
Супрефакт®1 mg/ml инжекция
Бусерелин ацетат

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като то съдържа важни

информация за вас.
• Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

• Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

• Това лекарство Ви е предписано. Не го предавайте на други. Това може да им навреди, дори ако 
симптомите им са същите като вашите.

• Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля 

уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Какво има в тази листовка

1. Какво представлява Suprefact Injection и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Suprefact Injection
3. Как да използвате Suprefact Injection

4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате Suprefact Injection

6. Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представлява Suprefact Injection и за какво се използва

Suprefact Injection съдържа лекарство, наречено бусерелин. Това принадлежи към група лекарства, наречени аналози 

на гонадотропин освобождаващ хормон. Това е синтетична версия на хормон, който се среща естествено в тялото. 

Действа чрез понижаване на производството на полови хормони.

Използва се за лечение на рак на простатата чрез понижаване на количеството на хормона „тестостерон“.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Suprefact Injection

Преди да използвате Suprefact, Вашият лекар трябва да прецени риска от развитие на заболявания на сърцето и 

кръвоносните съдове (сърдечно-съдови заболявания), захарен диабет и анемия. Ако развиете някое от изброените по-

горе, трябва да бъдете наблюдавани и съответно лекувани.

Не използвайте това лекарство и уведомете Вашия лекар, ако: х

Вие сте алергични (свръхчувствителни) към:

− бусерелин

− други подобни лекарства като гозерелин
− някоя от останалите съставки на Suprefact Injection (изброени в раздел 6 по-долу)
Признаците на алергична реакция включват: обрив, проблеми с преглъщането или дишането, подуване на устните, 

лицето, гърлото или езика

Претърпяли сте операция за отстраняване на тестисите
Имате тумор, който не се влияе от промени в нивата на хормоните
Това лекарство е предназначено само за мъже. Друга презентация е налична за жени. Важно 
е тези лекарства да не се използват по време на бременност или кърмене.

х
х
х

Не използвайте, ако някое от горните се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да 

използвате Suprefact Injection.

Обърнете специално внимание при употребата на Suprefact Injection

TITLE - BUSERELIN ACETATE / SUPREFACT MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN BULGARIAN

Source : Medicines Org UK

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


Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Вашето лекарство, ако:

• Имате депресия. Има съобщения за депресия при пациенти, използващи Suprefact Injection, която 
може да бъде тежка. Ако използвате Suprefact Injection и развиете депресивно настроение, 
информирайте Вашия лекар

• Имате високо кръвно налягане. Вашето кръвно налягане трябва да се проверява редовно

• Имате диабет. Трябва редовно да проверявате нивата на кръвната си глюкоза
• Имате метаболитно костно заболяване или имате допълнителни рискови фактори за остеопороза като хронична 

злоупотреба с алкохол, тютюнопушене, фамилна анамнеза за остеопороза или сте на продължителна терапия с 

антиконвулсанти или кортикостероиди

Ако не сте сигурни дали някое от горните се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате 

Suprefact Injection.

Предупреждения и предпазни мерки

Моля, уведомете Вашия лекар, ако имате някое от следните:
Всички заболявания на сърцето или кръвоносните съдове, включително проблеми със сърдечния ритъм (аритмия), 

или се лекувате с лекарства за тези състояния. Рискът от проблеми със сърдечния ритъм може да се увеличи при 

използване на Suprefact Injection.

Други лекарства и Suprefact Injection
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства. Това включва 

лекарства, които купувате без рецепта, включително билкови лекарства. Това е така, защото Suprefact Injection може да 

повлияе на начина, по който действат някои други лекарства. Също така някои лекарства могат да повлияят на начина на 

действие на Suprefact Injection.

По-специално, уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате следното:
• лекарства за диабет

Suprefact Injection може да повлияе на някои лекарства, използвани за лечение на проблеми със сърдечния ритъм (напр. 

хинидин, прокаинамид, амиодарон и соталол) или може да увеличи риска от проблеми със сърдечния ритъм, когато се 

използва с някои други лекарства (напр. метадон (използван за облекчаване на болката и част от лекарството) детоксикация 

на пристрастяване), моксифлоксацин (антибиотик), антипсихотици, използвани при сериозни психични заболявания).

Бременност и кърмене
Това лекарство е предназначено за употреба при мъже. Има обаче друг вид това лекарство, което може да се използва 

при жени. Жените не трябва да използват нито един от двата вида на това лекарство, ако са бременни или кърмят.

Шофиране и работа с машини

Може да почувствате замаяност, сънливост или замъглено зрение, докато използвате това лекарство. Ако това се случи, не шофирайте и не 

използвайте никакви инструменти или машини.

Важна информация за някои от съставките на Suprefact Injection 
Suprefact инжекцията съдържа:
• Бензилов алкохол. Не трябва да се дава на недоносени или новородени бебета. Бензиловият алкохол може 

да причини токсични и алергични реакции при кърмачета и деца до 3 години.

3. Как да използвате Suprefact Injection

Suprefact Injection обикновено се прилага от лекар или медицинска сестра. Това е така, защото трябва да се 
прилага като инжекция под кожата (подкожна инжекция).



Колко Suprefact Injection се прилага
Ако не сте сигурни защо Ви се прилага Suprefact Injection или имате въпроси относно това колко Ви се 
прилага Suprefact Injection, говорете с Вашия лекар или медицинска сестра.
• 0,5 ml Suprefact Injection ще ви се дава на всеки 8 часа в продължение на 7 дни
• След 7 дни лечение ще Ви бъде даден назален спрей

Ако имате повече Suprefact Injection, отколкото трябва
Малко вероятно е Вашият лекар или медицинска сестра да Ви дадат твърде много лекарство. Вашият лекар и медицинска 

сестра ще следят напредъка ви, като тестват кръвта ви на редовни интервали и ще проверяват лекарството, което 

получавате. Винаги питайте, ако не сте сигурни защо получавате доза лекарство.

Могат да се появят следните ефекти: чувство на слабост, главоболие, нервност, горещи вълни, замаяност, 
гадене, болка в стомаха, подуване на краката и болка в гърдите. Може също да имате болка, кървене или 
втвърдяване на кожата на мястото на инжектиране.

Ако пропуснете доза Suprefact Injection
Вашият лекар или медицинска сестра ще имат инструкции кога да Ви дадат това лекарство. Малко вероятно е да не 

получите лекарството, както е предписано. Въпреки това, ако смятате, че сте пропуснали доза, уведомете Вашия лекар 

или медицинска сестра.

Ако сами инжектирате това лекарство и забравите доза, вземете я веднага щом си спомните. Въпреки това, ако 
е почти време за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза.Недейвземете двойна доза, за да 
компенсирате пропуснатата доза.

Ако спрете да приемате Suprefact Injection.

Продължавайте да използвате Suprefact Injection, докато Вашият лекар не Ви каже да спрете. Това е важно за подпомагане на лечението на вашия 

тумор.

Кръвни изследвания

Използването на Suprefact Injection може да повлияе на резултатите от някои кръвни изследвания. По-специално, Suprefact 

Injection може да промени нивото на чернодробните ензими и мазнините в кръвта (липиди), показани в кръвните изследвания. 

Ако ще си направите кръвен тест, важно е да кажете на Вашия лекар, че използвате Suprefact Injection.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, Suprefact може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Спрете да използвате Suprefact и посетете лекар или отидете веднага в болница, ако;

• Вие иматеалергична реакция. Признаците могат да включват: обрив, проблеми с преглъщането или дишането, 

подуване на устните, лицето, гърлото или езика

• Имате болки в краката, затруднено дишане или недостиг на въздух и болка в гърдите. Това може да се дължи 

на кръвни съсиреци в тялото и белите дробове

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани реакции:

• Получавате синини по-лесно от обикновено. Това може да се дължи на проблем с кръвта, наречен 

"тромбоцитопения"

• Получавате много инфекции. Признаците включват висока температура, възпалено гърло или язви в устата. Това може да са 

признаци на проблем с кръвта, наречен левкопения

• Имате силно главоболие и проблеми със зрението. Това е много рядко, но ако се случи, може да се дължи 
на тумори на хипофизната жлеза. Тази жлеза се намира в основата на мозъка



• Вашето кръвно налягане се повишава. Това е много рядко, но ако се случи, може да получите 
симптоми като смазваща болка в гърдите, объркване, проблеми със зрението, умора и 
неравномерен пулс

• Имате проблеми с отделянето на вода (урина)

• Имате остра болка или болки в страната в областта между ребрата и бедрата. Това може да 
са признаци на подут бъбрек

• Чувствате се уморени и тялото ви е подуто. Това може да са признаци на натрупване на течност в тъканите, 

наречена лимфостаза

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако някоя от следните нежелани реакции стане сериозна или продължи повече от 

няколко дни:

• Загуба на сексуално желание (либидо)

• Атрофия (свиване) на тестисите
• Дискомфорт в костите или мускулите, като болка в рамото или скованост или мускулна слабост. Ако Suprefact 

Injection се използва за дълъг период от време, това може да увеличи риска от получаване на състояние, 

наречено „остеопороза“. Това е, когато костите ви са по-склонни да се счупят

• Намален толеранс към глюкоза, което може да доведе до влошаване на съществуващия диабет

• Промени в телесното тегло, промени в апетита и повишена жажда
• Промени в настроението, като чувство на депресия или влошаване на депресията и чувство на тревожност. 

Промени в настроението, депресия

Честота: Дългосрочна употреба: често 

Краткосрочна употреба: Нечести

• Чувство на нервност, замаяност, умора или сънливост

• Главоболие и нарушен сън
• Проблеми с паметта и концентрацията
• Болка или зачервяване на мястото на инжектиране

• Необичайни кожни усещания като изтръпване, мравучкане, бодене, парене или пълзене по кожата. 
Това може да се усети като „игли и игли“ (обикновено в ръцете и краката) и се нарича парестезия

• Сухота в очите (може да доведе до дразнене на очите при хора, които носят контактни лещи), замъглено 
зрение, усещане за натиск зад очите

• Проблеми със слуха като звънене в ушите (тинитус)
• Много бърз, неравномерен или усилен пулс (сърцебиене)
• Подуване на лицето (подпухналост) поради задържане на вода, което също може да причини подуване на ръцете или краката

• Усещане или гадене, болки в стомаха, болка в долната част на корема, диария или запек
• Суха кожа или акне или горещи вълни

• Косата расте повече от нормалното (включително окосмяването по тялото и лицето)

• Загуба на коса (включително окосмяване по тялото или лицето)

• Разцепване на ноктите

• Увеличаване на размера на гърдите или чувствителност на гърдите

• Промени в нивото на чернодробните ензими, мазнините (липидите) и веществото, наречено „билирубин“ в кръвта, показани при 

кръвни изследвания

• Неизвестна честота: промени в ЕКГ (удължаване на QT интервала)

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни 

нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Можете също така да докладвате нежелани реакции директно чрез схемата за 

жълта карта на адрес:www.mhra.gov.uk/yellowcard или потърсете MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да помогнете да предоставите повече информация за безопасността на това лекарство.



5. Как да съхранявате Suprefact Injection

Съхранявайте това лекарство на безопасно място, където децата не могат да го видят или достигнат.

Не използвайте Suprefact Injection след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка. Срокът на 

годност се отнася до последния ден на този месец. След отваряне използвайте в рамките на 15 дни.

Да не се съхранява над 25°C. Не замразявайте.
Съхранявайте флаконите във външната картонена опаковка, за да се предпазят от светлина.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт 

как да изхвърлите лекарствата, които вече не са необходими. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Suprefact Injection
Всеки 1 ml съдържа 1 милиграм от активното вещество, бусерелин като бусерелин ацетат
Другите съставки са натриев хлорид, натриев дихидроген фосфат, натриев хидроксид, 
бензилов алкохол и вода за инжекции

Как изглежда Suprefact Injection и какво съдържа опаковката
Suprefact Injection се предлага в кутии, съдържащи два многодозови флакона. Всеки флакон съдържа 
5,5 милиграма разтвор.

Притежател на разрешение за употреба и производител 

Притежател на разрешение за употреба

Neon Healthcare Ltd., бизнес център Mill Studio, Crane Mead, Ware,
Хертфордшир, SG12 9PY, Великобритания

Производител
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Industriepark Höchst,
65926 Франкфурт на Майн, 
Германия

Тази листовка не съдържа цялата информация за Вашето лекарство. Ако имате въпроси или не сте 
сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Тази листовка е преразгледана последно през октомври 2020 г


