
suprefact®1 mg/ml injectie
Busereline-acetaat

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie voor u.
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet je het nog een keer lezen.

• Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan hen schaden, zelfs als hun 

symptomen dezelfde zijn als die van u.
• Als een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, 

raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat staat er in deze bijsluiter?

1. Wat is Suprefact Injection en waarvoor wordt het gebruikt?

2. Wat u moet weten voordat u Suprefact Injection gebruikt?
3. Hoe suprefact-injectie te gebruiken?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Suprefact Injection?
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

1. Wat is Suprefact Injection en waarvoor wordt het gebruikt?

Suprefact Injectie bevat een geneesmiddel dat busereline wordt genoemd. Dit behoort tot een groep geneesmiddelen die 

gonadotropine-releasing hormoonanalogen worden genoemd. Dit is een synthetische versie van een hormoon dat van nature in het 

lichaam voorkomt. Het werkt door de productie van geslachtshormonen te verlagen.

Het wordt gebruikt om prostaatkanker te behandelen door de hoeveelheid van het hormoon 'testosteron' te verlagen.

2. Wat u moet weten voordat u Suprefact Injection gebruikt?

Voordat u Suprefact gebruikt, moet uw arts uw risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten (cardiovasculaire 

aandoeningen), diabetes mellitus en bloedarmoede beoordelen. Als u een van de bovenstaande symptomen krijgt, moet 

u dienovereenkomstig worden gecontroleerd en behandeld.

Gebruik dit geneesmiddel niet en vertel het uw arts als: X

U bent allergisch (overgevoelig) voor:
− busereline
− andere soortgelijke geneesmiddelen zoals gosereline

− een van de andere bestanddelen van Suprefact Injection (vermeld in rubriek 6 hieronder)
Tekenen van een allergische reactie zijn onder meer:   huiduitslag, slik- of ademhalingsproblemen, zwelling van uw 

lippen, gezicht, keel of tong

U heeft een operatie ondergaan om uw testikels te verwijderen

U heeft een tumor die niet wordt beïnvloed door veranderingen in de hormoonspiegels

Dit geneesmiddel is alleen bedoeld voor mannen. Er is een andere presentatie beschikbaar voor vrouwen. Het is 

belangrijk dat deze geneesmiddelen niet worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

X
X
X

Niet gebruiken als een van bovenstaande punten op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, neem dan contact op met uw arts of 

apotheker voordat u Suprefact Injectie gebruikt.

Wees extra voorzichtig met Suprefact Injectie

TITLE - BUSERELIN ACETATE / SUPREFACT MEDICATION PATIENT INFORMATION IN DUTCH

Source : Medicines Org UK

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


Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u uw geneesmiddel gebruikt als:
• Je hebt een depressie. Er zijn meldingen geweest van depressie bij patiënten die Suprefact Injection 

gebruikten, die ernstig kan zijn. Als u Suprefact Injection gebruikt en een depressieve stemming krijgt, 
informeer dan uw arts

• U heeft een hoge bloeddruk. Uw bloeddruk moet regelmatig worden gecontroleerd
• U heeft suikerziekte. U moet uw bloedglucosewaarden regelmatig controleren
• U heeft een metabole botziekte of u heeft bijkomende risicofactoren voor osteoporose, zoals chronisch 

alcoholmisbruik, roken, een familiegeschiedenis van osteoporose of u wordt langdurig behandeld met 
anticonvulsiva of corticosteroïden

Als u niet zeker weet of een van de bovenstaande punten op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u 

Suprefact Injectie gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Vertel het uw arts als u een van de volgende aandoeningen heeft:

Hart- of bloedvataandoeningen, waaronder hartritmestoornissen (aritmie), of u wordt behandeld met 
geneesmiddelen voor deze aandoeningen. Het risico op hartritmeproblemen kan verhoogd zijn bij 
gebruik van Suprefact Injectie.

Andere medicijnen en Suprefact-injectie
Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook 
voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt, inclusief kruidengeneesmiddelen. Dit is omdat Suprefact Injectie de 
werking van sommige andere geneesmiddelen kan beïnvloeden. Ook kunnen sommige geneesmiddelen de werking 
van Suprefact Injectie beïnvloeden.

Vertel het uw arts of apotheker in het bijzonder als u het volgende gebruikt:
• medicijnen voor diabetes

Suprefact Injection kan interfereren met sommige geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van 

hartritmeproblemen (bijv. kinidine, procaïnamide, amiodaron en sotalol) of kan het risico op hartritmeproblemen verhogen bij gebruik 

in combinatie met andere geneesmiddelen (bijv. methadon (gebruikt voor pijnverlichting en een deel van het geneesmiddel). 

verslavingsontgifting), moxifloxacine (een antibioticum), antipsychotica gebruikt voor ernstige psychische aandoeningen).

Zwangerschap en borstvoeding
Dit geneesmiddel is bedoeld voor gebruik bij mannen. Er is echter een ander type van dit geneesmiddel dat bij vrouwen kan 

worden gebruikt. Vrouwen mogen geen van beide typen van dit geneesmiddel gebruiken als ze zwanger zijn of borstvoeding 

geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt zich duizelig of slaperig voelen of wazig zien tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. Als dit gebeurt, rijd dan niet 

en gebruik geen gereedschap of machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Suprefact Injection 
Suprefact injectie bevat:
• Benzyl alcohol. Het mag niet worden gegeven aan premature of pasgeboren baby's. Benzylalcohol kan toxische 

reacties en allergische reacties veroorzaken bij zuigelingen en kinderen tot 3 jaar.

3. Hoe suprefact-injectie te gebruiken?
Suprefact Injectie wordt normaal gesproken toegediend door een arts of verpleegkundige. Dit komt omdat het als een injectie 

onder de huid moet worden toegediend (subcutane injectie).



Hoeveel Suprefact-injectie wordt gegeven?

Als u niet zeker weet waarom u Suprefact Injectie krijgt of als u vragen heeft over hoeveel Suprefact 
Injectie u krijgt, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.
• U krijgt gedurende 7 dagen elke 8 uur 0,5 ml Suprefact-injectie
• Na 7 dagen behandeling krijgt u de neusspray

Wat u moet doen als u meer van Suprefact Injection heeft gehad dan u zou mogen

Het is onwaarschijnlijk dat uw arts of verpleegkundige u te veel medicijnen zal geven. Uw arts en verpleegkundige 
zullen uw voortgang volgen door regelmatig uw bloed te testen en het geneesmiddel dat u krijgt te controleren. 
Vraag het altijd als u niet zeker weet waarom u een dosis geneesmiddel krijgt.
De volgende effecten kunnen optreden: zwakte, hoofdpijn, zenuwachtigheid, opvliegers, duizeligheid, 
misselijkheid, maagpijn, zwelling van de benen en pijn in de borsten. U kunt ook pijn, bloedingen of verharding 
van de huid hebben op de injectieplaats.

Wat u moet doen als u een dosis Suprefact-injectie heeft overgeslagen

Uw arts of verpleegkundige zal instructies hebben over wanneer u dit geneesmiddel moet krijgen. Het is onwaarschijnlijk dat u 

het geneesmiddel niet krijgt zoals het is voorgeschreven. Als u echter denkt dat u een dosis heeft gemist, vertel dit dan aan uw 

arts of verpleegkundige.

Als u dit geneesmiddel zelf injecteert en u bent een dosis vergeten, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het 
echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over.Niet doenneem een   dubbele dosis om een   
vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Suprefact Injection.

Blijf Suprefact Injectie gebruiken totdat uw arts u zegt te stoppen. Dit is belangrijk bij de behandeling van uw 
tumor.

Bloedtesten
Het gebruik van Suprefact Injection kan de resultaten van sommige bloedonderzoeken beïnvloeden. Suprefact Injectie kan met name het 

gehalte aan leverenzymen en vetten in het bloed (lipiden) die in bloedonderzoek worden aangetoond, veranderen. Als u een 

bloedonderzoek moet ondergaan, is het belangrijk om uw arts te vertellen dat u Suprefact Injectie gebruikt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Suprefact bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het gebruik van Suprefact en ga onmiddellijk naar een arts of ga naar een ziekenhuis als;

• Heb je eenallergische reactie. De verschijnselen kunnen zijn: uitslag, slik- of ademhalingsproblemen, 
zwelling van uw lippen, gezicht, keel of tong

• U heeft pijn in de benen, ademhalingsmoeilijkheden of kortademigheid en pijn op de borst. Dit kan 
komen door bloedstolsels in uw lichaam en longen

Vertel het uw arts onmiddellijk als u een van de volgende ernstige bijwerkingen opmerkt:
• Je krijgt sneller blauwe plekken dan normaal. Dit kan het gevolg zijn van een bloedprobleem dat 

'trombocytopenie' wordt genoemd

• Je krijgt veel infecties. Symptomen zijn onder meer koorts, keelpijn of zweertjes in de mond. Dit kunnen tekenen zijn van een 

bloedprobleem dat leukopenie wordt genoemd

• U heeft ernstige hoofdpijn en problemen met uw gezichtsvermogen. Dit is zeer zeldzaam, maar als het gebeurt, kan het 

te wijten zijn aan tumoren op de hypofyse. Deze klier bevindt zich aan de basis van de hersenen



• Je bloeddruk wordt hoger. Dit komt zeer zelden voor, maar als het gebeurt, kunt u symptomen krijgen zoals 

verpletterende pijn op de borst, verwardheid, problemen met uw gezichtsvermogen, vermoeidheid en een 

onregelmatige hartslag

• U heeft problemen met plassen (urine)
• Je hebt scherpe pijn of pijn in je zij in het gebied tussen de ribben en de heupen. Dit kunnen 

tekenen zijn van een gezwollen nier
• Je voelt je moe en je lichaam is opgezwollen. Dit kunnen tekenen zijn van vochtophoping in de weefsels die 

lymfostase worden genoemd

Vertel het uw arts of apotheker als een van de volgende bijwerkingen ernstig wordt of langer dan een paar dagen 

aanhoudt:

• Verlies van geslachtsdrift (libido)

• Atrofie (krimpen) van de testikels
• Bot- of spierongemak zoals schouderpijn of stijfheid of spierzwakte. Als Suprefact Injectie gedurende een lange 

periode wordt gebruikt, kan dit het risico verhogen dat u een aandoening krijgt die 'osteoporose' wordt 
genoemd. Dit is wanneer je botten meer kans hebben om te breken

• Verlaagde tolerantie voor glucose, wat kan leiden tot verergering van bestaande diabetes
• Veranderingen in lichaamsgewicht, veranderingen in eetlust en verhoogde dorst

• Stemmingswisselingen zoals zich depressief voelen of verergering van depressie en zich angstig voelen. 

Stemmingswisselingen, depressie

Frequentie: Langdurig gebruik: vaak 
Gebruik op korte termijn: Soms

• Nerveus, duizelig, moe of slaperig voelen
• Hoofdpijn en verstoorde slaap
• Problemen met geheugen en concentratie
• Pijn of roodheid op de injectieplaats
• Ongewone huidsensaties zoals gevoelloosheid, tintelingen, prikken, branden of kruipen op de huid. Dit kan 

aanvoelen als 'spelden en naalden' (meestal in de armen en benen) en wordt paresthesie genoemd
• Droge ogen (mogelijk leidend tot oogirritatie bij mensen die contactlenzen dragen), wazig zicht, 

gevoel van druk achter de ogen
• Gehoorproblemen zoals oorsuizen (tinnitus)
• Zeer snelle, onregelmatige of krachtige hartslag (hartkloppingen)

• Zwelling van het gezicht (wallen) als gevolg van het vasthouden van water, wat ook gezwollen armen of benen kan veroorzaken

• Misselijkheid of braken, buikpijn, pijn in de onderbuik, diarree of constipatie
• Droge huid of acne of opvliegers
• Haar groeit meer dan normaal (inclusief lichaams- en gezichtshaar)
• Haaruitval (inclusief lichaams- of gezichtshaar)

• Splijten van nagels

• Toename van de borstomvang of gevoelige borsten

• Veranderingen in het gehalte aan leverenzymen, vetten (lipiden) en een stof genaamd 'bilirubine' in het bloed, 

aangetoond in bloedonderzoeken

• Frequentie niet bekend: veranderingen in ECG (QT-verlenging)

Melding van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke 

bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Gele Kaarten 

Schema bij:www.mhra.gov.uk/yellowcard of zoek naar MHRA Yellow Card in de Google Play of Apple App Store.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.



5. Hoe bewaart u Suprefact Injection?

Bewaar dit geneesmiddel op een veilige plaats waar kinderen het niet kunnen zien of bereiken.

Gebruik Suprefact Injectie niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos. De 
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Na openen binnen 15 dagen gebruiken.
Niet bewaren boven 25°C. Niet bevriezen.
Bewaar de injectieflacons in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met 

geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen om het milieu te beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Welke stoffen zitten er in Suprefact Injection?

Elke 1 ml bevat 1 milligram van de werkzame stof, busereline als buserelineacetaat
De andere stoffen in dit middel zijn natriumchloride, natriumdiwaterstoffosfaat, natriumhydroxide, 
benzylalcohol en water voor injecties.

Hoe ziet Suprefact Injection eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Suprefact Injection is verkrijgbaar in dozen met twee flacons voor meerdere doses. Elke injectieflacon bevat 
5,5 milligram oplossing.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de 

vergunning voor het in de handel brengen

Neon Healthcare Ltd., Mill Studio Business Center, Crane Mead, Ware,
Hertfordshire, SG12 9PY, VK

Fabrikant
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Industriepark Höchst,
65926 Frankfurt am Main, 
Duitsland

Deze bijsluiter bevat niet alle informatie over uw geneesmiddel. Als u vragen heeft of ergens niet 
zeker van bent, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2020


