
Suprefact®1mg / ml thuốc tiêm
Buserelin axetat

Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu sử dụng thuốc này vì nó có chứa
thông tin cho bạn.
• Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.
• Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.
• Thuốc này đã được kê đơn cho bạn. Đừng truyền nó cho người khác. Nó có thể gây hại cho họ, ngay cả khi các 

triệu chứng của họ giống như của bạn.
• Nếu bất kỳ tác dụng phụ nào trở nên nghiêm trọng hoặc nếu bạn nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nào không được liệt kê trong tờ rơi 

này, vui lòng cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết.

Nội dung trong tờ rơi này

1. Suprefact Injection là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi sử dụng Suprefact Injection
3. Cách sử dụng Suprefact Injection
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách bảo quản Suprefact Injection
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

1. Suprefact Injection là gì và nó được sử dụng để làm gì

Suprefact Injection có chứa một loại thuốc gọi là buserelin. Thuốc này thuộc về một nhóm thuốc được gọi là chất tương 
tự hormone giải phóng gonadotropin. Đây là một phiên bản tổng hợp của một loại hormone xuất hiện tự nhiên trong 
cơ thể. Nó hoạt động bằng cách giảm sản xuất hormone giới tính.
Nó được sử dụng để điều trị ung thư tuyến tiền liệt bằng cách giảm lượng hormone 'testosterone'.

2. Những điều bạn cần biết trước khi sử dụng Suprefact Injection

Trước khi sử dụng Suprefact, bác sĩ nên đánh giá nguy cơ phát triển các bệnh về tim và mạch 
máu (bệnh tim mạch), đái tháo đường và thiếu máu. Nếu bạn phát triển bất kỳ dấu hiệu nào ở 
trên, bạn nên được theo dõi và điều trị phù hợp.

Không sử dụng thuốc này và nói với bác sĩ của bạn nếu: X

Bạn bị dị ứng (quá mẫn cảm) với:
- buserelin
- các loại thuốc tương tự khác như goserelin
- bất kỳ thành phần nào khác của Suprefact Injection (được liệt kê trong Phần 6 bên dưới)
Các dấu hiệu của phản ứng dị ứng bao gồm: phát ban, khó nuốt hoặc thở, sưng môi, mặt, 
cổ họng hoặc lưỡi

Bạn đã phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn của mình
Bạn có một khối u không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nồng độ hormone
Thuốc này chỉ dành cho nam giới. Một bài thuyết trình khác có sẵn cho phụ nữ. Điều quan trọng là 
những loại thuốc này không được sử dụng trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú.

X
X
X

Không sử dụng nếu bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho bạn. Nếu bạn không chắc chắn, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của 

bạn trước khi sử dụng Suprefact Injection.

Chăm sóc đặc biệt với Suprefact Injection
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Kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi sử dụng thuốc của bạn nếu:

• Bạn bị trầm cảm. Đã có báo cáo về tình trạng trầm cảm ở những bệnh nhân sử dụng Suprefact Injection có 
thể trầm trọng. Nếu bạn đang sử dụng Suprefact Injection và phát triển tâm trạng chán nản, hãy thông báo 
cho bác sĩ của bạn

• Bạn bị cao huyết áp. Huyết áp của bạn phải được kiểm tra thường xuyên
• Bạn bị bệnh tiểu đường. Bạn nên kiểm tra mức đường huyết thường xuyên
• Bạn bị bệnh xương chuyển hóa hoặc có thêm các yếu tố nguy cơ gây loãng xương như lạm dụng rượu 

mãn tính, hút thuốc lá, tiền sử gia đình bị loãng xương hoặc đang điều trị lâu dài với thuốc chống co 
giật hoặc corticosteroid

Nếu bạn không chắc liệu có bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho mình hay không, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng 

Suprefact Injection.

Cảnh báo và đề phòng
Vui lòng cho bác sĩ biết nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu nào sau đây:
Bất kỳ tình trạng tim hoặc mạch máu nào, bao gồm các vấn đề về nhịp tim (loạn nhịp tim), hoặc đang được 
điều trị bằng thuốc cho những tình trạng này. Nguy cơ mắc các vấn đề về nhịp tim có thể tăng lên khi sử 
dụng Suprefact Injection.

Các loại thuốc khác và Suprefact Injection
Vui lòng cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn đang dùng hoặc gần đây đã dùng bất kỳ loại thuốc nào khác. Điều này bao gồm 

các loại thuốc bạn mua mà không cần đơn, bao gồm cả thuốc thảo dược. Điều này là do Suprefact Injection có thể ảnh hưởng 

đến cách hoạt động của một số loại thuốc khác. Ngoài ra, một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến cách hoạt động của 

Suprefact Injection.

Đặc biệt, hãy nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn đang dùng những thứ sau:
• thuốc điều trị bệnh tiểu đường

Suprefact Injection có thể gây trở ngại cho một số loại thuốc được sử dụng để điều trị các vấn đề về nhịp tim (ví dụ: 
quinidine, procainamide, amiodarone và sotalol) hoặc có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về nhịp tim khi sử 
dụng với một số loại thuốc khác (ví dụ như methadone (được sử dụng để giảm đau và một phần của ma túy) cai 
nghiện), moxifloxacin (một loại kháng sinh), thuốc chống loạn thần dùng cho các bệnh tâm thần nghiêm trọng).

Mang thai và cho con bú
Thuốc này được thiết kế để sử dụng cho nam giới. Tuy nhiên, có một loại thuốc khác có thể được sử dụng cho 
phụ nữ. Phụ nữ không nên sử dụng một trong hai loại thuốc này nếu họ đang mang thai hoặc cho con bú.

Lái xe và sử dụng máy móc
Bạn có thể cảm thấy chóng mặt, buồn ngủ hoặc mờ mắt khi sử dụng thuốc này. Nếu điều này xảy ra, không lái xe hoặc sử 

dụng bất kỳ công cụ hoặc máy móc nào.

Thông tin quan trọng về một số thành phần của Suprefact Injection 
Tiêm siêu bề mặt chứa:
• Rượu benzyl. Nó không được dùng cho trẻ sinh non hoặc trẻ sơ sinh. Benzyl alcohol có thể gây 

phản ứng độc hại và phản ứng dị ứng ở trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 3 tuổi.

3. Cách sử dụng Suprefact Injection
Thuốc tiêm Suprefact thường được bác sĩ hoặc y tá tiêm. Điều này là do nó cần được tiêm 
dưới da (tiêm dưới da).



Bao nhiêu Suprefact Injection được đưa ra
Nếu bạn không chắc tại sao bạn lại được tiêm Suprefact hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về lượng Suprefact 
Injection đang được tiêm cho bạn, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc y tá của bạn.
• 0,5ml Suprefact Injection sẽ được cung cấp cho bạn cứ sau 8 giờ trong 7 ngày
• Sau 7 ngày điều trị, bạn sẽ được xịt mũi

Nếu bạn có nhiều Suprefact Injection hơn mức cần thiết
Không chắc rằng bác sĩ hoặc y tá của bạn sẽ cho bạn quá nhiều thuốc. Bác sĩ và y tá của bạn sẽ theo dõi sự 
tiến triển của bạn bằng cách xét nghiệm máu của bạn định kỳ và kiểm tra loại thuốc bạn được cho. Luôn hỏi 
nếu bạn không chắc chắn lý do tại sao bạn nhận được một liều thuốc.
Các tác dụng sau có thể xảy ra: cảm thấy yếu, nhức đầu, cảm thấy lo lắng, bốc hỏa, chóng 
mặt, cảm thấy nôn nao, đau dạ dày, phù chân và đau vú. Bạn cũng có thể bị đau, chảy 
máu hoặc cứng da tại chỗ tiêm.

Nếu bạn bỏ lỡ một liều Suprefact Injection
Bác sĩ hoặc y tá của bạn sẽ có hướng dẫn về thời điểm cung cấp cho bạn loại thuốc này. Không chắc là bạn sẽ 
không được dùng thuốc như đã được kê đơn. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ rằng bạn đã bỏ lỡ một liều, hãy nói với 
bác sĩ hoặc y tá của bạn.

Nếu bạn đang tự tiêm thuốc này và quên một liều, hãy uống ngay khi nhớ ra. Tuy nhiên, nếu gần 
đến thời gian dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã quên.Đừnguống một liều gấp đôi để bù cho 
một liều đã quên.

Nếu bạn ngừng tiêm Suprefact.
Tiếp tục sử dụng Suprefact Injection cho đến khi bác sĩ yêu cầu bạn dừng lại. Điều này rất quan trọng trong việc giúp điều trị khối u 

của bạn.

Xét nghiệm máu

Sử dụng Suprefact Injection có thể ảnh hưởng đến kết quả của một số xét nghiệm máu. Đặc biệt, Suprefact Injection có 
thể thay đổi mức độ men gan và chất béo trong máu (lipid) hiển thị trong các xét nghiệm máu. Nếu bạn chuẩn bị xét 
nghiệm máu, điều quan trọng là phải cho bác sĩ biết bạn đang sử dụng Suprefact Injection.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc sử dụng sản phẩm này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Giống như tất cả các loại thuốc, Suprefact có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.

Ngừng sử dụng Suprefact và đến gặp bác sĩ hoặc đến bệnh viện ngay lập tức nếu;
• Bạn có mộtdị ứng. Các dấu hiệu có thể bao gồm: phát ban, khó nuốt hoặc thở, sưng 

môi, mặt, cổ họng hoặc lưỡi
• Bạn bị đau chân, khó thở hoặc hụt   hơi và đau ngực. Điều này có thể là do cục máu 

đông trong cơ thể và phổi của bạn

Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào sau đây:

• Bạn dễ bị bầm tím hơn bình thường. Điều này có thể là do một vấn đề về máu được gọi 
là 'giảm tiểu cầu'

• Bạn bị nhiễm trùng rất nhiều. Các dấu hiệu bao gồm sốt, đau họng hoặc loét miệng. Đây có thể là dấu hiệu của một vấn 
đề về máu được gọi là giảm bạch cầu

• Bạn bị đau đầu nghiêm trọng và các vấn đề về thị lực. Điều này rất hiếm nhưng nếu nó xảy ra thì 
có thể là do khối u trên tuyến yên. Tuyến này được tìm thấy ở đáy não



• Huyết áp của bạn trở nên cao hơn. Điều này rất hiếm nhưng nếu nó xảy ra, bạn có thể nhận 
được các triệu chứng như đau tức ngực, lú lẫn, các vấn đề về thị lực, mệt mỏi và nhịp tim 
không đều.

• Bạn gặp vấn đề trong việc truyền nước (nước tiểu)

• Bạn bị đau nhói hoặc đau nhức bên hông ở vùng giữa xương sườn và hông. Đây có thể là dấu 
hiệu của một quả thận bị sưng

• Bạn cảm thấy mệt mỏi và cơ thể phù nề. Đây có thể là dấu hiệu của chất lỏng tích tụ trong các mô được gọi 
là bệnh bạch huyết

Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bất kỳ tác dụng phụ nào sau đây trở nên nghiêm trọng hoặc kéo dài hơn một 

vài ngày:

• Mất ham muốn tình dục (ham muốn tình dục)

• Teo (co lại) của tinh hoàn
• Khó chịu về xương hoặc cơ như đau vai hoặc cứng hoặc yếu cơ. Nếu sử dụng Suprefact 

Injection trong thời gian dài, nó có thể làm tăng nguy cơ bạn mắc phải một tình trạng gọi 
là 'loãng xương'. Đây là lúc xương của bạn dễ bị gãy hơn

• Khả năng dung nạp glucose giảm, có thể dẫn đến bệnh tiểu đường hiện có trở nên tồi tệ hơn

• Thay đổi trọng lượng cơ thể, thay đổi cảm giác thèm ăn và tăng cảm giác khát

• Thay đổi tâm trạng chẳng hạn như cảm thấy chán nản hoặc trầm cảm nặng hơn và cảm thấy lo lắng. Thay 
đổi tâm trạng, trầm cảm
Tần suất: Sử dụng lâu dài: phổ biến Sử 
dụng ngắn hạn: Không phổ biến

• Cảm thấy lo lắng, chóng mặt, mệt mỏi hoặc buồn ngủ

• Nhức đầu và rối loạn giấc ngủ
• Các vấn đề với trí nhớ và sự tập trung
• Đau hoặc đỏ tại chỗ tiêm
• Cảm giác da bất thường như tê, ngứa ran, châm chích, bỏng rát hoặc kiến   bò trên da. Cảm giác này có 

thể giống như 'đinh ghim và kim tiêm' (thường ở tay và chân) và được gọi là chứng loạn cảm
• Khô mắt (có thể dẫn đến kích ứng mắt ở những người đeo kính áp tròng), mờ mắt, cảm 

giác áp lực sau mắt
• Các vấn đề về thính giác như ù tai (ù tai)
• Nhịp tim rất nhanh, không đều hoặc mạnh (đánh trống ngực)
• Sưng mặt (bọng mắt) do giữ nước, cũng có thể gây sưng cánh tay hoặc chân
• Cảm thấy hoặc bị ốm, đau bụng, đau vùng bụng dưới, tiêu chảy hoặc táo bón
• Da khô hoặc mụn trứng cá hoặc nóng bừng

• Tóc mọc nhiều hơn bình thường (bao gồm cả lông trên cơ thể và trên khuôn mặt)

• Rụng tóc (bao gồm cả lông trên cơ thể hoặc trên khuôn mặt)

• Tách móng
• Tăng kích thước vú hoặc căng tức vú
• Những thay đổi về mức độ men gan, chất béo (lipid) và một chất gọi là 'bilirubin' trong máu được hiển thị trong 

các xét nghiệm máu
• Tần suất không xác định: thay đổi điện tâm đồ (QT kéo dài)

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng 

phụ nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Bạn cũng có thể báo cáo các tác dụng phụ trực tiếp thông qua 

Chương trình Thẻ Vàng tại:www.mhra.gov.uk/yellowcard hoặc tìm kiếm Thẻ vàng MHRA trong Google Play hoặc Apple App 

Store.

Bằng cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về độ an toàn của thuốc này.



5. Cách bảo quản Suprefact Injection

Giữ thuốc này ở một nơi an toàn mà trẻ em không thể nhìn thấy hoặc với nó.
Không sử dụng Suprefact Injection sau thời hạn sử dụng được ghi trên nhãn và hộp. Ngày hết 
hạn là ngày cuối cùng của tháng đó. Sau khi mở sử dụng trong vòng 15 ngày.
Không lưu trữ trên 25 ° C. Không đóng băng.
Giữ các lọ trong hộp carton bên ngoài để tránh ánh sáng.
Thuốc không được thải bỏ qua nước thải hoặc rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách loại bỏ 
các loại thuốc không còn cần thiết. Những biện pháp này sẽ có ích cho bảo vệ môi trường.

6. Nội dung của gói và các thông tin khác

Suprefact Injection chứa những gì
Mỗi 1 ml chứa 1 miligam hoạt chất, buserelin dưới dạng buserelin axetat
Các thành phần khác là, natri clorua, natri dihyđro photphat, natri hydroxit, rượu 
benzyl và nước để tiêm

Suprefact Injection trông như thế nào và nội dung của gói
Suprefact Injection có sẵn trong hộp chứa hai lọ đa liều. Mỗi lọ chứa 5,5 miligam 
dung dịch.

Nhà sản xuất và chủ sở hữu ủy quyền tiếp thị 
Người giữ giấy phép tiếp thị
Neon Healthcare Ltd., Mill Studio Business Centre, Crane Mead, Ware,
Hertfordshire, SG12 9PY, Vương quốc Anh

nhà chế tạo
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Industriepark Höchst,
65926 Frankfurt am 
Main, Đức

Tờ rơi này không chứa tất cả thông tin về thuốc của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc không chắc chắn 
về bất kỳ điều gì, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào tháng 10 năm 2020


