
Zkrácená informace o léčivém přípravku Elonva® 100 mikrogramů injekční roztok / Elonva® 150 mikrogramů injekční roztok 

Složení: Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje corifollitropinum alfa 100 µg, resp. 150 µg  v 0,5 ml injekčního roztoku. Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku na injekci (23 mg), tzn. že je v 

podstatě „bez sodíku“. Indikace: Kontrolovaná stimulace ovarií (Controlled Ovarian Stimulation, COS) v kombinaci s antagonistou hormonu uvolňujícího gonadrotropiny (GnRH), s cílem navodit vývoj mnohočetných folikulů u 
žen zapojených do programu asistované reprodukce (Assisted Reproductive Technology, ART). Dávkování a způsob podání:  

 Tělesná hmotnost 

Méně než 50 kg 50 - 60 kg Více než 60 kg 

 

Věk 

36 let nebo méně 100 mikrogramů 

 

100 mikrogramů 150 mikrogramů 

Více než 36 let Nebylo hodnoceno. 150 mikrogramů 150 mikrogramů 

Doporučené dávky přípravku Elonva byly stanoveny pouze v léčebném cyklu s antagonistou GnRH, který se podával od 5. nebo 6. dne stimulace. 1. Den stimulace: Přípravek Elonva se podává jako jednorázová subkutánní injekce, 

nejlépe do břišní stěny, v průběhu časné folikulární fáze menstruačního cyklu. 5. nebo 6. den stimulace: Léčbu antagonistou GnRH je nutno zahájit 5. nebo 6. den stimulace v závislosti na ovariální odpovědi, tj. podle počtu a velikosti 

zrajících folikulů. 8. den stimulace: Za sedm dní po injekci přípravku Elonva lze pokračovat denně podávanými injekcemi (rekombinantního) folikuly stimulujícího hormonu [(rec)FSH] až do dosažení kritérií pro spuštění finální 
maturace oocytu (3 folikuly ≥ 17 mm). Jakmile jsou pozorovány tři folikuly o velikosti ≥ 17 mm, podává se ve stejný nebo následující den k navození finální maturace oocytů jednorázová injekce 5 000 až 10 000 IU lidského 

choriogonadotropinu (hCG). Zvláštní populace: Porucha funkce ledvin: Rychlost eliminace korifolitropinu alfa může být snížena, užívání přípravku Elonva se u těchto žen nedoporučuje. Porucha funkce jater: Není pravděpodobné, 

že by poškození jater ovlivňovalo vylučování korifolitropinu alfa. Způsob podání: Podkožní injekci přípravku Elonva může aplikovat žena sama nebo její partner za předpokladu, že od lékaře obdrží náležité pokyny. Přípravek 

Elonva mohou aplikovat samostatně pouze ženy, které jsou dobře motivovány, dostatečně vyškoleny a které mají možnost konzultace s odborníkem. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou 

látku tohoto přípravku, nádory ovaria, prsu, dělohy, hypofýzy nebo hypotalamu, abnormální (nemenstruační) vaginální krvácení bez známé/diagnostikované příčiny, primární selhání ovarií, ovariální cysty nebo zvětšená ovaria, 
fibroidní nádory dělohy neslučitelné s těhotenstvím, malformace reprodukčních orgánů neslučitelné s těhotenstvím, rizikové faktory pro OHSS (ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS) v anamnéze. předchozí cyklus COS, který 

vedl podle ultrazvukového vyšetření k více než 30 folikulům o velikosti 11 mm, vstupní počet antrálních folikulů > 20, syndrom polycystických ovarií (PCOS).  Upozornění: *Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých 

přípravků, má se přehledně zaznamenat název podaného přípravku a číslo šarže. Před zahájením léčby je nutno  neplodnost páru náležitě vyšetřit,  zejména s ohledem na hypotyreózu, adrenokortikální nedostatečnost, 

hyperprolaktinemii a nádory hypofýzy nebo hypotalamu a musí být podána příslušná specifická léčba. Před zahájením léčby je třeba také zhodnotit stavy, které jsou kontraindikací pro těhotenství. Přípravek Elonva je určen pouze 

pro jednorázovou subkutánní injekci. Další injekce přípravku Elonva se ve stejném léčebném cyklu nesmějí podávat. Po podání přípravku Elonva se nesmí aplikovat žádný další přípravek obsahující FSH před 8. stimulačním dnem. 
Údaje o užívání přípravku Elonva v kombinaci s agonistou GnRH jsou omezené. Výsledky malého nekontrolovaného klinického hodnocení svědčí pro vyšší ovariální odpověď, než jaká bývá při kombinaci s antagonistou GnRH. 

Užívání přípravku Elonva se proto v kombinaci s agonistou GnRH nedoporučuje. OHSS může být způsoben podáním hCG a těhotenstvím (endogenní hCG). Ženy se známými rizikovými faktory pro vysokou ovariální odpověď 

mohou být zvlášť náchylné ke vzniku OHSS po léčbě přípravkem Elonva. Pro ženy, které podstupují svůj první cyklus ovariální stimulace a jejichž rizikové faktory jsou známy pouze částečně, je doporučený pečlivý dohled kvůli 

zachycení časných známek a příznaků OHSS. Je důležité dodržovat doporučenou dávku přípravku Elonva a režim léčby a pečlivě monitorovat ovariální odpovědi.  Při ART je riziko OHSS zvýšeno, pokud se vyvine 18 nebo více 

folikulů o průměru 11 mm nebo více. Když se vyvine celkem 30 folikulů nebo více, doporučuje se nepodávat hCG. Po léčbě s gonadotropiny, včetně přípravku Elonva, byla hlášena torze ovaria. Může souviset s dalšími stavy, jako 
je OHSS, těhotenství, operace v abdominální oblasti v anamnéze, torze ovaria v anamnéze, ovariální cysty současné anebo v anamnéze. Poškození ovarií v důsledku sníženého přívodu krve lze předejít včasnou diagnózou a okamžitou 

detorzí.  U všech terapií gonadotropiny byla hlášena mnohočetná těhotenství a porody. Ženu i jejího partnera je nutno informovat o potenciálních rizicích pro matku (komplikace těhotenství a porodu) a novorozence (nízká porodní 

hmotnost), ještě než bude léčba zahájena. U žen podstupujících procedury v rámci ART je riziko mnohočetných těhotenství spojeno hlavně s počtem přenášených embryí.  Protože u neplodných žen podstupujících ART je zvýšená 

incidence ektopických těhotenství, je důležité provést časné ultrazvukové potvrzení toho, že se jedná o nitroděložní těhotenství a nikoliv o mimoděložní těhotenství. Incidence vrozených malformací po ART může být lehce vyšší 

než po spontánních otěhotněních. U žen, které při léčbě neplodnosti podstoupily léčebný režim vícekrát, byly hlášeny nádory ovarií a jiných částí reprodukčního systému, a to jak nezhoubné, tak zhoubné. Není však stanoveno,  zda 
léčba gonadotropiny zvyšuje riziko těchto nádorů u neplodných žen. Po léčbě gonadotropiny, včetně přípravku Elonva, byly hlášeny tromboembolické příhody související nebo nesouvisející s OHSS. U žen s obecně uznávanými 

rizikovými faktory tromboembolických příhod, například s osobní nebo rodinnou anamnézou, těžkou obezitou nebo trombofilií, může léčba gonadotropiny dále zvyšovat toto riziko,  je třeba zvážit prospěch z podávání gonadotropinu 

proti jeho rizikům. Interakce: Protože korifolitropin alfa není substrátem enzymů cytochromu P450, nepředpokládají se žádné metabolické interakce s jinými léčivými přípravky. Elonva může způsobit falešně pozitivní hCG 

těhotenský test, pokud je test prováděn v průběhu ovariální stimulace ART části cyklu. To může být důsledkem zkřížené reaktivity některých hCG těhotenských testů s peptidem terminální karboxyskupiny  β-podjednotky přípravku 
Elonva* Fertilita, těhotenství a kojení: Těhotenství: V případě náhodné expozice přípravku Elonva v průběhu těhotenství není dostatek klinických údajů, aby bylo možné vyloučit nežádoucí ovlivnění těhotenství. Kojení: Užívání 

přípravku Elonva v průběhu kojení není indikováno. Fertilita: Přípravek Elonva je indikován pro použití při neplodnosti. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky léčby přípravkem Elonva v průběhu klinických 

hodnocení (N=2397) jsou pánevní dyskomfort (6,0 %), OHSS (4,3 %), bolest hlavy (4,0 %), pánevní bolest (2,9 %), nevolnost (2,3 %), únava (1,5 %), citlivost prsů (1,3 %), poruchy imunitního systému:hypersenzitivní reakce, 

lokální a generalizované včetně vyrážky - zjištěny v průběhu postmarketingového sledování (četnost není známa). Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Pro usnadnění je možné, aby pacientka 

přípravek skladovala při teplotě 25 °C nebo nižší po období nepřesahující 1 měsíc. Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Léková forma: Injekční roztok (injekce). Čirý bezbarvý vodní 
roztok. Balení: Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,5 ml injekčního roztok. Přípravek Elonva je dostupný v balení po 1 předplněné stříkačce. Držitel rozhodnutí o registraci: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 

39, 2031 BN Haarlem, Nizozemsko. Registrační čísla: EU/1/09/609/001, EU/1/09/609/002. Datum poslední revize textu: 20.4.2020 

* Všimnete si, prosím, změn v souhrnu informací o léčivém přípravku.  

Výdej léčivého přípravku je vázaný na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím s úplným souhrnem údajů o přípravku. 
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