du ska ge dig detta läkemedel. Det är osannolikt att 
du inte kommer att få läkemedlet som det har ordinerats. Men om du tror att du har missat en dos, berätta för din 
läkare eller sjuksköterska.

Om du själv injicerar detta läkemedel och du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Men om det 
nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen.Låt blita en dubbel dos för att kompensera för en 
glömd dos.

Om du slutar med Suprefact Injection.
Fortsätt använda Suprefact Injection tills din läkare säger åt dig att sluta. Detta är viktigt för att hjälpa till att 
behandla din tumör.

Blodprov
Användning av Suprefact Injection kan påverka resultaten av vissa blodprov. Speciellt kan Suprefact 
Injection ändra nivån av leverenzymer och -fetter i blodet (lipider) som visas i blodprov. Om du ska ta ett 
blodprov är det viktigt att du berättar för din läkare att du använder Suprefact Injection.
Om du har ytterligare frågor om användningen av denna produkt, fråga din läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Suprefact orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta använda Suprefact och uppsök läkare eller gå till sjukhus omedelbart om;
• Du har enallergisk reaktion. Symptomen kan vara: utslag, svälj- eller andningsproblem, svullnad av 

dina läppar, ansikte, svalg eller tunga
• Du har ont i benen, andningssvårigheter eller är andfådd och bröstsmärtor. Detta kan bero 

på blodproppar i din kropp och lungor

Tala genast om för din läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar:
• Du får lättare blåmärken än vanligt. Detta kan bero på ett blodproblem som kallas 

"trombocytopeni"
• Du får många infektioner. Tecken inkluderar feber, ont i halsen eller munsår. Dessa kan vara tecken på ett 

blodproblem som kallas leukopeni
• Du har svår huvudvärk och synproblem. Detta är mycket sällsynt men om det händer kan 

det bero på tumörer i hypofysen. Denna körtel finns vid basen av hjärnan



• Ditt blodtryck blir högre. Detta är mycket sällsynt men om det händer kan du få 
symtom som krossande bröstsmärtor, förvirring, synproblem, trötthet och ojämn 
hjärtrytm

• Du har problem med att passera vatten (urin)
• Du har skarp smärta eller värk i sidan i området mellan revbenen och höfterna. Dessa kan 

vara tecken på en svullen njure
• Du känner dig trött och din kropp är svullen. Dessa kan vara tecken på vätskeansamling i vävnaderna som 

kallas lymfostas

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om någon av följande biverkningar blir allvarliga eller varar längre än 

några dagar:

• Förlust av sexlust (libido)
• Atrofi (krympning) av testiklarna
• Obehag i ben eller muskler som axelsmärta eller stelhet eller muskelsvaghet. Om Suprefact 

Injection används under en längre tid kan det öka risken för att du får ett tillstånd som kallas 
"benskörhet". Det är då dina ben är mer benägna att gå sönder

• Sänkt tolerans mot glukos vilket kan leda till försämring av befintlig diabetes
• Förändringar i kroppsvikt, förändringar i aptit och ökad törst
• Humörförändringar som att känna sig deprimerad eller förvärrad av depression och oro. 

Humörförändringar, depression
Frekvens: Långtidsanvändning: vanlig 
Korttidsanvändning: Mindre vanlig

• Känner mig nervös, yr, trött eller dåsig
• Huvudvärk och störd sömn
• Problem med minne och koncentration
• Smärta eller rodnad på injektionsstället
• Ovanliga hudförnimmelser som domningar, stickningar, stickningar, sveda eller krypande på 

huden. Detta kan kännas som "nålar och nålar" (vanligtvis i armar och ben) och kallas parestesi
• Torra ögon (kan leda till ögonirritation hos personer som använder kontaktlinser), suddig syn, 

känsla av tryck bakom ögonen
• Hörselproblem som ringningar i öronen (tinnitus)
• Mycket snabb, ojämn eller kraftig hjärtslag (hjärtklappning)
• Svullnad i ansiktet (svullnad) på grund av vätskeansamling som också kan orsaka svullna armar eller ben
• illamående, magont, smärta i nedre delen av buken, diarré eller förstoppning
• Torr hud eller akne eller värmevallningar

• Håret växer mer än normalt (inklusive kropps- och ansiktshår)
• Håravfall (inklusive kropps- eller ansiktshår)
• Klyvning av naglar
• Ökning i bröststorlek eller ömhet i brösten
• Förändringar i nivån av leverenzymer, fetter (lipider) och en substans som kallas "bilirubin" i blodet 

visas i blodprover
• Frekvens okänd: förändringar i EKG (QT-förlängning)

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella 
biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Yellow Card 
Scheme på:www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple App Store.

Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.



5. Hur Suprefact Injection ska förvaras

Förvara detta läkemedel på ett säkert ställe där barn inte kan se eller nå det.
Använd inte Suprefact Injection efter utgångsdatumet som anges på etiketten och kartongen. 
Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden. Efter öppnad användning inom 15 dagar.
Förvaras inte över 25°C. Frys inte.
Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen för att skydda mot ljus.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du gör dig 
av med läkemedel som inte längre behövs. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och annan information

Vad Suprefact Injection innehåller
Varje 1 ml innehåller 1 milligram av den aktiva substansen, buserelin som buserelinacetat
Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumdivätefosfat, natriumhydroxid, bensylalkohol 
och vatten för injektionsvätskor

Hur Suprefact Injection ser ut och förpackningens innehåll
Suprefact Injection finns i kartonger som innehåller två flerdosflaskor. Varje injektionsflaska innehåller 
5,5 milligram lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare 

Innehavare av godkännande för försäljning

Neon Healthcare Ltd., Mill Studio Business Centre, Crane Mead, Ware,
Hertfordshire, SG12 9PY, Storbritannien

Tillverkare
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Industriepark Höchst,
65926 Frankfurt am Main, 
Tyskland

Denna bipacksedel innehåller inte all information om ditt läkemedel. Om du har några frågor eller är 
osäker på något, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Denna broschyr reviderades senast i oktober 2020


