
suprefakt®1mg/ml Enjeksiyon
buserelin asetat

Önemli maddeler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz.

sizin için bilgi.
• Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
• Başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
• Bu ilaç sizin için reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Belirtileri sizinkiyle aynı olsa 

bile onlara zarar verebilir.
• Yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında listelenmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, 

lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Bu broşürde neler var?
1. Suprefact Injection nedir ve ne için kullanılır?
2. Suprefact Injection'ı kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
3. Suprefact Injection nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler
5. Suprefact Injection nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. Suprefact Injection nedir ve ne için kullanılır?

Suprefact Injection, buserelin adlı bir ilaç içerir. Bu, gonadotropin salgılatıcı hormon analogları 
adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Bu, vücutta doğal olarak oluşan bir hormonun sentetik bir 
versiyonudur. Seks hormonlarının üretimini azaltarak çalışır.
Testosteron hormonunun miktarını azaltarak prostat kanserini tedavi etmek için kullanılır.

2. Suprefact Injection'ı kullanmadan önce bilmeniz gerekenler

Suprefact'i kullanmadan önce doktorunuz kalp ve kan damarı hastalıkları (kalp damar hastalığı), şeker 
hastalığı ve anemi geliştirme riskinizi değerlendirmelidir. Yukarıdakilerden herhangi birini 
geliştirirseniz, izlenmeli ve buna göre tedavi görmelisiniz.

Bu ilacı kullanmayınız ve aşağıdaki durumlarda doktorunuza söyleyiniz: 

X Şunlara alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var:
- buserelin
- goserelin gibi diğer benzer ilaçlar
- Suprefact Injection'ın diğer bileşenlerinden herhangi biri (aşağıda Bölüm 6'da listelenmiştir)
Alerjik reaksiyon belirtileri şunları içerir: döküntü, yutma veya nefes alma sorunları, dudaklarınızda, yüzünüzde, 

boğazınızda veya dilinizde şişme

Testislerinizi çıkarmak için bir operasyon geçirdiniz
Hormon seviyelerindeki değişikliklerden etkilenmeyen bir tümörünüz var
Bu ilaç sadece erkekler için tasarlanmıştır. Kadınlar için başka bir sunum daha mevcuttur. 
Bu ilaçların hamilelik veya emzirme döneminde kullanılmaması önemlidir.

X
X
X

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse kullanmayınız. Emin değilseniz, Suprefact Enjeksiyonunu kullanmadan önce 

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Suprefact Injection'a özellikle dikkat edin

TITLE - BUSERELIN ACETATE / SUPREFACT MEDICATION PATIENT INFORMATION IN TURKISH

Source : Medicines Org UK

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


Aşağıdaki durumlarda ilacınızı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

• Depresyonunuz var. Suprefact Injection kullanan hastalarda şiddetli olabilen depresyon 
raporları olmuştur. Suprefact Injection kullanıyorsanız ve depresif bir ruh hali geliştiriyorsanız 
doktorunuzu bilgilendiriniz.

• Yüksek tansiyonunuz var. Kan basıncınız düzenli olarak kontrol edilmelidir
• Şeker hastalığınız var. Kan şekeri seviyenizi düzenli olarak kontrol etmelisiniz
• Metabolik kemik hastalığınız var veya kronik alkol kötüye kullanımı, sigara kullanımı, ailede osteoporoz 

öyküsü gibi osteoporoz için ek risk faktörlerine sahipseniz veya uzun süreli antikonvülzan veya 
kortikosteroid tedavisi görüyorsanız

Yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, Suprefact Enjeksiyonunu kullanmadan önce doktorunuz veya 

eczacınız ile konuşunuz.

Uyarılar ve önlemler
Aşağıdakilerden herhangi birine sahipseniz lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Kalp ritmi sorunları (aritmi) dahil olmak üzere herhangi bir kalp veya kan damarı rahatsızlığı 
veya bu durumlar için ilaçlarla tedavi ediliyor. Suprefact Injection kullanıldığında kalp ritmi 
sorunları riski artabilir.

Diğer ilaçlar ve Suprefact Enjeksiyon
Başka ilaçlar alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında 
bilgi veriniz. Buna bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere reçetesiz satın aldığınız ilaçlar dahildir. Bunun nedeni, 
Suprefact Enjeksiyonunun diğer bazı ilaçların çalışma şeklini etkileyebilmesidir. Ayrıca bazı ilaçlar Suprefact 
Injection'ın çalışma şeklini etkileyebilir.

Özellikle aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:
• diyabet ilaçları

Suprefact Enjeksiyon, kalp ritmi sorunlarını tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlarla (örn. kinidin, 
prokainamid, amiodaron ve sotalol) etkileşebilir veya diğer bazı ilaçlarla (örn. metadon (ağrı kesici ve 
ilacın bir parçası olarak kullanılır) kullanıldığında kalp ritmi sorunları riskini artırabilir. bağımlılık 
detoksifikasyonu), moksifloksasin (bir antibiyotik), ciddi akıl hastalıkları için kullanılan antipsikotikler).

Hamilelik ve emzirme
Bu ilaç erkeklerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak bu ilacın kadınlarda kullanılabilecek başka 
bir türü daha vardır. Kadınlar hamileyse veya emziriyorsa bu ilacın her iki türünü de kullanmamalıdır.

Araç ve makine kullanma
Bu ilacı kullanırken baş dönmesi, uykulu hissetme veya bulanık görme hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda araç veya 

herhangi bir alet veya makine kullanmayınız.

Suprefact Injection'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler 

Suprefact enjeksiyonu şunları içerir:

• Benzil alkol. Prematüre veya yeni doğan bebeklere verilmemelidir. Benzil alkol, bebeklerde ve 3 yaşına 
kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

3. Suprefact Injection nasıl kullanılır?
Suprefact Enjeksiyonu normalde bir doktor veya hemşire tarafından verilir. Bunun nedeni, deri altına 
enjeksiyon (deri altı enjeksiyon) olarak verilmesi gerektiğidir.



Ne kadar Suprefact Enjeksiyonu verilir
Size neden Suprefact Enjeksiyon verildiğinden emin değilseniz veya size ne kadar Suprefact Enjeksiyon verildiği 
konusunda herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuz veya hemşirenizle konuşun.
• 7 gün boyunca her 8 saatte bir 0,5 ml Suprefact Enjeksiyonu verilecektir.
• 7 günlük tedaviden sonra size burun spreyi verilecektir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Suprefact Enjeksiyonunuz varsa

Doktorunuz veya hemşirenizin size çok fazla ilaç vermesi olası değildir. Doktorunuz ve hemşireniz 
düzenli aralıklarla kanınızı test ederek ilerlemenizi izleyecek ve size verilen ilacı kontrol edecektir. 
Neden bir doz ilaç aldığınızdan emin değilseniz daima sorun.
Aşağıdaki etkiler oluşabilir: halsizlik, baş ağrısı, sinirlilik, sıcak basması, baş dönmesi, mide 
bulantısı, mide ağrısı, bacaklarda şişme ve göğüs ağrısı. Ayrıca enjeksiyon yerinde ağrı, 
kanama veya deride sertleşme olabilir.

Bir doz Suprefact Enjeksiyonunu kaçırırsanız
Doktorunuz veya hemşireniz size bu ilacı ne zaman vereceğinize dair talimatlara sahip olacaktır. İlacın size 
reçete edildiği gibi verilmemesi olası değildir. Ancak, bir dozu atladığınızı düşünüyorsanız, doktorunuza 
veya hemşirenize söyleyiniz.

Bu ilacı kendinize enjekte ediyorsanız ve bir dozu unutursanız, hatırladığınız anda onu alınız. Ancak, 
bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırılan dozu atlayın.YapmaUnutulan bir dozu telafi etmek 
için çift doz alınız.

Suprefact Enjeksiyonu yaptırmayı bırakırsanız.

Doktorunuz size durmanızı söyleyene kadar Suprefact Enjeksiyonunu kullanmaya devam edin. Bu, tümörünüzü tedavi 

etmede önemlidir.

Kan Testleri
Suprefact Enjeksiyonunun kullanılması bazı kan testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Özellikle Suprefact Enjeksiyon, 
kan testlerinde gösterilen kandaki karaciğer enzimlerinin ve yağların (lipidler) seviyesini değiştirebilir. Kan testi 
yaptıracaksanız, doktorunuza Suprefact Enjeksiyon kullandığınızı söylemeniz önemlidir.
Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, Suprefact de yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

Aşağıdaki durumlarda Suprefact'i kullanmayı bırakın ve bir doktora görünün veya hemen bir hastaneye gidin:

• Senin biralerjik reaksiyon. Belirtiler şunları içerebilir: döküntü, yutma veya nefes alma sorunları, dudaklarınızda, 
yüzünüzde, boğazınızda veya dilinizde şişme

• Bacak ağrınız, nefes almada zorluk veya nefes darlığı ve göğüs ağrınız var. Bunun nedeni 
vücudunuzdaki ve akciğerlerdeki kan pıhtıları olabilir.

Aşağıdaki ciddi yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz:
• Normalden daha kolay morarırsınız. Bunun nedeni 'trombositopeni' adı verilen bir kan 

sorunu olabilir.
• Bir sürü enfeksiyon kapıyorsun. Belirtiler arasında ateş, boğaz ağrısı veya ağız ülseri bulunur. Bunlar, lökopeni adı verilen 

bir kan sorununun belirtileri olabilir.

• Şiddetli baş ağrılarınız ve görme problemleriniz var. Bu çok nadirdir, ancak gerçekleşirse 
hipofiz bezindeki tümörlere bağlı olabilir. Bu bez beynin tabanında bulunur.



• Kan basıncınız yükselir. Bu çok nadirdir, ancak göğüs ağrısı, kafa karışıklığı, görme 
sorunları, yorgunluk ve düzensiz kalp atışı gibi belirtiler yaşayabilirsiniz.

• Su (idrar) geçirmede sorun yaşıyorsanız
• Kaburgalarınız ve kalçalarınız arasındaki bölgede yan tarafınızda keskin bir ağrı veya sızı var. Bunlar 

şişmiş bir böbreğin belirtileri olabilir
• Yorgun hissediyorsunuz ve vücudunuz şişiyor. Bunlar, lenfostasis adı verilen dokularda sıvı birikiminin 

belirtileri olabilir.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya birkaç günden uzun sürerse doktorunuza veya eczacınıza 

söyleyiniz:

• Cinsel dürtü kaybı (libido)
• Testislerin atrofisi (büzülmesi)
• Omuz ağrısı veya sertliği veya kas zayıflığı gibi kemik veya kas rahatsızlıkları. Suprefact Injection 

uzun süre kullanılırsa, 'osteoporoz' adı verilen bir duruma yakalanma riskinizi artırabilir. Bu, 
kemiklerinizin kırılma olasılığının daha yüksek olduğu zamandır.

• Mevcut diyabetin kötüleşmesine yol açabilecek glikoz toleransının azalması
• Vücut ağırlığındaki değişiklikler, iştahtaki değişiklikler ve artan susuzluk
• Depresyonda hissetmek veya depresyonun kötüleşmesi ve endişeli hissetmek gibi ruh hali değişiklikleri. Ruh hali 

değişiklikleri, depresyon

Sıklık: Uzun süreli kullanım: yaygın Kısa 
süreli kullanım: Yaygın olmayan

• Gergin, baş dönmesi, yorgun veya uykulu hissetmek

• Baş ağrısı ve rahatsız uyku
• Hafıza ve konsantrasyon ile ilgili sorunlar
• Enjeksiyon bölgesinde ağrı veya kızarıklık
• Deride uyuşma, karıncalanma, iğne batması, yanma veya sürünme gibi olağandışı cilt duyumları. Bu "iğneler ve 

iğneler" gibi hissedilebilir (genellikle kollarda ve bacaklarda) ve parestezi olarak adlandırılır.
• Kuru gözler (kontakt lens kullanan kişilerde göz tahrişine neden olabilir), bulanık görme, 

gözlerin arkasında basınç hissi
• Kulak çınlaması (tinnitus) gibi işitme sorunları
• Çok hızlı, düzensiz veya şiddetli kalp atışı (çarpıntı)
• Kolların veya bacakların şişmesine de neden olabilen su tutulmasına bağlı yüz şişmesi (şişlik)
• Hasta hissetmek veya hasta olmak, mide ağrısı, alt karında ağrı, ishal veya kabızlık
• Kuru cilt veya akne veya sıcak basması

• Saç normalden daha fazla uzar (vücut ve yüzdeki kıllar dahil)
• Saç dökülmesi (vücut veya yüzdeki kıllar dahil)

• Tırnakların ayrılması

• Meme büyüklüğünde veya meme hassasiyetinde artış

• Kan testlerinde karaciğer enzimleri, yağlar (lipidler) ve kanda 'bilirubin' adı verilen bir madde 
düzeyindeki değişiklikler

• Frekans bilinmiyor: EKG'deki değişiklikler (QT uzaması)

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan Sarı Kart Şeması aracılığıyla şu adresten de 
bildirebilirsiniz:www.mhra.gov.uk/sarı kart veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Yellow Card'ı 
arayın.
Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.



5. Suprefact Injection nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği veya ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın.
Etiket ve karton üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Suprefact Injection'ı kullanmayınız. Son 
kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder. Açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanın.
25°C'nin üzerinde saklamayın. Dondurmayın.
Işıktan korumak için flakonları dış kartonunda saklayınız.
İlaçlar atık su veya evsel atık yoluyla atılmamalıdır. Artık gerekmeyen ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Suprefact Enjeksiyonunun içeriği
Her 1 ml, buserelin asetat olarak buserelin, 1 miligram aktif madde içerir.
Diğer bileşenler sodyum klorür, sodyum dihidrojen fosfat, sodyum hidroksit, benzil 
alkol ve enjeksiyonluk sudur.

Suprefact Injection'ın görünüşü ve paketin içeriği
Suprefact Injection, iki çok dozlu flakon içeren kutularda mevcuttur. Her flakon 5.5 miligram 
solüsyon içerir.

Ruhsat Sahibi ve Üretici Pazarlama 
yetkilendirme sahibi
Neon Healthcare Ltd., Mill Studio İş Merkezi, Crane Mead, Ware,
Hertfordshire, SG12 9PY, Birleşik Krallık

Üretici firma
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Industriepark Höchst,
65926 Frankfurt am Main, 
Almanya

Bu broşür ilacınızla ilgili tüm bilgileri içermemektedir. Herhangi bir sorunuz varsa veya herhangi bir 
konuda emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Bu broşür en son Ekim 2020'de revize edilmiştir.


