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أهميةعلى تحتوي ألنها الدواء هذا استخدام في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ

لك.معلومات

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ•

الصيدلي.أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا•

ألعراضك.مماثلة أعراضهم كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال لك. الدواء هذا وصف تم•

إخبار فيرجى النشرة ، هذه في مدرجة غير جانبية آثار أي الحظت إذا أو الجانبية ، اآلثار من أي تفاقمت إذا•

الصيدلي.أو طبيبك

النشرةهذه في هو ما

استخدامهدواعي هي وما سوبريفاكت حقن هو ما 1.

سوبريفاكتحقن استخدام قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

سوبريفاكتحقن استخدام كيفية 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

سوبريفاكتحقن تخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما سوبريفاكت حقن هو ما 1.

تسمى األدوية من مجموعة إلى هذا ينتمي بوسيريلين. يسمى دواء على سوبريفاكت حقنة يحتوي

gonadotropin  في طبيعي بشكل يحدث هرمون من اصطناعية نسخة هذه الهرمونات. نظائر تطلق التي

الجنسية.الهرمونات إنتاج خفض طريق عن يعمل الجسم.

التستوستيرون.هرمون كمية خفض طريق عن البروستاتا سرطان لعالج استخدامه يتم

سوبريفاكتحقن استخدام قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

أمراض (الدموية واألوعية القلب بأمراض إصابتك خطر تقييم طبيبك على يجب سوبريفاكت ، استخدام قبل

مراقبتك فيجب سبق ، مما أي بتطوير قمت إذا الدم. وفقر السكري ومرض  )الدمويةواألوعية القلب

لذلك.وفقاً ومعالجتك

X إذا:طبيبك وأخبر الدواء هذا تستخدم ال
يلي:لما  )الحساسيةشديدة (حساسية لديك

بوسيريلين-

goserelinمثل مماثلة أخرى أدوية-
)أدناه6 القسم في المدرجة (سوبريفاكت لحقن األخرى المكونات من أي-

الوجه ، الشفتين ، في تورم التنفس ، أو البلع في مشاكل جلدي ، طفح تشمل: التحسسي الفعل رد عالمات

اللسان.أو الحلق

الخصيتينإلزالة جراحية عملية أجريت لقد

الهرموناتمستويات في بالتغيرات يتأثر ال ورم لديك

أثناء األدوية هذه استخدام عدم المهم من للنساء. متاح آخر عرض فقط. للرجال مخصص الدواء هذا

اإلرضاع.أو الحمل

X
X
X

قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث متأكداً ، تكن لم إذا عليك. ينطبق سبق مما أي كان إذا تستخدمه ال

.Injection Suprefactاستخدام

سوبريفاكتحقن مع خاص بشكل انتبه
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إذا:الدواء استخدام قبل الصيدلي أو طبيبك استشر

سوبريفاكت حقنة يستخدمون الذين المرضى لدى االكتئاب عن تقارير هناك كانت اكتئاب. لديك•

طبيبكأخبر مكتئب ، مزاج وتطور  Injection Suprefactتستخدم كنت إذا شديدة. تكون قد والتي

بانتظامالدم ضغط فحص يجب الدم. ضغط في ارتفاع لديك•

بانتظامالدم في الجلوكوز مستويات فحص عليك يجب السكري. مرض لديك•

المزمن ، الكحول تعاطي مثل العظام لهشاشة إضافية خطر عوامل لديك أو العظام في استقالبي مرض لديك•

أو االختالج بمضادات األمد طويل عالج في كنت أو العظام لهشاشة عائلي وتاريخ والتدخين ،

الكورتيكوستيرويدات

 Injectionاستخدام قبل الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث عليك ، ينطبق سبق مما أي كان إذا مما متأكداً تكن لم إذا

Suprefact.

واإلحتياطاتالمحاذير

يلي:مما أي لديك كان إذا طبيبك أخبر فضلك من

أو  ، )القلبضربات انتظام عدم (القلب ضربات مشاكل ذلك في بما الدموية ، األوعية أو القلب في أمراض أي

حقنة استخدام عند القلب ضربات في مشاكل حدوث خطر يزداد قد الحاالت. لهذه بأدوية عالجها يتم

سوبريفاكت.

سوبريفاكتوحقن أخرى أدوية

التي األدوية ذلك يشمل أخرى. أدوية أي مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك إخبار يرجى

طريقة على تؤثر أن يمكن سوبريفاكت حقنة ألن هذا العشبية. األدوية ذلك في بما طبية ، وصفة بدون تشتريها

سوبريفاكت.حقن عمل طريقة على األدوية بعض تؤثر أن يمكن كما األخرى. األدوية بعض عمل

يلي:ما تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر الخصوص ، وجه على

السكريلمرض أدوية•

الكينيدين ، مثل (القلب ضربات مشاكل لعالج المستخدمة األدوية بعض مع  Suprefactحقن يتداخل قد

مع استخدامه عند القلب نظم في مشاكل حدوث خطر من يزيد قد أو  )والسوتالولواألميودارون والبروكيناميد ،

 ، )اإلدمانمن السموم إزالة  ء)الدوامن وجزء اآلالم لتخفيف يستخدم (الميثادون مثل (األخرى األدوية بعض

.)الخطيرةالعقلية لألمراض المستخدمة الذهان مضادات  ، )حيويمضاد (موكسيفلوكساسين

والرضاعةالحمل

النساء. في استخدامه يمكن الدواء هذا من آخر نوع هناك ذلك ، ومع الرجال. عند لالستعمال مخصص الدواء هذا

مرضعا.أو حامال كانت إذا الدواء هذا من نوع أي تستخدم أن للمرأة ينبغي ال

الماكناتواستعمال السياقة

تستخدم وال تقود فال هذا ، حدث إذا الدواء. هذا استخدام أثناء الرؤية وضوح عدم أو النعاس أو بالدوار تشعر قد

آالت.أو أدوات أي

سوبريفاكت حقن يحتوي  سوبريفاكتحقن مكونات بعض حول مهمة معلومات

على:

سامة تفاعالت البنزيل كحول يسبب قد الوالدة. حديثي أو الخدج لألطفال إعطاؤه يجوز ال البنزيل. كحول•

سنوات.3 سن حتى واألطفال الرضع عند تحسسية فعل وردود

سوبريفاكتحقن استخدام كيفية 3.

(الجلد تحت كحقنة إعطاؤه يجب ألنه هذا الممرضة. أو الطبيب قبل من سوبريفاكت حقنة إعطاء يتم ما عادة
.)الجلدتحت حقن



سوبريفاكتحقنة إعطاء يتم كم

 Suprefactحقن مقدار حول أسئلة أي لديك أو  Suprefactحقنة على حصولك سبب من متأكداً تكن لم إذا

ممرضتك.أو طبيبك إلى فتحدث لك ، إعطاؤه يتم الذي

أيام7 لمدة ساعات 8 كل سوبريفاكت حقنة من مل 0.5 إعطاؤك سيتم•

األنفرذاذ إعطاؤك سيتم العالج ، من أيام 7 بعد•

ينبغيمما أكثر سوبريفاكت حقنة لديك كان إذا

عن تقدمك وممرضتك طبيبك سيراقب األدوية. من الكثير ممرضتك أو طبيبك يعطيك أن المحتمل غير من

غير كنت إذا عما دائماً اسأل لك. إعطاؤه يتم الذي الدواء وفحص منتظمة فترات على دمك فحص طريق

الدواء.من جرعة على حصولك سبب من متأكد

بالدوار ، الشعور الساخنة ، الهبات بالتوتر ، الشعور الصداع ، بالضعف ، الشعور التالية: التأثيرات تحدث قد

في تصلب أو نزيف أو بألم أيضاً تشعر قد بالثدي. وألم الساقين في تورم المعدة ، في آالم بالغثيان ، الشعور

الحقن.موقع في الجلد

سوبريفاكتحقن من جرعة نسيت إذا

إعطاؤك يتم أن المحتمل غير من الدواء. هذا إعطائك موعد حول تعليمات على ممرضتك أو طبيبك سيحصل

ممرضتك.أو طبيبك أخبر جرعة ، فاتتك قد أنك تعتقد كنت إذا ذلك ، ومع وصفه. تم كما الدواء

الجرعة موعد اقترب إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد فتناولها جرعة ، ونسيت بنفسك الدواء هذا تحقن كنت إذا

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تناول التفعلالفائتة.الجرعة فتجاوز التالية ،

سوبريفاكت.حقنة تناول عن توقفت إذا

الذي الورم عالج في للمساعدة مهم هذا بالتوقف. طبيبك يخبرك حتى  Injection Suprefactاستخدام في استمر

منه.تعاني

الدمتحاليل

يغير أن يمكن الخصوص ، وجه على الدم. اختبارات بعض نتائج على سوبريفاكت حقنة استخدام يؤثر قد

Injection Suprefact  كنت إذا الدم. اختبارات في تظهر التي  )الدهون(الدم في والدهون الكبد إنزيمات مستوى

سوبريفاكت.حقنة تستخدم أنك طبيبك تخبر أن المهم فمن دم ، لفحص ستخضع

الصيدلي.أو طبيبك اسأل المنتج ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً سوبريفاكت يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

إذا ؛الفور على المستشفى إلى اذهب أو الطبيب واستشر  Suprefactاستخدام عن توقف

في تورم التنفس ، أو البلع في مشاكل جلدي ، طفح العالمات: تشمل قد . تحسسيفعل رد تملكانت•

اللسان.أو الحلق الوجه ، الشفتين ،

هذا يكون قد الصدر. في وألم التنفس في ضيق أو التنفس في صعوبة أو الساق في ألم من تعاني كنت•

ورئتيكجسمك في الدم جلطات بسبب

التالية:الخطيرة الجانبية اآلثار من أياً الحظت إذا الفور على طبيبك أخبر

قلة  ``تسمى الدم في مشكلة بسبب هذا يكون قد المعتاد. من أكثر بسهولة بكدمات تصاب•

''الصفيحات
وجود على عالمات هذه تكون قد الفم. تقرحات أو الحلق والتهاب الحمى العالمات تشمل االلتهابات. من الكثير لديك•

البيضالكريات قلة تسمى الدم في مشكلة

في أورام بسبب يكون فقد حدث إذا ولكن جداً نادر هذا البصر. في ومشاكل شديد صداع من تعاني كنت•

الدماغقاعدة في الغدة هذه على العثور تم النخامية. الغدة



الصدر في شديد ألم مثل أعراض عليك تظهر فقد حدث إذا ولكن جداً نادر هذا لديك. الدم ضغط ارتفاع•

القلبضربات انتظام وعدم واإلرهاق البصر في ومشاكل واالرتباك

التبول.في مشاكل لديك•

على عالمات هذه تكون قد والوركين. الضلوع بين الواقعة المنطقة في جانبك في وجع أو حاد ألم لديك•

الكلىتورم

تسمى األنسجة في السوائل لتراكم عالمات هذه تكون أن يمكن منتفخ. وجسمك بالتعب تشعر•

lymphostasis

أيام:بضعة من أكثر استمرت أو التالية الجانبية اآلثار من أي تفاقمت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

)الجنسيةالرغبة (الجنسي الدافع فقدان•

الخصيتين   )انكماش(ضمور•

حقنة استخدام تم إذا العضالت. ضعف أو تصلبها أو الكتف آالم مثل العضالت أو العظام في الراحة عدم•

هو هذا . ''العظام هشاشة  ``تسمى بحالة إصابتك خطر من تزيد فقد الزمن ، من طويلة لفترة سوبريفاكت

للكسرعرضة أكثر عظامك فيه تكون الذي الوقت

الحاليالسكري مرض تفاقم إلى يؤدي قد مما الجلوكوز تحمل انخفاض•

العطشوزيادة الشهية في تغيرات الجسم ، وزن في تغيرات•

المزاج في تغيرات بالقلق. والشعور االكتئاب تفاقم أو باالكتئاب الشعور مثل المزاج في تغيرات•

واالكتئاب

المدى: طويل االستخدام التكرار:

شائعغير المدى: قصير االستخدام

النعاسأو التعب أو الدوار أو بالتوتر الشعور•

النومواضطراب الصداع•

والتركيزالذاكرة في مشاكل•

الحقنموقع في احمرار أو ألم•

يبدو أن يمكن الجلد. على الزحف أو الحرق أو الوخز أو الوخز أو التنميل مثل الجلد في عادية غير أحاسيس•

مذلويسمى  )والساقينالذراعين في عادة  ("وإبردبابيس "وكأنه هذا

وضوح عدم  ، )الالصقةالعدسات يرتدون الذين األشخاص لدى العين تهيج إلى يؤدي أن المحتمل من (العين جفاف•

العينينخلف بالضغط الشعور الرؤية ،

)األذنطنين (األذن طنين مثل السمع مشاكل•
)القلبخفقان (قوية أو منتظمة غير أو جداً سريعة قلب ضربات•
الساقينأو الذراعين تورم إلى أيضاً يؤدي قد مما الماء احتباس بسبب  )االنتفاخ(الوجه تورم•

إمساكأو إسهال أو البطن ، أسفل في ألم أو المعدة ، في أوجاع بالغثيان ، الشعور•

الساخنةالهبات أو الشباب حب أو الجلد جفاف•

)والوجهالجسم شعر ذلك في بما (الطبيعي من أكثر الشعر ينمو•
)الوجهأو الجسم شعر ذلك في بما (الشعر تساقط•
األظافرانقسام•

الثديإيالم أو الثدي حجم زيادة•

في تظهر الدم في  "البيليروبين"تسمى ومادة  )الدهون(والدهون الكبد إنزيمات مستوى في تغيرات•

الدماختبارات

)تيكيو إطالة (القلب كهربية مخطط في تغيرات معروف: غير التردد•

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

/yellowcardعلى:الصفراء البطاقة مخطط عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة
www.mhra.gov.uk عن ابحث أوCard Yellow MHRA  فيPlay Google  أوStore App Apple.

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من



سوبريفاكتحقن تخزين كيفية 5.

إليه.الوصول أو رؤيته األطفال يستطيع ال حيث آمن مكان في الدواء بهذا احتفظ

انتهاء تاريخ يشير والكرتون. الملصق على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد سوبريفاكت حقنة تستخدم ال

يوماً.15 غضون في استخدمه فتحه ، بمجرد الشهر. نفس من األخير اليوم إلى الصالحية

تجمد.ال مئوية. درجة 25 فوق التخزين يجوز ال

الضوء.من لحمايتها الخارجي الكرتون في بالقوارير احتفظ

التخلص كيفية عن الصيدلي إسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من التخلص ينبغي ال

البيئة.حماية على تساعد أن التدابير هذه شأن ومن مطلوبة. تعد لم التي األدوية من

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

سوبريفاكتحقن يحتوي ماذا

بوسيريلينأسيتات كما بوسيريلين الفعالة ، المادة من ملليغرام 1 على يحتوي مل 1 كل

الصوديوم وهيدروكسيد الصوديوم هيدروجين ثنائي وفوسفات الصوديوم كلوريد هي األخرى المكونات

للحقنوماء بنزيل وكحول

العبوةمحتويات هي وما سوبريفاكت حقن يبدو كيف

5.5 على قنينة كل تحتوي الجرعات. متعددتي قنينتين على تحتوي صناديق في سوبريفاكت حقنة يتوفر

المحلول.من ملليغرام

صاحب  المصنعةوالشركة التسويق ترخيص صاحب

التسويقترخيص

،Ware ، Mead Crane ، Center Business Studio Mill، Ltd.  Healthcare Neon
المتحدةالمملكة  ، PY 9SG12هيرتفوردشاير ،

الصانع

،Höchst Industriepark GmbH 

Deutschland Aventis-Sanofi
ماين ، أم فرانكفورت 65926

ألمانيا

أي من متأكداً تكن لم أو أسئلة أي لديك كانت إذا دوائك. عن المعلومات جميع على النشرة هذه تحتوي ال

الصيدلي.أو طبيبك فاسأل شيء ،

2020أكتوبر في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم


