
Informatiekaart

Zorg bij de verwijdering van het aluminium folie dat de
spuit verticaal (met de naald omhoog) gehouden
wordt  om te voorkomen dat de implantatiestaafjes 
uit de spuit zouden kunnen vallen. Controleer of de
implantatiestaafjes zich op de daarvoor bestemde
plaats bevinden – in het venster bij (D). Indien nodig
kunnen de implantatiestaafjes weer op de juiste plaats
worden gebracht door tikken tegen de beschermkap (B). 

Richtlijnen voor de behandeling met Suprefact® Depot

Aanwijzing voor gebruik

Desinfecteer de buikhuid bij de
injectieplaats. Verwijder daarna
eerst de beschermhuls (E) van
de zuiger (door te draaien) en
vervolgens het beschermkapje
(B) van de injectienaald. Vóór
het injecteren met de zuiger (C)
het implantaat (D) opvoeren tot
dit in de punt van de naald (A)
zichtbaar is.
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Houd de spuit voor injectie
horizontaal met de naald iets
omhoog. Breng de injectienaald
via een huidplooi ca. 3 cm in
het subcutane weefsel. Trek,
vóór het injecteren, de naald
een klein stukje terug om ruimte
te maken voor het implantaat.
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De implantatiestaafjes worden
ingebracht door de zuiger 
volledig in te drukken. Bij het
terugtrekken van de naald dient
de injectieplaats dichtgedrukt te
worden om de implantatiestaafjes
op hun plaats te houden in 
het weefsel.
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Na het injecteren is de zuiger
zichtbaar bij de punt van de
injectienaald. Dit bewijst dat de
implantatiestaafjes op de juiste
wijze zijn aangebracht. 
De injectieplaats kan met een
pleister worden afgedekt. 
N.B. antistolling is geen 
contra-indicatie.
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Injectie dient subcutaan in de
buikhuid geplaatst te worden,
echter op ruime afstand van de
navel.
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A Injectienaald
B Beschermkapje
C Zuiger
D Implantaat
E Beschermhuls



Farmacodynamische eigenschappen
Busereline is een analogon van het natuurlijke, in de hypothalamus geproduceerde LH-RH. Het heeft een stimulerende werking op de LH- en FSH-vrijgifte
door de hypofyse, welke ca. 16 maal zo sterk is als die van het fysiologische LH-RH. Bij gebruik van therapeutisch (hoge) doseringen van busereline
treedt aanvankelijk een stimulering op van de hypofyse-gonade-as, hetgeen zich manifesteert in een tijdelijke verhoging van de LH-, FSH- en testosteron-
secretie. Bij voortgezet gebruik, echter, treedt suppressie op, onder andere veroorzaakt door uitputting en ongevoelig worden van de gonadotrope 
hypofysecellen. Door het uitblijven van de LH-stimulatie vermindert de plasma testosteronsecretie, terwijl de LH-receptoren in de gonaden geleidelijk in
aantal afnemen. Bij de toepassing van Suprefact Depot daalt de testosteronproduktie tot het niveau dat optreedt bij castratie binnen ongeveer 4 weken
na het begin van de behandeling. Het staken van de therapie resulteert in een herstel van de normale hypofyse-gonade-as activiteit.

Farmacokinetische eigenschappen
Suprefact Depot bevat de actieve substantie in een implantaat waaruit de busereline langzaam vrijkomt. Op de eerste dag na implantatie is de afgifte van
busereline het hoogst. Gemiddeld komt gedurende het doseringsinterval van 3 maanden 50µg busereline vrij. De minimale afgifte om de testosteron-
suppressie in stand te houden bleek in klinisch onderzoek ca. 4,95 µg busereline/dag. Drie maanden na implantatie is de afgifte nog duidelijk boven het
minimale niveau, waardoor een speling van enkele dagen mogelijk is voor de volgende implantatie. Het polymeer (dragermateriaal) van het implantaat
wordt langzaam afgebroken in het lichaam tot de monomeren melkzuur en glycolzuur. Bij toediening elke 3 maanden werd geen cumulatie waargenomen.

Verkorte Productinformatie Suprefact® Depot 3 maanden

Samenstelling: Voorgevulde injectiespuit met een implantatiestift bestaand uit drie identieke staafjes met in totaal 9,9 mg busereline-acetaat, hetgeen overeenkomt met 9,45 mg busereline en als dragermateriaal 39,6 mg poly (D,L lactide-co-glycolide) 75:25
Indicatie: Suprefact Depot 3 maanden is bestemd voor de behandeling van gemetastaseerd hormoonafhankelijk prostaatcarcinoom. Suprefact Depot is niet bestemd voor de behandeling na bilaterale orchiectomie, aangezien geen verdere reductie van de
testosteronwaarden wordt bereikt. Dosering: De inhoud van de injectiespuit (3 implantatiestaafjes overeenkomend met 9,45 mg busereline) wordt om de drie maanden subcutaan toegediend in de buikwand. Het driemaanden-interval mag echter incidenteel met
maximaal 3 weken verlengd worden. Contra-indicaties: Suprefact Depot 3 maanden is gecontraïndiceerd bij patiënten die overgevoelig zijn voor busereline-acetaat, LH-RH analogen of voor de andere bestanddelen van Suprefact Depot 3 maanden.
Waarschuwingen en voorzorgen: Het wordt aanbevolen om de toediening van een anti-androgeen ongeveer 5 dagen voor de start van de behandeling met Suprefact Depot 3 maanden te beginnen. Bij patiënten van wie bekend is dat zij metastasen hebben,
b.v. in de wervelkolom, is deze aanvullende anti-androgeen behandeling essentieel om initiële complicaties te voorkomen zoals obstructie van de urinewegen, compressie van de wervelkolom en paralyse, welke veroorzaakt worden door een voorbijgaande 
activering van de tumor en de metastasen. Het uitblijven van klinische verbetering of van veranderingen in PSA terwijl wel een adequate testosteronsuppressie wordt bereikt, geeft aan dat de tumor hormoonongevoelig is. Interacties: Er zijn geen specifieke
interactiestudies uitgevoerd. Zwangerschap: Niet van toepassing: Suprefact wordt niet gebruikt bij vrouwen. Bijwerkingen: Bij het begin van de behandeling, treedt over het algemeen een voorbijgaande stijging van het serum testosterongehalte op, hetgeen
kan leiden tot een tijdelijke activering van de tumor met secundaire reacties. Nieuwvormingen, goedaardig: Zeer zeldzaam: behandeling met LH-RH agonisten, waaronder busereline, kan leiden tot vergroting van de hypofyse adenomen. Milde voorbijgaande toe-
name van de tumorpijn. Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Zeer zeldzaam: trombocytopenie, leucopenie. Immuunsysteemaandoeningen: Overgevoeligheidsreacties, zeer zelden: ernstige overgevoeligheidsreacties met shock (hierbij kan operatieve verwijdering
van het implantaat nodig zijn) Oogaandoeningen: gezichtsstoornissen (b.v. wazig zien), gevoel van druk achter de ogen. Bloedvataandoeningen: Verhoging van de bloeddruk bij hypertensiepatiënten. Bot-, skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Ongemak
en pijn in de spieren en het skelet.
Het gebruik van LHRH agonisten kan in verband gebracht worden met een afname in botdichtheid en kan tot osteoporose en een verhoogde kans op botbreuken leiden Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen:
impotentie, atrofie van de testes, gynaecomastie (pijnloos). Voor een compleet overzicht: zie de geregistreerde productinformatie. Verpakking en vergunning: Een voorgevulde injectiespuit, die een implantatiestift bevat bestaande uit drie identieke staafjes in een
wegwerpspuit gemaakt van celluloseproprionaat en roestvrij staal, verpakt in een gesloten zakje van polyethyleentereftalaat, aluminium en low density polyethyleenfolie. RVG 21170 Aflevering: UR. Voor meer informatie zie de geregistreerde productinformatie.
Aventis Pharma B.V.  Kampenringweg 45 D-E , 2803PE, Gouda tel. 033-25 33 911. Januari 2005. 
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