
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 
Somatuline® 30mg, 

κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος παρατεταμένης 
αποδέσμευσης  
 
Δραστική ουσία : Lanreotide 
 
 

            Διαβάστε προσεκτικά όλο το φύλλο οδηγιών πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε 
αυτό το φάρμακο. 

• Κρατήστε αυτό το φύλλο οδηγιών. Μπορεί να χρειαστεί να το ξαναδιαβάσετε.  
• Αν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 
• Αυτό το φάρμακο έχει συνταγογραφηθεί για εσάς. Μην το δίνετε σε άλλους. Μπορεί 

να τους βλάψει, ακόμα και αν τα συμπτώματά τους είναι όμοια με τα δικά σας. 
• Αν οποιαδήποτε από τις ανεπιθύμητες ενέργειες επιδεινωθεί ή αν προκύψει κάποια 

ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το φύλλο οδηγιών, 
παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 

 
 

Σε αυτό το φύλλο οδηγιών: 
 

 1. Τι είναι το Somatuline® 30 mg και γιατί χρησιμοποιείται 
 2. Πριν τη χρήση του Somatuline® 30 mg 
 3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Somatuline® 30 mg 
 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 
 5. Πώς να φυλάσσετε το Somatuline® 30 mg 
 6. Επιπλέον πληροφορίες 
 

 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SOMATULINE 30 mg ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
 
Το Somatuline® 30 mg είναι μορφή μακράς διαρκείας του lanreotide. 
 
Το lanreotide – η δραστική ουσία – ανήκει στην κατηγορία των αντιαυξητικών 
ορμονών. Είναι παρόμοιο με τη φυσική ορμόνη σωματοστατίνη. Το lanreotide 
ελαττώνει τα επίπεδα ορμονών όπως η GH (αυξητική ορμόνη) και ο IGF-1 
(ινσουλινοειδής αυξητικός παράγοντας - 1) στο σώμα και αναστέλλει την 
απελευθέρωση ορισμένων γαστρεντερικών ορμονών καθώς και των γαστρικών 
εκκρίσεων.  
 
Το Somatuline® 30 mg ενδείκνυται για 
• τη θεραπεία της μεγαλακρίας (πάθηση κατά την οποία παράγεται υπερβολική 

ποσότητα αυξητικής ορμόνης), 
• την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που προκύπτουν από ορισμένους ενδοκρινείς 

όγκους της γαστρεντερικής οδού, 
• τη θεραπεία πρωτογενών θυρεοτρόπων αδενωμάτων (υποφυσιακοί όγκοι που 

σχετίζονται με τον υπερθυρεοειδισμό), 
•  την επικουρική θεραπεία για τη μείωση εκκρίσεων μετεγχειρητικών συριγγίων 

παγκρέατος και λεπτού εντέρου. 
 
 
2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SOMATULINE® 30 mg 
 



Μη χρησιμοποιείτε το Somatuline® 30 mg  

• Αν είστε αλλεργικός/ή (υπερευαίσθητος/η) στο lanreotide, τη σωματοστατίνη και 
φάρμακα της ίδιας ομάδας (ανάλογα σωματοστατίνης) ή σε κάποιο άλλο 
συστατικό του Somatuline 30 mg. 

 
 
 Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή με το Somatuline® 30 mg 

• Αν είστε διαβητικός, καθώς το lanreotide μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα του 
σακχάρου στο αίμα.  Ο γιατρός σας μπορεί να ελέγξει τα επίπεδα του σακχάρου 
στο αίμα σας και πιθανώς να αλλάξει την αντιδιαβητική σας αγωγή ενώ 
λαμβάνετε Somatuline® 30 mg. 

• Αν έχετε χολολιθίαση, καθώς το  lanreotide μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό 
χολόλιθων. Γι’ αυτό μπορεί να χρειαστεί να παρακολουθείστε περιοδικά. 

• Αν έχετε προβλήματα με τον θυρεοειδή, καθώς το lanreotide μπορεί να μειώσει 
ελαφρά τη λειτουργία του θυρεοειδούς.  

• Αν έχετε καρδιακές διαταραχές, καθώς κατά τη θεραπεία με lanreotide μπορεί 
να προκύψει φλεβοκομβική βραδυκαρδία (βραδύτερος καρδιακός ρυθμός). Ειδική 
προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την έναρξη αγωγής με lanreotide σε ασθενείς με 
βραδυκαρδία. 

• Αν έχετε ενδοκρινή όγκο της γαστρεντερικής οδού, ο γιατρός σας δεν πρέπει να 
σας συνταγογραφήσει το lanreotide πριν αποκλειστεί η ύπαρξη αποφρακτικού 
εντερικού όγκου.  

 
Αν οποιοδήποτε από τα παραπάνω σας αφορά, τότε πρέπει να μιλήσετε με τον 
γιατρό σας.  
 
Λήψη ή χρήση άλλων φαρμάκων  
Κάποια φάρμακα έχουν επίδραση στη δραστικότητα άλλων φαρμάκων. 
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν έχετε πρόσφατα 
λάβει κάποιο άλλο φάρμακο, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων που χορηγούνται 
χωρίς ιατρική συνταγή.   

 
Ειδική προσοχή πρέπει να δίνεται σε περίπτωση συγχορήγησης με  

• κυκλοσπορίνη (φάρμακο που μειώνει την ανοσολογική αντίδραση π.χ. μετά από 
μεταμόσχευση ή σε περίπτωση αυτοάνοσου νοσήματος),  

• βρωμοκρυπτίνη (αγωνιστής ντοπαμίνης που χρησιμοποιείται στη θεραπεία 
όγκων της υπόφυσης και της νόσου του Parkinson ή για να εμποδίσει την 
παραγωγή γάλακτος που ακολουθεί τον τοκετό),  

• φάρμακα που προκαλούν βραδυκαρδία (φάρμακα που επιβραδύνουν τον 
καρδιακό ρυθμό, π.χ. β-αναστολείς). 

  
Ο γιατρός σας μπορεί να εξετάσει την προσαρμογή των δόσεων τέτοιων 
συγχορηγούμενων φαρμάκων.  
 
Κύηση και γαλουχία 
Ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν τη λήψη οποιουδήποτε φαρμάκου. 
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε αμέσως το γιατρό σας αν είστε έγκυος ή νομίζετε ότι 
μπορεί να είστε έγκυος ή αν θηλάζετε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το lanreotide πρέπει 
να σας χορηγείται μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο. 
 
Χρήση σε παιδιά 
Η χρήση του Somatuline® 30 mg δεν συνιστάται σε παιδιά. 
  
 



 
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων 
Το Somatuline® 30 mg είναι απίθανο να επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή 
να χειρίζεστε μηχανές, παρόλα αυτά με το Somatuline® 30 mg μπορεί να προκύψουν 
πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ζάλη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, να είστε 
προσεκτικοί κατά την οδήγηση ή το χειρισμό μηχανημάτων. 
 
  
3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ SOMATULINE® 30 mg 
 
Το Somatuline 30 mg πρέπει να χορηγείται από υγειονομικό προσωπικό. Ο γιατρός 
σας ή η νοσοκόμα θα ετοιμάζουν και θα χορηγούν τις ενέσεις.  
 
Η συνήθης δόση είναι 
Η συνιστώμενη δόση έναρξης είναι μία ένεση ανά 14 ημέρες. Ο γιατρός σας μπορεί 
να τροποποιήσει το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις ενέσεις σας. Αυτό θα εξαρτηθεί 
από τα συμπτώματά σας και το πώς ανταποκρίνεστε στο φάρμακο. Ο γιατρός σας 
θα αποφασίσει για τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα λάβετε τη θεραπεία.   
 
Αν λαμβάνετε αγωγή για συρίγγια του πεπτικού, η συνήθης δόση είναι μία ένεση ανά 
10 ημέρες (σε αυτή την ειδική περίπτωση δεν πρέπει να λάβετε πάνω από 4 ενέσεις 
συνολικά). 
 
Μέθοδος χορήγησης 
Το Somatuline® 30 mg χορηγείται ενδομυϊκά στο γλουτό. Η ένεση γίνεται μόνο από 
υγειονομικό προσωπικό.  
 
Αν λάβετε περισσότερο Somatuline® 30 mg απ’ ό,τι πρέπει  
Αν λάβετε παραπάνω Somatuline® 30 mg, μπορεί να παρουσιάσετε περισσότερες ή 
πιο έντονες ανεπιθύμητες ενέργειες (βλ. 4. “Πιθανές Ανεπιθύμητες Ενέργειες”). 
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας αν θεωρείτε ότι συνέβη κάτι τέτοιο.   
 
Αν ξεχάσετε να πάρετε το Somatuline® 30 mg 
Μόλις αντιληφθείτε ότι παραλείψατε κάποια ένεση επικοινωνήστε με το γιατρό σας, 
ώστε να σας συμβουλέψει για τη χρονική στιγμή της επόμενής σας ένεσης. ΜΗΝ 
χορηγήσετε στον εαυτό σας επιπλέον ενέσεις ώστε να επανορθώσετε γι’ αυτήν που 
ξεχάσατε.  
Σε μακροχρόνια θεραπεία που πιθανόν κάνετε με το Somatuline® 30 mg, μία 
ξεχασμένη δόση δεν θα επηρεάσει δραματικά την επιτυχία της θεραπείας.  
 
Αν σταματήσετε τη χρήση του Somatuline® 30 mg 
Διακοπή ή πρόωρος τερματισμός της αγωγής με lanreotide μπορεί να επηρεάσει την 
επιτυχία της θεραπείας. Παρακαλείσθε να ρωτήσετε το γιατρό σας πριν διακόψετε τη 
θεραπεία.  
 
Αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις ως προς τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το 
γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρμακα και το Somatuline® 30 mg μπορεί να προκαλέσει 
ανεπιθύμητες ενέργειες, παρόλο που αυτές δεν συμβαίνουν σε όλους.  
 
Οι πιο συχνά αναμενόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι γαστρεντερικές διαταραχές, 



προβλήματα στη χοληδόχο κύστη και αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης. Οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να προκύψουν με το Somatuline® 30 mg 
κατατάσσονται με βάση τη συχνότητα εμφάνισής τους ως εξής:  
 
Πολύ συχνές (πάνω από 1 ασθενής στους 10): 

• διάρροια ή μαλακά κόπρανα, κοιλιακό άλγος 

• χολόλιθοι και προβλήματα χοληδόχου κύστης 
 
Συχνές (1 με 10 ασθενείς στους 100): 

• κόπωση 

• αντιδράσεις στο σημείο ένεσης 

• ναυτία, έμετος, δυσκοιλιότητα, μετεωρισμός, διάταση κοιλίας, κοιλιακή δυσφορία, 
δυσπεψία 

• διάταση χοληφόρων (μεγέθυνση της χοληδόχου κύστης) 

• φλεβοκομβική βραδυκαρδία (βραδύτερος καρδιακός ρυθμός) 

• ζάλη, κεφαλαλγία 

• αλωπεκία, απώλεια τριχών ή μειωμένη ανάπτυξη τριχοφυΐας στο σώμα 

• υπογλυκαιμία (μειωμένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα) 

• μη φυσιολογικές εργαστηριακές τιμές (ALAT, ASAT, χολερυθρίνη αίματος, γλυκόζη 
αίματος, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη) 

• μειωμένο βάρος 
 
Μη συχνές (1 με 10 ασθενείς στους 1000): 

• εξάψεις 

• αποχρωματισμένα κόπρανα 

• σακχαρώδης διαβήτης, υπεργλυκαιμία (υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα) 

• εξασθένηση (γενική σωματική αδυναμία) 

• αϋπνία (δυσκολία στον ύπνο) 

• μη φυσιολογικές εργαστηριακές τιμές (αλκαλική φωσφατάση αίματος, νάτριο 
αίματος) 

 
Έχουν αναφερθεί περιστασιακές περιπτώσεις φλεγμονής του παγκρέατος 
(παγκρεατίτιδα). 
 
Εφ’ όσον το lanreotide μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα, ο 
γιατρός σας μπορεί να θελήσει να παρακολουθήσει τα επίπεδα του σακχάρου στο 
αίμα σας, ειδικά κατά την έναρξη της θεραπείας. 
  
Παρόμοια, καθώς με φάρμακα αυτού του τύπου μπορεί να προκύψουν προβλήματα 
στη χοληδόχο κύστη, ο γιατρός σας μπορεί να θελήσει να παρακολουθεί τη 
χοληδόχο κύστη σας κατά την έναρξη της λήψης του Somatuline® 30 mg και κατά 
χρονικά διαστήματα μετέπειτα.  
 
Αν κάποια από τις ανεπιθύμητες ενέργειες επιδεινωθεί ή αν προκύψει κάποια 
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν καταγράφεται σε αυτό το φύλλο οδηγιών, 
παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 
 
 
 
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΟ SOMATULINE 30 mg 
 
Κρατήστε το μακριά από σημεία που φθάνουν και βλέπουν τα παιδιά.  
 
Να φυλάσσεται στο ψυγείο (2°C έως 8°C) στην αρχική συσκευασία.  



Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης, η οποία αναγράφεται στη 
συσκευασία. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στην τελευταία ημέρα του 
συγκεκριμένου μήνα.  
 
Το Somatuline® 30 mg προορίζεται μόνο για εφάπαξ χρήση. Ο γιατρός σας ή η 
νοσοκόμα θα διαλύσει τη σκόνη μέσα στο διαλύτη, ώστε να προκύψει ένα εναιώρημα 
το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την ανασύσταση. Τυχόν 
αχρησιμοποίητη ποσότητα εναιωρήματος πρέπει να απορρίπτεται κατάλληλα.  
 
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά λύματα ή απορρίμματα. 
Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να απορρίπτετε φάρμακα που δεν χρειάζεστε 
πλέον. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.  
 
 
6. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Τι περιέχει το Somatuline® 30 mg 
 
Η δραστική ουσία είναι: 
lanreotide (30 mg) 
 
Τα άλλα συστατικά είναι: 
• Κόνις: 

Lactide glycolide copolymer, 
Lactic glycolic copolymer, 
Mannitol, 
Carmellose sodium, 
Polysorbate 80. 
 

• Διαλύτης: 
Mannitol, 
Ύδωρ ενεσίμων 
 

 
Εμφάνιση του Somatuline® 30 mg και περιεχόμενα της συσκευασίας 
Το Somatuline® 30 mg παρέχεται σαν σκόνη και διαλύτης για παρατεταμένης 
αποδέσμευσης ενέσιμο εναιώρημα.   
 
Η σκόνη είναι υπόλευκη και περιέχεται σε μικρό γυάλινο φιαλίδιο (σφραγισμένο με 
ελαστικό πώμα και κάλυμμα αλουμινίου / πλαστικού), μαζί με φύσιγγα που περιέχει 2 
ml διαλύτη και αποστειρωμένα υλικά ένεσης που αποτελούνται από 1 άδεια σύριγγα 
και 2 βελόνες.  
Το γυάλινο φιαλίδιο είναι ελαφρώς χρωματισμένο. 
Μετά την ανασύσταση το εναιώρημα έχει γαλακτώδη χροιά.   
  
Μέγεθος συσκευασίας με 1 φιαλίδιο, 1 φύσιγγα, 1 σύριγγα και 2 βελόνες.  
  
 
 
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής 
 
Ο κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας είναι: 
IPSEN ΕΠΕ, Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος,  
Τηλ.: 2109843324 – 2109858930, Fax: 2109887911 
 



 
Ο παρασκευαστής είναι:  
Ipsen Pharma Biotech 
Parc d’activités du plateau de Signes 
Chemin départemental N°402  
83870 Signes 
France 
 
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών εγκρίθηκε για τελευταία φορά: 15/09/2011 
 
 
Πληροφορίες για τους επαγγελματίες υγείας 
 
Οδηγίες Χρήσης 
 
Περιεχόμενα της συσκευασίας 
Η συσκευασία Somatuline® 30 mg που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει ένα φύλλο 
οδηγιών χρήσης και υλικά που χρειάζονται για μία εφάπαξ ενδομυϊκή ένεση (βλ. 
«Εμφάνιση του Somatuline® 30 mg και περιεχόμενα της συσκευασίας» στην 
παράγραφο 6). 
 
Γενικές πληροφορίες 
Να μη χρησιμοποιείται αν η συσκευασία των υλικών της ένεσης είναι φθαρμένη ή 
ανοιγμένη. 
Το εναιώρημα της ένεσης θα πρέπει να ετοιμάζεται αμέσως πριν την ένεση. 
Πρέπει να βγάζετε τη συσκευασία με το Somatuline® 30 mg από το ψυγείο 30 λεπτά 
πριν τη χρήση. 
Πάντα να χρησιμοποιείτε τις δύο βελόνες: μία για την ανασύσταση του εναιωρήματος και 
το γέμισμα της σύριγγας και μία για την ένεση του φαρμάκου στον ασθενή.  
 
 

1 – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 

 Ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται σε πρόσθια θέση, με την επιδερμίδα του 
γλουτού απολυμασμένη 
 

 

2 – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΣΗΣ 

 Βιδώστε τη βελόνα πάνω στη σύριγγα (μην αφαιρείτε ακόμα το κάλυμμα της 
βελόνας!)  
 

 

 Σπάστε την φύσιγγα με το διαλύτη.  
 

 

 Αφαιρέστε το κάλυμμα από τη βελόνα και τραβήξτε όλο το διαλύτη από την 
φύσιγγα στη σύριγγα.  
 

 



 Αφαιρέστε το κάλυμμα ασφαλείας από το φιαλίδιο που περιέχει τη σκόνη.  
Εισάγετε τη βελόνα μέσα από το ελαστικό πώμα του φιαλιδίου και ενέστε το 
διαλύτη αργά, έτσι ώστε, αν είναι δυνατό, να εκπλύνει όλο το άνω τμήμα του 
φιαλιδίου.  

 
 Μην αφαιρείτε τη σύριγγα από το φιαλίδιο παρά μόνο τραβήξτε τη βελόνα 

πάνω από το επίπεδο του υγρού ενώ κάνετε την ανασύσταση του 
ομογενούς, γαλακτώδους ενέσιμου εναιωρήματος με ελαφρύ στροβιλισμό 
ανάμεσα στα δάχτυλά σας και χωρίς να το αναστρέψετε.  
Προσοχή: η ανάμιξη δεν πρέπει να γίνεται με επαναλαμβανόμενο γέμισμα 
και άδειασμα της σύριγγας!  
 

 

 

 
 

 Ακολούθως τραβήξτε όλο το εναιώρημα μέσα στη σύριγγα.  
 

  

 Αφαιρέστε την πρώτη βελόνα από τη σύριγγα και αφαιρέστε τον αέρα αν 
είναι απαραίτητο.  
 

 
 Εφαρμόστε τη δεύτερη βελόνα στη σύριγγα και κάνετε αμέσως την ένεση 

στον ασθενή.  
Μην αναμιγνύετε με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.  
 

 
3 –ΕΝΕΣΗ 

 Η ένεση πρέπει να γίνεται ενδομυϊκά στο γλουτιαίο μυ.  
Ενέστε το περιεχόμενο της σύριγγας αμέσως και γρήγορα.  
Η πλευρά του σώματος που γίνεται η ένεση πρέπει να εναλλάσσεται από 
ένεση σε ένεση.  
  

4 – ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

 Απορρίψτε τις βελόνες και το υπόλοιπο υλικό σε καθορισμένο περιέκτη. 
Αποκλειστικά για μοναδική χρήση. 
Κάθε μη χρησιμοποιημένο εναιώρημα πρέπει να απορρίπτεται.   
 

 

 
 
 


