
Zkrácená informace o léčivém přípravku 

Orgalutran® 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 

Složení: 0,25 mg ganirelixum v 0,5 ml vodného roztoku. Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na injekci, to znamená, že je v 

podstatě „bez sodíku“. Indikace: Prevence předčasného vzestupu luteinizačního hormonu (LH) u žen, které podstupují řízenou hyperstimulaci ovárií pro 

techniky asistované reprodukce. V klinických hodnoceních byl Orgalutran použit s rekombinantním lidským folikuly stimulujícím hormonem (FSH) nebo 

korifolitropinem alfa, dlouhodobým folikulárním stimulátorem. Dávkování a způsob podání: Orgalutran má být předepsán pouze specialistou, který má 

zkušenosti s léčbou poruch fertility. Orgalutran je používán pro prevenci předčasného vzestupu luteinizačního hormonu (LH) u žen, které podstupují COH. 

Řízená hyperstimulace ovárií podáváním FSH nebo korifolitropinu alfa může být zahájena 2. nebo 3. den menstruace. Orgalutran (0,25 mg) je aplikován 

subkutánní injekcí jedenkrát denně od 5. nebo 6. dne podávání FSH nebo 5. nebo 6. den následující po podání korifolitropinu alfa. Počáteční den podání 

přípravku Orgalutran závisí na ovariální odpovědi, např. podle počtu a velikosti rostoucích folikulů a/nebo množství cirkulujícího estradiolu. Přestože je klinická 

zkušenost založena na zahájení podávání přípravku Orgalutran od 5. nebo 6. dne stimulace, může být podávání přípravku Orgalutran zahájeno později, pokud 

nedošlo k růstu folikulů. Orgalutran a FSH mají být podávány přibližně ve stejnou dobu. Oba přípravky se však nesměšují a injekce jsou aplikovány každá do 

jiného místa. Dávka FSH má být upravena spíše podle počtu a velikosti rostoucích folikulů, než podle množství cirkulujícího estradiolu. Každodenní léčba 

přípravkem Orgalutran má pokračovat až do dne, kdy je vyvinuto dostatečné množství folikulů odpovídající velikosti. Konečné dozrání folikulů lze navodit 

podáním humánního choriového gonadotropinu (hCG). Z důvodu poločasu ganirelixu nemá být časový interval mezi podáním dvou injekcí přípravku Orgalutran 

a rovněž časový interval mezi poslední injekcí přípravku Orgalutran a injekcí hCG delší než 30 hodin, protože jinak by mohlo dojít k předčasnému vzestupu LH. 

Při aplikaci injekcí přípravku Orgalutran ráno má proto pokračovat léčba přípravkem Orgalutran po celé období léčby gonadotropiny včetně dne zahájení 

ovulace. Při aplikaci injekcí přípravku Orgalutran odpoledne je poslední injekce přípravku Orgalutran aplikována odpoledne dne předcházejícího dni zahájení 

ovulace.  Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku. Hypersenzitivita na gonadotropin uvolňující hormon (GnRH) 

nebo na jakýkoliv jiný analog GnRH. Středně těžké až těžké poškození funkce ledvin nebo jater. Těhotenství a kojení. Interakce: Žádné studie interakcí nebyly 

provedeny. Možnost interakcí s běžně užívanými léčivými přípravky včetně léčivých přípravků způsobujících uvolnění histaminu nelze vyloučit. Těhotenství a 

kojení: Použití přípravku Orgalutran je kontraindikováno v období těhotenství a kojení. Upozornění: Zvláštní opatrnosti je třeba u žen se známkami a příznaky 

aktivního alergického onemocnění. Případy hypersenzitivních reakcí (generalizovaných i lokálních) byly hlášeny u přípravku Orgalutran již po první dávce 

během postmarketingového sledování. Tyto příhody zahrnovaly anafylaxi (včetně anafylaktického šoku), angioedém a kopřivku. V případě podezření na 

hypersenzitivní reakci má být podávání přípravku Orgalutran ukončeno a má být podána vhodná léčba. Pro nedostatek klinických zkušeností není podávání 
přípravku Orgalutran doporučeno u žen s těžkým alergickým onemocněním. Obal tohoto léčivého přípravku obsahuje kaučuk, který může způsobit alergickou 

reakci. Účinnost a bezpečnost užívání přípravku Orgalutran nebyla dosud stanovena u žen s tělesnou hmotností nižší než 50 kg nebo vyšší než 90 kg. Tento 

léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na injekci. Nežádoucí účinky: Velmi časté: lokální kožní reakce v místě injekce (nejčastěji 

zarudnutí s otokem nebo bez otoku). Méně časté: bolest hlavy, nausea, malátnost. Uchovávání: Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl 

připravek chráněn před světlem. Léková forma: Injekční roztok. Balení: 1 předplněná injekční stříkačka k jednorázovému použití. Orgalutran je dodáván v 

krabičkách obsahujících 1 nebo 5 předplněných injekčních stříkaček. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: 

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU Velká Británie. Registrační číslo: EU/1/00/130/001 (1 předplněná 

injekční stříkačka)  EU/1/00/130/002 (5 předplněných injekčních stříkaček). Datum poslední revize textu: *15.4.2020 

 
* Všimněte 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. 

 

  Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 - Česká republika  

Tel.: +420 233 010 111, dpoc_czechslovak@merck.com, www.msd.cz 
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