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Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls179468/2010 a sp. zn. sukls179603/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

GENOTROPIN 16 m.j. (5,3 mg)
GENOTROPIN 36 m.j. (12 mg)

(somatropinum)
prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem ve dvoukomorových náplních

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, 

má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je GENOTROPIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GENOTROPIN užívat 
3. Jak se GENOTROPIN užívá 
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak GENOTROPIN uchovávat
6. Další informace

1. CO JE GENOTROPIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek GENOTROPIN obsahuje rekombinantní růstový hormon, zvaný somatropin. Je shodný s 
přirozeným lidským růstovým hormonem, který je potřebný pro růst kostí a svalů. Napomáhá také 
správnému rozvoji tukové a svalové hmoty. U dospělých udržuje normální skladbu těla. Rekombinantní
somatropin se nazývá, protože se nevyrábí z lidské ani živočišné tkáně. 

Přípravek GENOTROPIN se užívá při léčbě nedostatku růstového hormonu v dětství i dospělosti.

Použití u dětí
 léčba poruch růstu způsobených nedostatečnou sekrecí růstového hormonu, 
 léčba poruch růstu u Turnerova syndromu,
 léčba poruch růstu u chronického ledvinného selhání,
 léčba Prader-Willi syndromu ke zlepšení růstu a skladby těla,
 léčba poruch růstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk (syndrom SGA).

Použití u dospělých
 u kterých nedostatek růstového hormonu vznikl v dětství,
 u kterých nedostatek růstového hormonu vznikl v dospělosti.
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2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GENOTROPIN UŽÍVAT 

Neužívejte GENOTROPIN:
- jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku GENOTROPIN
- pokud máte nádorové onemocnění. Musíte ukončit ostatní léčbu dříve, než začnete užívat 

GENOTROPIN. Lékař si musí být zcela jistý, že nádor přestal růst.
- pokud jste v kritickém stavu, např. s komplikacemi vzniklými v souvislosti s otevřenou operací srdce, 

břišní operací, mnohočetným poúrazovým traumatem nebo při akutním respiračním selhávání. 
Informujte svého lékaře o prodělaných operacích a při případné hospitalizaci informujte ošetřujícího 
lékaře o tom, že užíváte růstový hormon.

- jestliže máte uzavřené růstové štěrbiny dlouhých kostí, tj. jste v období kdy člověk přestává růst. Lékař 
může zjistit, kdy k tomu došlo, obvykle na konci puberty.

- pokud jste těhotná. Zastavte užívání, pokud otěhotníte nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná. 
Pokud kojíte, upozorněte na to ošetřujícího lékaře před tím, než začnete užívat přípravek.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku GENOTROPIN je zapotřebí:
- existuje-li u Vás riziko vzniku cukrovky. Váš lékař Vám bude během léčby přípravkem 

GENOTROPIN kontrolovat hladinu krevního cukru.
- máte-li cukrovku. Během léčby přípravkem GENOTROPIN pečlivě kontrolujte hladinu krevního cukru 

a výsledky sdělte Vašemu lékaři. Může být potřeba změnit dávkování léků pro kontrolu cukrovky.
- Po zahájení léčby přípravkem GENOTROPIN můžete potřebovat i náhradní terapii hormony štítné 

žlázy.
- jste-li léčen/a hormony štítné žlázy. Může být potřeba změnit dávkování hormonů štítné žlázy.
- Pokud kulháte, nebo jste začal/a kulhat během léčby růstovým hormonem. Informujte svého lékaře.
- máte-li zvýšený nitrolebeční tlak, způsobující např. silnou bolest hlavy, poruchy zraku nebo zvracení. 

Informujte svého lékaře.
- užíváte-li přípravek GENOTROPIN po předchozím nádorovém onemocnění. Váš lékař Vás bude 

pravidelně vyšetřovat z důvodu možného obnovení nádoru..
- u pacientů starších 80 let, z důvodu nedostatku zkušeností s léčbou u této skupiny pacientů. Starší 

pacienti mohou být citlivější na účinek přípravku GENOTROPIN a tím náchylnější k nežádoucím 
účinkům.

Děti s chronickou nedostatečností ledvin
- Váš lékař vyšetří funkci Vašich ledvin a Váš růst před zahájením léčby přípravkem GENOTROPIN. 

Pokračujte v léčbě Vašeho onemocnění. Přípravek GENOTROPIN Vám bude vysazen v případě 
transplantace ledvin.

Děti s Prader-Willi syndromem
- Váš lékař Vám určí dietu pro kontrolu Vaší hmotnosti
- Váš lékař Vás před zahájením léčby přípravkem GENOTROPIN vyšetří kvůli možnému ucpání 

dýchacích cest, zástavě dýchání ve spánku, nebo infekci dýchacích cest.
- Pokud během léčby zaznamenáte ucpání dýchacích cest (včetně nástupu chrápání nebo zhoršení 

chrápání), Váš lékař Vás vyšetří a případně může ukončit Vaši léčbu přípravkem GENOTROPIN.
- Váš lékař Vás během léčby přípravkem GENOTROPIN bude sledovat kvůli možnému vzniku 

skoliózy, což je typ deformity páteře.
- Pokud během léčby onemocníte zápalem plic, sdělte to ihned lékaři.

Děti, které se narodily malé na svůj gestační věk
- Dětem ve věku 9-12 let, které se narodily malé na svůj gestační věk, lékař poskytne informace o léčbě 

v pubertě.
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- Lékař bude kontrolovat hladinu krevního cukru a insulinu před zahájením léčby a poté každý rok.
- Je doporučeno pokračovat v léčbě, dokud pacient nepřestane růst.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Informujte svého lékaře o tom, že užíváte:
- léky pro léčbu cukrovky
- hormony štítné žlázy
- syntetické hormony nadledvin (kortikosteroidy)
- pohlavní hormony (např. estrogeny)
- cyklosporin (lék pro oslabení imunitního systému po transplantaci)
- léky pro léčbu epilepsie (antikonvulziva).
Váš lékař může změnit dávkování těchto přípravků nebo dávkování přípravku GENOTROPIN.

Těhotenství a kojení
Neužívejte GENOTROPIN pokud jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět. 

Pokud kojíte, upozorněte na to ošetřujícího lékaře před tím, než začnete užívat přípravek.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Důležité informace o některých složkách přípravku GENOTROPIN:
Lék obsahuje velmi malé množství sodíku. Pokud máte dietu s nízkým obsahem sodíku, přesvědčte se, zda 
o tom ví Váš lékař dříve, než začnete užívat GENOTROPIN.

Lék obsahuje konzervační látku metakresol, který pravděpodobně může způsobit zánět svalu. Pokud se 
objeví svalová bolest v místě vpichu, je třeba brát v úvahu toto onemocnění.

3. JAK SE GENOTROPIN UŽÍVÁ

Doporučené dávkování
Dávkování závisí na Vaší velikosti, stavu pro který jste léčen/a a jak dobře na Vás růstový hormon působí. 
Dávka může být různá, vždy však následujte doporučení lékařem. Lékař vypočítá dávku buď na základě 
tělesné hmotnosti v kilogramech nebo tělesné plochy v m2.

Dávkování u dětí s nedostatkem růstového hormonu
Obvykle se doporučuje dávka 0,07-0,10 m.j./kg (0,025-0,035 mg/kg) těl.hmotnosti/den, nebo 2,1-3,0 
m.j./m2 (0,7-1,0 mg/m2) těl. povrchu/den. 

Turnerův syndrom nebo chronická ledvinová nedostatečnost: Doporučená dávka je 0,14 m.j./kg (0,045-
0,050 mg/kg) těl.hmotnosti/den nebo 4,3 m.j./m2 (1,4 mg/m2) těl.povrchu/den. 

Pro děti malého vzrůstu, které se narodily malé na svůj gestační věk (SGA): Doporučená dávka 0,10 
m.j./kg tělesné hmotnosti (0,035 mg/kg tělesné hmotnosti) denně.

Dávkování u dětí s Prader-Willi syndromem: Běžná dávka je 0,10 m.j./kg (0,035 mg/kg) denně nebo 3,0 
m.j./m2 (1,0 mg/kg) denně. 
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Dávkování u dospělých
U dospělých pacientů, u nichž pokračuje léčba nedostatku růstového hormonu vzniklého v dětském věku je 
doporučená dávka 0,2 – 0,5 mg denně. Tuto dávku je možné postupně zvyšovat nebo snižovat podle 
výsledků krevních testů, klinické odpovědi a nežádoucích účinků.

U dospělých pacientů, u nichž vznikl nedostatek růstového hormonu v dospělosti je doporučená dávka 0,15 
– 0,3 mg denně. Tuto dávku je možné postupně zvyšovat nebo snižovat podle výsledků krevních testů, 
klinické odpovědi a nežádoucích účinků. Denní udržovací dávka zřídka přesahuje 1 mg/denně. Ženy mohou 
vyžadovat vyšší dávky než muži. Dávkování se doporučuje vyhodnocovat po 6 měsících léčby. 

U starších pacientů může být dávka nižší, 0,1-0,2 mg denně, a postupně se zvyšuje podle potřeb každého 
pacienta. Je nutné užívat nejnižší účinnou dávku. Udržovací dávka zřídka přesahuje 0,5 mg/denně.

Podání přípravku GENOTROPIN
Přípravek se podává prostřednictvím injekčních pomůcek, podkožní injekcí. To znamená, že se podává 
krátkou jehlou do tukové tkáně pod kůží. Lékař nebo sestra Vám již předvedli, jak GENOTROPIN 
podávat. Následujte přesně jejich pokyny. Pokud si nepamatujete, co dělat, injekci nepodávejte a požádejte 
lékaře nebo sestru o novou instruktáž.

Přečtěte si pečlivě Návod k použití dávkovací pomůcky GenotropinPen, který je přiložen k balení 
GenotropinPen. Užívejte podle uvedeného návodu.

Jehla se nasazuje na pero před rozpuštěním. Pro každou injekci použijte novou jehlu. Jehlu nikdy znovu 
nepoužívejte.

Příprava injekce:
Půl hodiny před podáním vyjměte růstový hormon z ledničky. Tím, že se mírně zahřeje, je umožněno 
snadnější podání. 

Dvoukomorová náplň obsahuje prášek i rozpouštědlo a je určena pro použití s perem GenotropinPen. 
Prášek a rozpouštědlo se smísejí sešroubováním pera GenotropinPen. Jemně otáčejte perem ze strany na 
stranu 5-10x, dokud se prášek nerozpustí.

Když mícháte růstový hormon, NEPROTŘEPÁVEJTE roztok! Rozpuštění prášku provádějte opatrně, 
pomalým krouživým pohybem náplní. Třepáním by mohlo dojít k znehodnocení účinné látky. Zkontrolujte 
tekutinu v náplni, pokud není čirá a obsahuje částečky, nepodávejte.

Podání injekce:
Nezapomeňte si nejprve umýt ruce a očistit kůži. 

Aplikujte růstový hormon přibližně ve stejnou dobu každý den. Doba před spaním je nejvhodnější, protože 
je lehce zapamatovatelná a je také přirozenější mít vyšší hladinu růstového hormonu v noci.

Většina lidí aplikuje lék do stehen nebo do hýždě. Podávejte injekci tam, kam Vám to určil lékař nebo 
sestra. Pokaždé aplikujte na lehce odlišná místa. To zajistí kůži a podkoží dostatek času k zahojení mezi 
jednotlivými injekcemi.

Nezapomeňte vrátit přípravek zpět do ledničky ihned po aplikaci.
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Jestliže jste užil/a více přípravku GENOTROPIN, než jste měl/a:
Pokud jste si aplikoval/a mnohem více, než Vám bylo předepsáno, informujte co nejdříve svého lékaře. 
Hladina krevního cukru se může prudce snížit a později vystoupit příliš vysoko. Můžete mít pocit třesu, 
pocení, ospalosti, necítit se ve své kůži nebo můžete omdlít.

Jestliže jste zapomněl/a užít GENOTROPIN:
Aplikujte injekci příští den stejně jako obvykle. Nepřidávejte si žádnou dávku abyste doplnil/a vynechanou. 
Růstový hormon je nejvhodnější užívat pravidelně. Zaznamenejte každou opomenutou injekci a oznamte to 
lékaři při příštím vyšetření.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek GENOTROPIN:
Před ukončením léčby se poraďte se svým lékařem.

Máte-li jakékoliv otázky o použití tohoto přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i GENOTROPIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u méně než 1 pacienta z 10):
Tvorba protilátek k aplikovanému růstovému hormonu, které ale zřejmě nebrání hormonu v působení.

U dětí:
- přechodné zčervenání, svědění nebo bolest kůže v místě podání.

U dospělých:
- snížená citlivost/brnění
- ztuhlost horních a dolních končetin, bolest kloubů nebo svalů
- zadržování tekutin (projevující se oteklými prsty nebo kotníky na začátku léčby). Tyto 

příznaky mohou být pozorovány na začátku léčby, ale odezní samy, nebo po snížení dávky.
Tyto nežádoucí účinky u dospělých se mohou objevit během prvních měsíců léčby, ale odezní samy, nebo 
po snížení dávky.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u méně než 1 pacienta z 100):

U dětí:
- snížená citlivost/brnění
- ztuhlost horních a dolních končetin, bolest kloubů nebo svalů
- zadržování tekutin (projevující se oteklými prsty nebo kotníky na začátku léčby).

U dospělých:
- bolest nebo pocit pálení rukou nebo podpaží (syndrom karpálního tunelu).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u méně než 1 pacienta z 1000):
- cukrovka typu II
- zvýšený nitrolební tlak (způsobující silné bolesti hlavy, oční poruchy nebo zvracení). 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u méně než 1 pacienta z 10000):



6/7

- leukémie.

Tuková tkáň v místě aplikace může být nerovná nebo vyvýšená. Proto pokaždé aplikujte na lehce odlišná 
místa. 

Vzhledem k tomu, že přípravek obsahuje konzervační látku metakresol, může se velmi vzácně objevit 
nežádoucí účinek zánět svalu v místě vpichu. 

Objevily se vzácné případy náhlého úmrtí u pacientů s Prader-Willy syndromem. Vztah mezi těmito 
případy a léčbou přípravkem GENOTROPIN nebyl prokázán.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

5. JAK GENOTROPIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu 
dni uvedeného měsíce.

Před rozpuštěním prášku a rozpouštědla uchovávejte růstový hormon v chladničce při teplotě 2-8C.
Přípravek může být uchováván po dobu nejdéle 1 měsíce při teplotě do 25°C (mimo chladničku), poté je 
nutné jej zlikvidovat.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Po rozpuštění prášku a rozpouštědla uchovávejte růstový hormon v chladničce při teplotě 2-8C. 
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem. Přípravek, který zmrznul, se nesmí používat.

Nikdy neodhazujte jehly nebo prázdné náplně s běžnými odpadky. Po ukončení aplikace odložte pečlivě 
jehlu, aby ji nikdo nemohl použít a nebo se s ní píchnout. Můžete rovněž obdržet speciální nádobu z 
nemocnice. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co GENOTROPIN obsahuje

- Léčivou látkou je růstový hormon (rekombinantní) somatropinum
- Jedna náplň obsahuje somatropinum 16 m.j. (5,3 mg) nebo somatropinum 36 m.j. (12 mg) 
- Po rozpuštění obsahuje 1 náplň 16 m.j. (5,3 mg) somatropinu v 1 ml nebo 36 m.j. (12 mg) 

somatropinu
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- Pomocné látky jsou:
- Prášek: glycin, dihydrogenfosforačnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, mannitol.
- Rozpouštědlo: voda na injekci, metakresol, mannitol.

Jak GENOTROPIN vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek GENOTROPIN je k dispozici v dvoukomorové náplni. Jedna část dvoukomorové náplně 
obsahuje prášek a druhá část rozpouštědlo. Prášek je bílý a rozpouštědlo čiré. 

Velikost balení 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Velikost balení 
1 nebo 5 dvoukomorových zásobních náplní

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Užívejte náplně s určenými injekčními pomůckami. Náplně jsou barevně označeny a musí být použity s 
odpovídajícími pery GenotropinPen. Modrá náplň přípravku GENOTROPIN 5,3 mg se používá s modrým 
perem GenotropinPen 5,3 mg. Fialová náplň přípravku GENOTROPIN 12 mg se používá s fialovým 
perem GenotropinPen 12 mg. 

Návod k použití injekční pomůcky GenotropinPen je přiložen k jeho balení. Vyžádejte si jej u svého lékaře, 
pokud jej nemáte.
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