
 

Zkrácená informace o léčivém přípravku 

           Puregon® 50 IU/0,5 ml injekční roztok, Puregon® 75 IU/0,5 ml injekční roztok, Puregon® 100 IU/0,5 ml injekční roztok, Puregon® 150 IU/0,5 ml injekční roztok, Puregon® 300 

IU/0,36 ml injekční roztok , Puregon® 600 IU/0,72 ml injekční roztok, Puregon® 900 IU/1,08 ml injekční roztok.  

Léčivá látka: follitropinum beta (rekombinantní folikuly stumuující hormon (FSH)). Indikace: U dospělých žen: Léčba infertility: anovulace (včetně syndromu polycystických ovárií, 

PCOS) u žen, které nereagovaly na léčbu klomifen-citrátem; řízená hyperstimulace ovarií k indukci vývoje mnohočetných folikulů v programech asistované reprodukce. U dospělých 

mužů: Poruchy spermatogeneze u hypogonadotropního hypogonadismu. Dávkování a způsob podání: Léčba má být zahájena pod dohledem lékaře, který má zkušenost s léčbou 

infertility. První injekce přípravku Puregon by měla být podána pod přímým lékařským dohledem. U žen: Dávkování má být individuálně upraveno v závislosti na odpovědi ovarií. 

Anovulace: sekvenční podávání 50 IU přípravku Puregon denně po dobu nejméně sedmi dnů. Řízená ovariální hyperstimulace v programech asistované reprodukce: Minimálně pro 

první čtyři dny počáteční dávka 100−225 IU. Puregon může být podáván samotný nebo v kombinaci s agonistou nebo antagonistou GnRH pro prevenci předčasné luteinizace. U mužů: 

450 IU/týden, nejlépe rozdělen do 3 dávek po 150 IU společně s hCG. V léčbě přípravkem Puregon a hCG je třeba pokračovat nejméně 3−4 měsíce. K posouzení odpovědi se doporučuje 

analýza spermatu za 4-6 měsíců po zahájení léčby.Puregon injekční roztok v kontejnerech s náplní byl vyvinut pro použití společně s injekčním perem Puregon Pen a je určen k 

podkožnímu podání. Puregon injekce 50 IU/0,5 ml(100 IU/0,5 ml) má být podáván pomalu intramuskulárně nebo podkožně. Kontraindikace: Pro muže a ženy: Hypersensitivita na 

léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku; nádory ovaria, prsu, dělohy, varlat, hypofýzy nebo hypotalamu; primární gonadální porucha. Navíc pro ženy: Vaginální krvácení 

dosud nejasné etiologie; ovariální cysty nebo zvětšená ovaria bez souvislosti s PCOS; malformace reprodukčních orgánů; myomy dělohy neslučitelné s těhotenstvím.  Upozornění: 

Puregon může obsahovat stopy streptomycinu a/nebo neomycinu. Tato antibiotika mohou u náchylných osob způsobovat reakce z přecitlivělosti. Před zahájením léčby je nutno 

neplodnost párů řádně vyšetřit. Pacienty je nutno vyšetřit zejména na hypothyroidismus, insuficienci nadledvin, hyperprolaktinémii a nádory hypofýzy nebo hypothalamus. Ženy se 

známými rizikovými faktory pro silnou odpověď ovárií mohou být zvláště náchylné ke vzniku OHSS během léčby přípravkem Puregon nebo po ní. U žen v prvním cyklu stimulace 

ovárií, u kterých jsou rizikové faktory známy pouze částečně, se doporučuje pečlivé sledování časných známek a příznaků OHSS. U všech způsobů léčby gonadotropinem, včetně 

přípravku Puregon, byla hlášena mnohočetná těhotenství a porody.  U infertilních žen, které se podrobují asistované reprodukci, je zvýšena incidence mimoděložních těhotenství. Četnost 

nedokončených těhotenství je u žen podstupujících asistovanou reprodukci vyšší než u normální populace. Po léčbě gonadotropiny, včetně přípravku Puregon, byly hlášeny 

tromboembolické příhody, jak v souvislosti s OHSS, tak s OHSS nesouvisející. Po léčbě gonadotropiny, včetně přípravku Puregon, byly hlášeny torze ovárií. Primární testikulární 

porucha: Zvýšené hladiny endogenního FSH u mužů svědčí pro primární testikulární poruchu. Tito pacienti nereagují na léčbu kombinací Puregon/hCG. . Interakce: Současné použití 

přípravku Puregon a klomifen-citrátu může zesílit folikulární odpověď. Těhotenství: Podávání přípravku Puregon v těhotenství není indikováno. Kojení: Nejsou k dispozici informace 

o vylučování follitropinu beta do mléka, může však ovlivňovat jeho tvorbu. Nežádoucí účinky: Léčba u žen: Časté: bolest hlavy, napětí břicha, bolest břicha, OHSS, bolest v oblasti 

pánve, reakce v místě aplikace injekce (modřiny, bolest, zarudnutí, otok a svědění). Méně časté: břišní dyskomfort, zácpa, průjem, nevolnost, potíže s prsy ( bolest a/nebo napětí prsou, 

bolest bradavky), krvácení z dělohy mimo cyklus, ovariální cysta, zvětšení ovárií, ovariální torze, zvětšení dělohy, krvácení z pochvy, generalizovaná reakce přecitlivělosti (zarudnutí, 

kopřivka, vyrážka a svědění). Léčba u mužů: Časté: bolest hlavy, akné, vyrážka, epididymální cysta, gynekomastie, reakce v místě aplikace injekce včetně indurace a bolesti. Léková 

forma: Injekční roztok (injekce). Uchovávání: V chladničce (2 °C–8 °C). Chraňte před mrazem. Pro svou potřebu může pacient/ka uchovávat Puregon při teplotě do 25 °C jedno 

období nepřesahující 3 měsíce.  Držitel rozhodnutí o registraci: Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Velká Británie. Registrační 

čísla: 50 IU/0,5 ml: EU/1/96/008/017-019, 75 IU/0,5 ml: EU/1/96/008/020-022, 100 IU/0,5 ml: EU/1/96/008/023-025, 150 IU/0,5 ml: EU/1/96/008/026-028, 300 IU/0,36  ml: EU/1/96/008/038; 

600 IU/0,72 ml: EU/1/96/008/039; 900 IU/1,08 ml: EU/1/96/008/041. Datum revize textu: *1.7.2020. RCN: *000013649-CZ. 

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

 

*Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název podaného přípravku a číslo šarže. 

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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