KIT LECTRUM

®

MANIPULAÇÃO
SIMPLES* E SEGURA*

Saiba como utilizar corretamente
a seringa de segurança BD
SoloMed™, que acompanha
o produto.

KIT LECTRUM®
Conforme regulamentado pelo ministério do
trabalho e emprego, por meio da norma NR32,
desde 2014 o medicamento Lectrum® é fornecido
com a Seringa BD SoloMed™.
A embalagem de Lectrum® não sofreu nenhuma
alteração e a diluição do medicamento deverá
seguir o procedimento padrão. A aplicação do
medicamento deverá ser realizada com a seringa
SoloMed™, que acompanha o produto do lado de
fora da embalagem.

A embalagem interna de Lectrum®
acompanha duas seringas iguais.
Uma delas será utilizada para a diluição
do produto, enquanto a outra não
será utilizada. Ambas devem ser
descartadas em local apropriado.

SERINGA BD SOLOMED™
SERINGA DE EMBOLO QUEBRÁVEL
COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA¹

DETALHES DA AGULHA
BD Luer-Lok™ Tip
A

B Dispositivo
de segurança

C Stopper ou rolha

D Escala de graduação
E Cilindro
F Flange

G Haste

H Base do êmbolo

Fácil de usar
• Dispositivo de segurança pode ser ativado
com o movimento de um único dedo
imediatamente após a aplicação.

Segurança
• O proﬁssional de saúde controla:
A ativação do dispositivo de segurança
que cobre a agulha prevenindo acidentes
com perfuro cortantes.
A ativação do mecanismo que quebra o
êmbolo, tornando a seringa inutilizável.

• Conﬁrmação de travamento
(audível/tátil/visível).

ANTES DE PREENCHER A SERINGA
COM O PRODUTO.

A

Gire o protetor de
segurança como mostra
a figura A (seta), para
garantir a visualização
correta da seringa no
momento da aplicação.

B
Abaixe o protetor
de segurança
conforme mostra
a figura B.

DURANTE A APLICAÇÃO

C
A posição do protetor não pode impedir
a visualização do canhão da agulha
e da escala da seringa. (figura C)

APÓS APLICAÇÃO: COMO ATIVAR
O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA¹

1

2

Acione o dispositivo de segurança usando o dedo
polegar da mão dominante, ou seja, direita para quem
é destro e esquerda para canhoto.

3

4

5

Para quebrar o êmbolo, deve-se fazer
uma leve pressão na base.

A Seringa BD SoloMed™ deve ser utilizada para aspiração do produto no frasco e aplicação no paciente.
Dúvidas sobre essa etapa, favor consultar a bula² do
medicamento.

DESCARTE¹

Descartar
imediatamente
a seringa no coletor,
após o uso.

Respeitar o limite de
preenchimento do
coletor até a linha
pontilhada.

IMPORTANTE

Nunca reencapar
agulhas.

Nunca desconectar
agulhas após o uso.

Lectrum – acetato de leuprorrelina. Reg. MS –1.0047.0410. Apresentações: pó liofilizado para suspensão
injetável de 3,75mg. Embalagem contém 1 frasco-ampola com 3,75mg de acetato de leuprorrelina, 1 ampola de diluente, 1 seringa descartável e 2 agulhas. Indicações: é destinado ao tratamento paliativo da
neoplasia avançada da próstata, ao tratamento de endometriose por um período de 6 meses, ao tratamento
do leiomioma uterino (fibroma uterino), ao tratamento de crianças com puberdade precoce central e em
associação ao tamoxifeno, o tratamento é destinado ao câncer de mama avançado em mulheres na pré e na
perimenopausa. Contraindicações: é contraindicado a pacientes com conhecida hipersensibilidade ao
acetato de leuprorrelina ou a nonapeptídeos similares ou a qualquer um dos excipientes. Casos isolados de
anafilaxia foram reportados com a formulação de uso mensal de acetato de leuprorrelina. É contraindicado a
mulheres grávidas ou que possam engravidar durante o tratamento. Não deve ser administrado em pacientes
com sangramento vaginal de causa não diagnosticada. Precauções e advertências: durante o início do
tratamento, os níveis esteroides gonadotropínicos e sexuais elevaram-se a um nível superior ao normal devido ao efeito estimulante natural da droga. Logo, observa-se aumento de sinais e sintomas clínicos durante
esse período e, a piora dos sintomas pode contribuir para paralisias, com ou sem complicações fetais. Durante qualquer estado hipoestrogênico, podem ocorrer alterações da densidade mineral óssea em mulheres
e em homens com câncer de próstata em tratamento prolongado. Em relatórios de pós-comercialização, foi
observado convulsão em pacientes durante o tratamento. Tem sido relatado em homens, um aumento de
aproximadamente 50% nos níveis séricos de testosterona durante a primeira semana de tratamento. Pacientes com lesões vertebrais metastáticas e/ou obstrução do trato urinário devem ser observados atentamente
nas primeiras semanas de tratamento. Hiperglicemia e um aumento do risco de desenvolvimento de diabetes foi reportado em homens recebendo agonistas do LH-RH. Aumento do risco de desenvolvimento de infarto do miocárdio, morte súbita cardíaca e acidente vascular cerebral associados ao uso de antagonistas do
LH-RH. Deve ser monitorada os níveis plasmáticos de testosterona, assim como o antígeno protático específico. Níveis de castração são alcançados dentro de 2 a 4 semanas e, uma vez obiditos, são mantidos pelo
tempo que o paciente utilizar o fármaco. Em mulheres, ocorre um aumento temporário dos esteróides sexuais, em relação ao basal, devido ao efeito fisiológico do fármaco. Isto pode levar a um aumento dos sintomas e sinais clínicos durante os primeiros dias de tratamento. Antes de iniciar o tratamento, recomenda-se
verificar se a paciente não está grávida. Lectrum (acetato de leuprorrelina) não é contraceptivo. Se for necessário o uso de contracepção, deve ser utilizado um método não hormonal. Em crianças, a não adesão ao
tratamento ou doses inadequadas podem resultar algumas consequências no processo puberal, tais como,
menstruação, desenvolvimento das mamas e crescimento testicular. É contraindicado durante a gravidez.
Este medicamento causa malformação ao bebê durante a gravidez. Não deve ser utilizado por mulheres que
estão amamentando. Interações medicamentosas: não são esperadas interações medicamentosas. A
administração em mulheres resulta na supressão do sistema hipofisário-gonadal. A função normal geralmente é recuperada em até 3 meses após a descontinuação do tratamento. Posologia: deve ser administrado por supervisão do médico. A posologia recomendada é de uma injeção de dose única intramuscular
mensal, sendo recomendada para: neoplasia de próstata em estágio avançado, câncer de mama em estágio

avançado pelo tempo determinado pelo médico, fibroma uterino por seis meses, endometriose por seis
meses e puberdade precoce, a dose é individualizada pelo médico para cada cirança. A dose está baseada
na proporção de mg de leuprorrelina por kg de peso corporal. Reações adversas: em homens - reações
muito comuns: aumento de peso anormal, diminuição do libido, fogachos, vasodilatação, hiperidrose, dor
nos ossos, noctúria, disfunção erétil, distúrbios testiculares, fadiga, reação no local da injeção, aumento da
desidrogenase láctea no sangue. Reações comuns: bronquite, infecção no trato urinário, anemia, anorexia,
perda de peso anormal, insônia, depresssão, diminuição do libido, cefaleia, parestesia, linfoedema, hipertensão, tromboflebite, dispneia, asma, constipação, náusea, vômito, diarreia, prurido, hiperidrose, astralgia, dor
nas costas, fraqueza muscular, dor nas extremidades, disúria, hematúria, ginecomastia, disfunção erétil,
atrofia testicular, dor, edema periférico, astenia, edema, massa e dor no local da injeção, sintomas de gripe,
fadiga. Investigações: aumento da fosfatase alcalina sanguínea, aumento da desidrogenase láctica, aumento
do PSA, aumento do ALT, aumento do AST, aumento do GGT, alterações no eletrocardiograma. Reações de
frequência desconhecida: aumento do tumor da próstata, agravamento do câncer de próstata. Em mulheres
- reações muito comuns: aumento de peso anormal, labilidade emocional afetada, nervosismo, diminuição
do libido, insônia, depressão, nervosismo / ansiedade, tontura, cefaleia, vasodilatação, alterações gastrintestinais, náusea, acne, alterações no sistema reprodutor, vaginites. Reações comuns: hipercolesterolema,
perda de pso anormal, depressão maior, ansiedade, estado confusional, hostilidade, parestesia, enxaqueca,
hipertonia, falha na visão, ambliopia, vertigem, palpitações, constipação, náusea e vômito, diarreia, boca
seca, dor abdominal, alopécia, equimose, seborreia, rash, pele seca, hioeridrose, hirsutismo, artropatia, artralgia, dor nas costas, rigidez da nuca, dor no pescoço, disúria, atrofia mamária, corrimento genital, dor nas
mamas, dor pélvica, astenia, dor, dor peitoral, edema, edema periférico, dor no local da injeção, calafrios e
sede. Na fibrona uterino - Reações muito comuns: cefaleia, vasodilatação, vulvovaginites. Reações comuns:
ganho ou perda de peso anormal, labilidade emocional afetada, nervosismo, diminuição do libido, insônia,
depressão, tontura, parestesia, hipertonia, náusea, flatulência, diarreia, dor abdominal, rash, pele seca, hiperidrose, artropatia, artralgia, dor nas costas, dor nas mamas, dor, edema periférico, astenia, dor no local da
injeção, calafrios. Investigações: teste de função do fígado anormal. Câncer de mama: reações muito comuns: aumento de apetite, aumento ou perda de peso anormal, variações de humor, nervosismo, insõnia,
depressão, tontura, cefaleia, fogachos, náuseas, hiperidrose, dor nas costas, astenia, dor e endurecimento no
local da injeção, sensação de calor, deterioração da saúde física. Reações comuns: infecção do trato urinário,
nasofaringite, anemia por deficiência de ferro, diminuição do apetite, distúrbios do sono, labilidade emocional, ansiedade, tontura postral, parestesia, sonolência, distúrbios de memória, hipoestesia, tremor, convulsão
local, conjutivite, visão embaçada, surdez, enjoo, inchaço, auricular, zumbido, palpitações, epistaxe, aumento de catarro, dispneia, tosse, dor na orofaringe, constipação, vômito, distenção abdominal, diarreia, gengivite, gastrite, dor abdominal superior, dor abdominal inferior, estomatite, enjoo, dor abdominal, desconforto
abdominal, alterações na língua, função hepática anormal, esteatose hepática, eritema, alopécia, acne, rash,
eczema, urticária, suores noturnos, alteração da pigmentação da pele, dor óssea, osteoartrite, contrações
musculares, dor no pescoço, fraqueza muscular, rigidez musculoesquelética, periartrite, polaciúria, noctúria,

corrimento vaginal, dor nas mamas, metrorragia, sintomas da menopausa, vulvovaginite, dismenorreia,
menorragia, dor no peito, edema, edema periférico, fadiga, pirexia, reação, prurido e eritema no local da injeção, irritabilidade, mal-estar. Investigações: sangue oculto nas fezes. Reações de frequência desconhecida:
ganho e perda de peso, perda ou diminuição do libido, aumento do libido, efeitos na labilidade emocional,
cefaleia, vasodilatação, fogachos, hipotensão, acne, seborreia, pele seca, urticária, odor anormal na pele,
hiperidrose, crescimento anormal dos pelos, hirsutismo, alterações capilares, eczema, alterações nas unhas,
suores noturnos, hemorragia vaginal, dismenorreia, alterações na menstruação, aumento das mamas, ingurgitamento mamário, atrofia mamária, corrimento genital, corrimento vaginal, galactorreia, dor mamária,
metrorragia, sintomas da menopausa, dispareunia, alterações uterinas, vulvovaginites, menorragia, sensação
de calor e irritabilidade, diminuição da densidade óssea, diabetes mellitus, tolerância à glicose prejudicada,
aumento do colesterol total, aumento do LDL, aumento do triglicérides, osteoporose. Em crianças - reações
muito comuns: dor no local da injeção. Reações comuns: retardo no cresimento, ganho de peso anormal,
labilidade emocional afetada, alterações de humor, cefaleia, vasodilatação, acne, rash, odor anormal da pele,
inecomastia e vulvovaginite. Reações de frequência desconhecida: efeitos na labilidade emocional, cefaleia,
vasodilatação, acne, seborreia, rash incluindo eritema multiforme, hemorragia vaginal, corrimento vaginal,
vulvovaginites, dor, reações no local da injeção incluindo abscessos. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SAC 0800 4009192. Versão Março de 2018. Esta bula foi atualizada conforme bula padrão aprovada
pela Anvisa em 22/7/2016.
Contraindicações: é contraindicado a pacientes com conhecida hipersensibilidade ao acetato de leuprorrelina ou
a nonapeptídeos similares ou a qualquer um dos excipientes. Casos isolados de anafilaxia foram reportados com a
formulação de uso mensal de acetato de leuprorrelina. É contraindicado a mulheres grávidas ou que possam engravidar
durante o tratamento. Não deve ser administrado em pacientes com sangramento vaginal de causa não diagnosticada.
Interações medicamentosas: não são esperadas interações medicamentosas. A administração em mulheres
resulta na supressão do sistema hipofisáriogonadal. A função normal geralmente é recuperada em até 3 meses após
a descontinuação do tratamento.

Lectrum – acetato de leuprorrelina. Reg. MS –1.0047.0410. Apresentações: pó liofilizado para suspensão injetável e 7,5 mg. Emabalagem contém 1 frasco-ampola com 7,5 mg de acetato de leuprorrelina, 1
ampola de diluente, 1 seringa descartável e 2 agulhas. Indicações: é indicado para o tratamento de câncer
de próposta em estágio avançado e puberdade precoce em crianças. Contraindicações: é contraindicado
a pacientes com conhecida hipersensibilidade ao acetato de leuprorrelina ou a nonapeptídeos similares
ou a qualquer um dos excipientes. Casos isolados de anafilaxia foram reportados com a formulação de
uso mensal de acetato de leuprorrelina. É contratindicado a mulheres grávidas ou que possam engravidar
durante o tratamento. Não deve ser administrado em pacientes com sangramento vaginal de causa não
diagnosticada. Precauções e advertências: homens - durante o início do tratamento, os níveis esteroides
gonadotropínicos e sexuais elevaram-se a um nível superior ao normal devido ao efeito estimulante natural
da droga. Logo, observa-se aumento de sinais e sintomas clínicos durante esse período e, a piora dos

sintomas pode contribuir para paralisias, com ou sem complicações fatais. Durante qualquer estado de
bloqueio gonadal, podem ocorrer alterações da densidade mineral óssea em pacientes câncer de próstata
em tratamento prolongado. Inicialmente, o acetato de leuprorrelina causa um aumento de aproximadamente
50% nos níveis séricos de testosterona durante a primeira semana de tratamento. Pacientes com lesões
vertebrais metastáticas e/ou obstrução do trato urinário devem ser observados atentamente nas primeiras
semanas de tratamento. Hiperglicemia e um aumento do risco de desenvolvimento de diabetes foi reportado
em homens recebendo agonistas do LH-RH. Aumento do risco de desenvolvimento de infarto do miocárdio,
morte súbita cardíaca e acidente vascular cerebral associados ao uso de antagonistas do LH-RH. Deve ser
monitorada os níveis plasmáticos de testosterona, assim como o antígeno protático específico. Níveis de
castração são alcançados dentro de 2 a 4 semanas e, uma vez obiditos, são mantidos pelo tempo que o
paciente utilizar o fármaco. Crianças: a não adesão ao tratamento ou doses inadequadas podem resultar
algumas conseguências no processo puberal, tais como, menstruação, desenvolvimento das mamas e
crescimento testicular. Recomenda-se antes de iniciar o tratamento, verificar se a paciente não está grávida.
Lectrum (acetato de leuprorrelina) não é contraceptivo. Se for necessário o uso de contracepção, deve ser
utilizado um método não hormonal. Existe a possibilidade da ocorrência de anormalidades fetais e aborto
espontâneo. É contraindicado durante a gravidez. Não deve ser utilizado por mulheres que estão amamentando. Interações medicamentosas: não são esperadas interações medicamentosas. A administração em
mulheres resulta na supressão do sistema hipofisário-gonadal. A função normal geralmente é recuperada
em até 3 meses após a descontinuação do tratamento. Posologia: deve ser administrado sob supervisão do
médico. A posologia recomendada deste medicamento é de uma injeção de dose única intramuscular mensalmente, sendo recomendada para: neoplasia de próstata, puberdade precoce deve ser individualizada pelo
médico para cada criança. A dose está baseada na proporção de mg de leuprorrelina por kg de peso corporal
(mg/kg). A dose inicial recomendada é de 0,3 mg/kg a cada 4 semanas (mínimo de 7,5 mg) administrada
em dose única por via intramuscular. Reações adversas: pacientes com câncer de prostata: - na maioria
dos pacientes, os níveis de testosterona aumentaram acima dos valores basais durante a primeira semana,
diminuindo depois disso a níveis basais ou inferiores, no final da segunda semana de tratamento. Puberdade
precoce: comuns - labilidade emocional, cefaleia, dor abdominal, cólica abdominal, náusea, vômito, acne,
reações no local de aplicação, sangramento vaginal, corrimento. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
SAC 0800 4009192. Versão junho de 2017. Esta bula foi atualizada conforme bula padrão aprovada pela
Anvisa em 15/3/2017.
Contraindicações: é contraindicado a pacientes com conhecida hipersensibilidade ao acetato de leuprorrelina ou
a nonapeptídeos similares ou a qualquer um dos excipientes. Casos isolados de anafilaxia foram reportados com a
formulação de uso mensal de acetato de leuprorrelina. É contraindicado a mulheres grávidas ou que possam engravidar
durante o tratamento. Não deve ser administrado em pacientes com sangramento vaginal de causa não diagnosticada.
Interações medicamentosas: não são esperadas interações medicamentosas. A administração em mulheres
resulta na supressão do sistema hipofisariogonadal. A função normal geralmente é recuperada em até 3 meses após
a descontinuação do tratamento.

* http://www.bd.com/Documents/bd-legacy/journal-article/drug-delivery/brazil-periodicals/
DDS_Mao-Boa-Edition-24_JA_PT.pdf
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Material destinado a profissionais da saúde que prescrevem e/ou dispensam medicamentos.
Para informações detalhadas sobre diluição, favor consultar a bula do produto.
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