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sp.zn.: sukls242308/2011 

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Menogon 

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (Menotropinum) 

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,  

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.. 
- 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 výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění  jako Vy. 

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

,  

 

Co naleznete v této  příbalové informaci :  

1. Co je Menogon a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete  Menogon užívat  

3. Jak se  Menogon užívá  

4. Možné nežádoucí účinky 

5 Jak Menogon uchovávat  

6. Obsah balení a další informace 

 

 

1. Co je Menogon a k čemu se používá 
 

Humánní menopauzální gonadotropin (hMG), léčivá látka v přípravku Menogon, se získává z moči 

žen po menopauze. Má hormonální účinky podobné těm, které vyvolávají přirozené hormony 

podvěsku mozkového (hypofýzy). Podáním přípravku Menogon se stimuluje produkce hormonů v 

pohlavních orgánech a  působí přímo na vaječníky a varlata. 

U žen podporuje Menogon růst folikulů ve vaječnících a stimuluje jejich vývoj. U mužů podporuje 

tvorbu mužského pohlavního hormonu (testosteronu) a vývoj spermatu. 

U žen, které si přejí mít dítě, se může Menogon
 

užívat společně s humánním choriovým 

gonadotropinem (hCG) k vyvolání ovulace a stimulování folikulárního růstu. U mužů se mohou tyto 

přípravky užívat společně ke stimulování vývoje spermatu. 

Menogon  se používá v následujících případech: 

- Sterilita u žen s hypo- nebo normogonadotropní ovariální nedostatečností, stimulace růstu folikulu. 

Kontrolovaná stimulace růstu a zrání folikulů při metodách asistované reprodukce. 

- Sterilita u mužů s hypo- nebo normogonadotropním hypogonadismem, v kombinaci s hCG 

(humánním choriogonadotropinem) ke stimulaci spermatogeneze. 

 

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete  Menogon užívat  
 

Před zahájením léčby tímto přípravkem je potřeba zjistit, zda nejsou přítomny níže uvedené nemoci, 

aby tak mohla být případně nasazena jakákoli jiná odpovídající léčba:  

 poruchy funkce štítné žlázy a kůry nadledvin 

 zvýšená hladina hormonu zvaného prolaktin z různých příčin (hyperprolaktinémie) 
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 nádory hypofýzy (žláza umístěná v mozku - podvěsek mozkový) 

 nádory hypotalamu (oblast umístěná pod částí mozku, zvanou talamus) 

 

Neužívejte Menogon: 

Ženy: 

 jestliže jste alergická (přecitlivělá) na menotropin nebo na kteroukoli další  složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6).  

 jestliže máte nádor dělohy, vaječníků, prsou, hypofýzy nebo hypotalamu 

 jestliže máte cysty na vaječnících nebo zvětšené vaječníky (s výjimkou polycystické nemoci 

vaječníků) 

 jestliže trpíte krvácením z pochvy a není známa příčina  

 jestliže jste těhotná nebo kojíte  

 

V následujících případech jsou příznivé výsledky léčby nepravděpodobné a proto by Menogon neměl 

být podán u: 
- primárního ovariálního selhání 

- malformace pohlavních orgánů neslučitelné s těhotenstvím 

- fibroidních tumorů dělohy neslučitelných s těhotenstvím. 

-  

Zvláštní opatrnosti při užití  Menogon je zapotřebí  

v případě:  

 bolesti břicha  

 otoku v oblasti břicha  

 nevolnosti  

 zvracení  

 průjmu 

 přibývání na váze 

 dýchacích obtíží 

 sníženého močení. 

 

Oznamte to přímo svému lékaři i v případě, že se tyto příznaky objeví několik dní po poslední injekci. 

Tyto příznaky mohou být známkou vysoké aktivity vaječníků, která se může stát závažnou. 

Dávkování hMG pro vyvolání růstu folikulu u normo- nebo hypogonadotropních žen se v jednotlivých 

případech liší. Závisí na reakci vaječníku, která by měla být kontrolována ultrazvukovým vyšetřením 

vaječníků a měřením hladin estradiolu. Pokud je dávka hMG pro pacientku příliš vysoká, může dojít k 

mnohonásobnému jednostrannému i oboustrannému růstu folikulu. 

Po podání příliš vysoké dávky přípravku pro danou pacientku, může následující podání hCG způsobit 

nechtěnou hyperstimulaci vaječníků. 

Menogon nesmí být užíván  u mužů s diagnózou: 

- nádoru hypofýzy nebo hypotalamu  

- karcinom prostaty 

- nádory varlat 

- přecitlivělost na léčivou látku nebo na některou z pomocných složek. 

 

Další léčivé přípravky a Menogon   

 

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 

možná budete užívat. 

Žádné studie interakcí nebyly pro Menogon provedeny. 

Při léčbě sterility u mužů se hMG může injikovat společně s hCG (humánní choriogonadotropin). 
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Těhotenství a kojení 

Menogon se nesmí užívat během těhotenství a kojení. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Ovlivnění schopnosti řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje po užití přípravku Menogon je 

nepravděpodobné. 

 

Důležité informace o některých složkách přípravku 

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v dávce, tj. je v podstatě „bez 

sodíku“. 

 

 

3. Jak se Menogon užívá 
 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se svým 

lékařem.  

 

Sterilita u žen 

Menogon se aplikuje vnitrosvalově (intramuskulárně) nebo podkožně (subkutánně). 

Obvykle se léčba zahajuje denní dávkou odpovídající 75 - 150 IU FSH, tj. 1 - 2 ampule. Pokud 

vaječníky nereagují, dávku je možno postupně zvyšovat, až je zřejmé zvýšení sekrece estradiolu a růst 

folikulu. V léčbě dávkou, při které k růstu folikulu došlo, se pokračuje, dokud není dosaženo 

předovulační hladiny estradiolu v krvi. Jestliže se hladina zvyšuje příliš rychle,  je nutno dávku snížit.   

K vyvolání ovulace se podává intramuskulárně 5 000 nebo 10 000 IU hCG 1 až 2 dny po posledním 

podání hMG. 

Po podání příliš vysoké dávky hMG pro danou pacientku, může následující podání hCG způsobit 

nechtěnou hyperstimulaci vaječníků. 

 

Sterilita u mužů 

Nejprve se podává 1 000 až 3 000 IU hCG  třikrát týdně, dokud není dosaženo normální hladiny 

testosteronu v krvi. Pak se po dobu několika měsíců podává 1 - 2 ampule  hMG  třikrát týdně.  

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít  Menogon nebo jste užil(a) více léku než jste měl/a, sdělte to, 

prosíme, Vašemu lékaři nebo sestře. 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

 

4. Možné nežádoucí účinky 
 

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

každého. 

 

Léčba tímto lékem může způsobit hyperstimulaci vaječníků, zejména u žen s polycystickými 

vaječníky. Symptomy zahrnují: bolest v břiše, otok břicha, nevolnost, zvracení, průjem, přibývání 

na váze, dýchací potíže a snížené močení. 

Mírná hyperstimulace (stupeň I) se projeví mírným zvětšením vaječníků (velikost vaječníků 5 - 7 cm),  

nadměrnou sekrecí steroidů a  bolestí v břiše. Léčba není nutná,  pacientka  by však měla  být poučena  

a pečlivě sledována. 
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Hyperstimulace  středního stupně (stupeň II) s ovariálními cystami (velikost vaječníků  8 - 10 cm) se 

projeví bolestí břicha, nevolností a zvracením. V takovém případě je nutná  symptomatická léčba a 

pravidelné kontroly pacientky.  

Závažná hyperstimulace (stupeň III) s velkými ovariálními cystami (velikost vaječníků více než 10 

cm), doprovázená bolestí v břiše, dušností, retencí solí, ascitem, hydrotoraxem, zvýšenou koncentrací 

hemoglobinu, zvýšenou viskozitou krve a shlukováním destiček s nebezpečím tromboembolie 

vyžaduje hospitalizaci. 

 

Jako komplikace k hyperstimulaci vaječníků se mohou objevit krevní sraženiny a otočení jednoho z 

vaječníků. Pokud si povšimnete jakéhokoli z těchto symptomů, kontaktujte ihned svého lékaře i 

v případě, že se objevily za několik dnů po podání poslední injekce. 

 

Při podání tohoto léku se mohou vyskytnout alergické reakce (přecitlivělost). Symptomy těchto 

reakcí mohou zahrnovat: vyrážku, svědění, otok v krku a dýchací obtíže. Pokud se u Vás objeví 

jakýkoli z těchto příznaků, kontaktujte ihned svého lékaře. 

 

Následující časté nežádoucí účinky, které postihují 1 až 10 ze 100 léčených pacientů: 

 bolest břicha 

 bolest hlavy 

 nevolnost 

 zvracení 

 vyrážka 

 otok břicha 

 pánevní bolesti 

 nadměrná stimulace vaječníků (vysoká úroveň aktivity) 

 bolest a reakce v místě vypichu (zrudnutí, modřina, otok a/nebo svědění) 

 

Pokud se u Vás objeví jeden nebo více z těchto nežádoucích účinků, nebo jiné problémy, 

oznamte to, prosíme, Vašemu lékaři. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 

adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 

 

 

5. Jak  Menogon uchovávat  
 

Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 

světlem. Chraňte před mrazem. 

 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Použijte okamžitě po rozpuštění.  

 

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
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Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

 

 

6. Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Menogon obsahuje 

 

- Léčivou látkou je menotropinum (humánní menopauzální gonadotropin, hMG) odpovídající 75 IU 

FSH (follitropinum)  a 75 IU LH (lutropinum)  v 1 ampuli s práškem  

- Pomocnými látkami  v prášku jsou:  

monohydrát laktosy  

hydroxid sodný k úpravě pH 

 

- Pomocnými látkami  v rozpouštědle jsou:  

chlorid sodný  

voda na injekci   

kyselina chlorovodíková  10%  k úpravě pH 

 

Jak přípravek Menogon vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Menogon je prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. 

Velikost balení: 

5 ampulí s práškem a 5 ampulí rozpouštědla   

10 ampulí s práškem a 10 ampulí rozpouštědla   

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci  

Ferring-Léčiva, a.s., Jesenice u Prahy, Česká republika 

 

Výrobce 

Ferring GmbH, Kiel, Německo 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy  revidována: 

24.9.2014 


