
Suprefact®1mg/ml Iniksyon
Buserelin acetate

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang paggamit ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng mahalaga

impormasyon para sa iyo.

• Panatilihin ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

• Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

• Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang 
kanilang mga sintomas ay kapareho ng sa iyo.

• Kung ang alinman sa mga side effect ay nagiging seryoso, o kung may napansin kang anumang side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito, 

mangyaring sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko.

Ano ang nasa leaflet na ito

1. Ano ang Suprefact Injection at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo gamitin ang Suprefact Injection

3. Paano gamitin ang Suprefact Injection

4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Suprefact Injection

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Suprefact Injection at para saan ito ginagamit

Ang Suprefact Injection ay naglalaman ng gamot na tinatawag na buserelin. Ito ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na 

tinatawag na gonadotropin releasing hormone analogues. Ito ay isang sintetikong bersyon ng isang hormone na natural na nangyayari 

sa katawan. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng produksyon ng mga sex hormone.

Ito ay ginagamit upang gamutin ang kanser sa prostate sa pamamagitan ng pagpapababa ng dami ng hormone na 'testosterone'.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo gamitin ang Suprefact Injection

Bago gamitin ang Suprefact, dapat tasahin ng iyong doktor ang iyong panganib na magkaroon ng mga sakit sa 
puso at mga daluyan ng dugo (cardiovascular disease), diabetes mellitus at anemia. Kung bumuo ka ng alinman 
sa itaas, dapat kang subaybayan at tratuhin nang naaayon.

Huwag gamitin ang gamot na ito at sabihin sa iyong doktor kung: X

Ikaw ay allergic (hypersensitive) sa:
− buserelin
− iba pang katulad na mga gamot tulad ng goserelin

− alinman sa iba pang sangkap ng Suprefact Injection (nakalista sa Seksyon 6 sa ibaba)
Ang mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi ay kinabibilangan ng: isang pantal, mga problema sa paglunok o paghinga, pamamaga ng iyong 

mga labi, mukha, lalamunan o dila.

Inoperahan ka para alisin ang iyong mga testicle
Mayroon kang tumor na hindi apektado ng mga pagbabago sa mga antas ng hormone

Ang gamot na ito ay inilaan para sa mga lalaki lamang. Ang isa pang pagtatanghal ay magagamit para sa mga 

kababaihan. Mahalaga na ang mga gamot na ito ay hindi ginagamit sa panahon ng pagbubuntis o pagpapasuso.

X
X
X

Huwag gamitin kung ang alinman sa itaas ay naaangkop sa iyo. Kung hindi ka sigurado, kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko 

bago gamitin ang Suprefact Injection.

Mag-ingat sa Suprefact Injection

TITLE - BUSERELIN ACETATE / SUPREFACT MEDICATION PATIENT INFORMATION IN FILIPINO
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Magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang iyong gamot kung:

• Mayroon kang depresyon. May mga ulat ng depresyon sa mga pasyenteng gumagamit ng Suprefact Injection na 
maaaring malubha. Kung gumagamit ka ng Suprefact Injection at nagkakaroon ng depressed mood, ipaalam sa 
iyong doktor

• Mayroon kang mataas na presyon ng dugo. Ang iyong presyon ng dugo ay dapat na regular na suriin

• May diabetes ka. Dapat mong suriin nang regular ang iyong mga antas ng glucose sa dugo

• Mayroon kang metabolic bone disease o may mga karagdagang kadahilanan ng panganib para sa osteoporosis tulad ng talamak 

na pag-abuso sa alkohol, paninigarilyo, isang family history ng osteoporosis o nasa pangmatagalang therapy na may mga 

anticonvulsant o corticosteroids

Kung hindi ka sigurado kung naaangkop sa iyo ang alinman sa mga nabanggit, kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang 

Suprefact Injection.

Mga babala at pag-iingat
Mangyaring sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod:

Anumang sakit sa puso o daluyan ng dugo, kabilang ang mga problema sa ritmo ng puso (arrhythmia), o ginagamot ng 

mga gamot para sa mga kundisyong ito. Ang panganib ng mga problema sa ritmo ng puso ay maaaring tumaas kapag 

gumagamit ng Suprefact Injection.

Iba pang mga gamot at Suprefact Injection
Mangyaring sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka o kamakailan lamang ay umiinom ng anumang iba pang mga gamot. 

Kabilang dito ang mga gamot na binibili mo nang walang reseta, kabilang ang mga herbal na gamot. Ito ay dahil ang Suprefact Injection ay 

maaaring makaapekto sa paraan ng paggana ng ilang iba pang mga gamot. Gayundin ang ilang mga gamot ay maaaring makaapekto sa paraan 

ng paggana ng Suprefact Injection.

Sa partikular, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung iniinom mo ang sumusunod:

• mga gamot para sa diabetes

Ang Suprefact Injection ay maaaring makagambala sa ilang mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mga problema sa ritmo ng 

puso (hal. quinidine, procainamide, amiodarone at sotalol) o maaaring mapataas ang panganib ng mga problema sa ritmo ng puso 

kapag ginamit kasama ng ilang iba pang mga gamot (hal. methadone (ginagamit para sa pagtanggal ng sakit at bahagi ng gamot 

addiction detoxification), moxifloxacin (isang antibiotic), antipsychotics na ginagamit para sa malubhang sakit sa isip).

Pagbubuntis at pagpapasuso
Ang gamot na ito ay inilaan para gamitin sa mga lalaki. Gayunpaman, may isa pang uri ng gamot na ito na maaaring gamitin sa mga 

kababaihan. Ang mga kababaihan ay hindi dapat gumamit ng alinman sa uri ng gamot na ito kung sila ay buntis o nagpapasuso.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Maaari kang makaramdam ng pagkahilo, pag-aantok o malabo ang paningin habang ginagamit ang gamot na ito. Kung mangyari ito, huwag magmaneho 

o gumamit ng anumang mga tool o makina.

Mahalagang impormasyon tungkol sa ilan sa mga sangkap ng Suprefact Injection Ang 

suprefact injection ay naglalaman ng:

• Benzyl alcohol. Hindi ito dapat ibigay sa mga napaaga o bagong silang na sanggol. Ang Benzyl alcohol ay maaaring magdulot ng mga 

nakakalason na reaksyon at mga reaksiyong alerhiya sa mga sanggol at bata hanggang 3 taong gulang.

3. Paano gamitin ang Suprefact Injection

Ang Suprefact Injection ay karaniwang ibinibigay ng isang doktor o nars. Ito ay dahil kailangan itong ibigay bilang 
isang iniksyon sa ilalim ng balat (subcutaneous injection).



Magkano ang Suprefact Injection na ibinibigay

Kung hindi ka sigurado kung bakit ka binibigyan ng Suprefact Injection o may anumang tanong tungkol sa kung gaano 

karaming Suprefact Injection ang ibinibigay sa iyo, makipag-usap sa iyong doktor o nars.

• Ang 0.5ml ng Suprefact Injection ay ibibigay sa iyo tuwing 8 oras sa loob ng 7 araw
• Pagkatapos ng 7 araw ng paggamot, bibigyan ka ng nasal spray

Kung mayroon kang mas maraming Suprefact Injection kaysa sa dapat mo

Malamang na ang iyong doktor o nars ay magbibigay sa iyo ng labis na gamot. Susubaybayan ng iyong doktor at nars ang iyong pag-

unlad sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong dugo sa mga regular na pagitan at suriin ang gamot na ibinigay sa iyo. Palaging 

magtanong kung hindi ka sigurado kung bakit ka kumukuha ng dosis ng gamot.

Ang mga sumusunod na epekto ay maaaring mangyari: panghihina, pananakit ng ulo, kaba, mainit na pamumula, pagkahilo, 
pagsusuka, pananakit ng tiyan, pamamaga ng mga binti at pananakit ng dibdib. Maaari ka ring magkaroon ng pananakit, 
pagdurugo o pagtigas ng balat sa lugar ng iniksyon.

Kung napalampas mo ang isang dosis ng Suprefact Injection

Ang iyong doktor o nars ay magkakaroon ng mga tagubilin kung kailan ibibigay sa iyo ang gamot na ito. Malamang na 
hindi ka bibigyan ng gamot gaya ng inireseta. Gayunpaman, kung sa tingin mo ay napalampas mo ang isang dosis, 
sabihin sa iyong doktor o nars.

Kung ikaw mismo ang nag-iniksyon ng gamot na ito at nakalimutan mo ang isang dosis, inumin ito sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, 

kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis.Huwagkumuha ng dobleng dosis para makabawi sa isang 

nakalimutang dosis.

Kung huminto ka sa pagkakaroon ng Suprefact Injection.

Panatilihin ang paggamit ng Suprefact Injection hanggang sa sabihin sa iyo ng iyong doktor na huminto. Mahalaga ito sa pagtulong sa paggamot sa iyong 

tumor.

Pagsusuri ng dugo

Ang paggamit ng Suprefact Injection ay maaaring makaapekto sa mga resulta ng ilang pagsusuri sa dugo. Sa partikular, maaaring 

baguhin ng Suprefact Injection ang antas ng mga enzyme at taba ng atay sa dugo (lipids) na ipinapakita sa mga pagsusuri sa dugo. Kung 

magkakaroon ka ng pagsusuri sa dugo, mahalagang sabihin sa iyong doktor na gumagamit ka ng Suprefact Injection.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng produktong ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang Suprefact ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagama't hindi lahat ay nakakakuha nito.

Itigil ang paggamit ng Suprefact at magpatingin sa doktor o pumunta kaagad sa ospital kung;

• Mayroon kang isangreaksiyong alerhiya. Maaaring kabilang sa mga palatandaan ang: pantal, paglunok o mga problema sa paghinga, 

pamamaga ng iyong mga labi, mukha, lalamunan o dila.

• Mayroon kang pananakit sa binti, hirap huminga o kinakapos sa paghinga at pananakit ng dibdib. Ito ay maaaring 

dahil sa mga namuong dugo sa iyong katawan at baga

Sabihin kaagad sa iyong doktor kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na seryosong epekto:

• Mas madali kang mabugbog kaysa karaniwan. Ito ay maaaring dahil sa isang problema sa dugo na tinatawag na 

'thrombocytopenia'

• Nakakakuha ka ng maraming impeksyon. Kasama sa mga palatandaan ang lagnat, namamagang lalamunan o mga ulser sa bibig. Ang mga ito ay maaaring mga palatandaan ng isang 

problema sa dugo na tinatawag na leucopenia

• Mayroon kang matinding pananakit ng ulo at mga problema sa paningin. Ito ay napakabihirang ngunit kung mangyari ito ay 

maaaring dahil sa mga tumor sa pituitary gland. Ang glandula na ito ay matatagpuan sa base ng utak



• Ang iyong presyon ng dugo ay nagiging mas mataas. Ito ay napakabihirang ngunit kung ito ay mangyari maaari kang makakuha ng mga 

sintomas tulad ng pagdurog ng pananakit ng dibdib, pagkalito, mga problema sa iyong paningin, pagkapagod at hindi pantay na tibok ng 

puso

• Mayroon kang mga problema sa pagpasa ng tubig (ihi)

• Mayroon kang matinding pananakit o pananakit sa iyong tagiliran sa lugar sa pagitan ng tadyang at balakang. Ito ay maaaring mga 

palatandaan ng namamaga na bato

• Nakakaramdam ka ng pagod at namamaga ang iyong katawan. Ang mga ito ay maaaring mga palatandaan ng pagkakaroon ng likido sa mga tisyu na 

tinatawag na lymphostasis

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga sumusunod na epekto ay nagiging seryoso o tumatagal ng mas mahaba kaysa sa 

ilang araw:

• Pagkawala ng sex drive (libido)

• Pagkasayang (pag-urong) ng mga testes

• Ang kakulangan sa ginhawa sa buto o kalamnan tulad ng pananakit ng balikat o paninigas o panghihina ng kalamnan. Kung 

ginamit ang Suprefact Injection sa mahabang panahon, maaari itong tumaas sa panganib na magkaroon ka ng kondisyong 

tinatawag na 'osteoporosis'. Ito ay kapag ang iyong mga buto ay mas malamang na mabali

• Ang pagbaba ng tolerance sa glucose na maaaring humantong sa paglala ng kasalukuyang diabetes

• Mga pagbabago sa timbang ng katawan, pagbabago sa gana at pagtaas ng pagkauhaw

• Mga pagbabago sa mood tulad ng pakiramdam na nalulumbay o lumalalang depresyon at pakiramdam ng pagkabalisa. Mga 

pagbabago sa mood, depression

Dalas: Pangmatagalang paggamit: karaniwan Maikling 

terminong paggamit: Hindi karaniwan

• Nakakaramdam ng kaba, nahihilo, pagod o inaantok

• Sakit ng ulo at pagkagambala sa pagtulog

• Mga problema sa memorya at konsentrasyon
• Pananakit o pamumula sa lugar ng iniksyon

• Mga kakaibang sensasyon sa balat tulad ng pamamanhid, pangingilig, pagtusok, paso o gumagapang sa balat. Ito ay 

maaaring parang 'mga pin at karayom' (karaniwan ay nasa mga braso at binti) at tinatawag na paraesthesia

• Mga tuyong mata (maaaring humantong sa pangangati ng mata sa mga taong nagsusuot ng contact lens), malabong paningin, 

pakiramdam ng presyon sa likod ng mga mata

• Mga problema sa pandinig tulad ng tugtog sa tainga (tinnitus)
• Napakabilis, hindi pantay o malakas na tibok ng puso (palpitations)

• Pamamaga sa mukha (puffiness) dahil sa pagpapanatili ng tubig na maaari ring maging sanhi ng pamamaga ng mga braso o binti

• Pakiramdam o pagkakasakit, pananakit ng tiyan, pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan, pagtatae o paninigas ng dumi

• Dry skin o acne o hot flushes
• Lumalaki ang buhok nang higit sa normal (kabilang ang buhok sa katawan at mukha)

• Pagkalagas ng buhok (kabilang ang buhok sa katawan o mukha)

• Paghahati ng mga kuko

• Pagtaas sa laki ng dibdib o lambot ng dibdib
• Mga pagbabago sa antas ng mga enzyme sa atay, taba (lipids) at isang sangkap na tinatawag na 'bilirubin' sa dugo na ipinapakita 

sa mga pagsusuri sa dugo

• Hindi alam ang dalas: mga pagbabago sa ECG (pagpapahaba ng QT)

Pag-uulat ng mga side effect

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang 

posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng 

Yellow Card Scheme sa:www.mhra.gov.uk/yellowcard o maghanap ng MHRA Yellow Card sa Google Play o Apple App Store.

Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.



5. Paano mag-imbak ng Suprefact Injection

Itago ang gamot na ito sa isang ligtas na lugar kung saan hindi ito makikita o maabot ng mga bata.

Huwag gumamit ng Suprefact Injection pagkatapos ng expiry date na nakasaad sa label at karton. Ang petsa ng pag-

expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon. Kapag binuksan, gamitin sa loob ng 15 araw.

Huwag mag-imbak sa itaas ng 25°C. Huwag mag-freeze.

Itago ang mga vial sa panlabas na karton upang maprotektahan mula sa liwanag.

Ang mga gamot ay hindi dapat itapon sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon 

ang mga gamot na hindi na kailangan. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong upang maprotektahan ang kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Suprefact Injection

Ang bawat 1 ml ay naglalaman ng 1 milligram ng aktibong sangkap, buserelin bilang buserelin acetate

Ang iba pang mga sangkap ay, sodium chloride, sodium dihydrogen phosphate, sodium hydroxide, 
benzyl alcohol at tubig para sa mga iniksyon.

Ano ang hitsura ng Suprefact Injection at mga nilalaman ng pack
Ang Suprefact Injection ay makukuha sa mga kahon na naglalaman ng dalawang multidose vial. Ang bawat vial ay naglalaman ng 5.5 

milligrams ng solusyon.

May hawak at Tagagawa ng Awtorisasyon sa Marketing May-

hawak ng Awtorisasyon sa Marketing

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

Manufacturer
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Industriepark Höchst,
65926 Frankfurt am Main, 
Germany

Ang leaflet na ito ay hindi naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa iyong gamot. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o 

hindi sigurado sa anumang bagay, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

Huling binago ang leaflet na ito noong Oktubre 2020


