hypogonadismem. DÁVKOVÁNÍ: Ženy s anovulací: Bemfola je podávána jako cyklus denních injekcí. Léčba se zahajuje během prvních
7 dnů menstruačního cyklu dávkou 75–150 IU FSH denně a zvyšuje se dle potřeby o 37,5 IU, nebo 75 IU v 7 či nejlépe 14denních
intervalech do dosažení adekvátní odpovědi. Maximální denní dávka obvykle nepřekračuje 225 IU FSH. Po dosažení optimální odpovědi
by měla být podána jednorázová injekce hCG a to 24–48 hodin po poslední injekci Bemfoly. Pacientce se doporučuje pohlavní styk
v ten samý den a den po podání hCG. Alternativně může být provedena nitroděložní inseminace. Ženy podstupující stimulaci ovarií
za účelem tvorby vícečetných folikulů: podává se 150–225 IU Bemfoly denně, léčba se zahajuje 2. nebo 3. den cyklu a pokračuje
do dosažení adekvátní odpovědi. Dávka se upravuje dle odpovědi pacientky, obvykle nepřekračuje 450 IU denně. 24–48 hodin po
poslední injekci Bemfoly se podá jednorázová injekce hCG. Lze použít down-regulaci agonistou nebo antagonistou GnRH. V běžně
užívaném protokolu se léčba r-hFSH zahajuje přibližně 2 týdny po zahájení léčby agonistou, pokračuje se v podávání obou přípravků
až do dosažení adekvátní tvorby folikulů. Ženy s anovulací z důvodu vážné nedostatečnosti LH a FSH: u žen s hypogonatotropním
hypogonadismem se podává Bemfola spolu s lutropinem alfa. Léčba může být zahájena kdykoli a zahajuje se dávkou 75 IU lutropinu
alfa se 75 až 150 IU FSH denně. Léčba by měla být přizpůsobena individuální odpovědi pacientky. Po dosažení optimální odpovědi
by měla být podána jednorázová injekce hCG. Pacientce se doporučuje pohlavní styk v ten samý den a den po podání hCG, případně
může být provedeno IUI. Muži s hypogonadotropním hypogonadismem: Přípravek Bemfola by měl být podáván v dávce 150 IU třikrát
týdně současně s hCG, minimálně po dobu 4 měsíců. Způsob podání: Bemfola je určena k subkutánnímu podání. První injekce by
měla být podávána pod přímým lékařským dohledem. Návod k podávání je uveden v příbalové informaci. KONTRAINDIKACE:
hypersenzitivita na složky přípravku, nádory hypotalamu nebo hypofýzy, zvětšení vaječníků nebo cysta na vaječníku, která není
důsledkem syndromu polycystických ovarií, gynekologické krvácení neznámé etiologie, karcinom vaječníků, dělohy nebo prsu a stavy,
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individuální odpovědi pacienta. U pacientek podstupujících indukci ovulace je 1zvýšený výskyt vícečetných těhotenství. INTERAKCE:
přenášející
protein11
nosičový proteín
podávání folitropinu alfa s jinými přípravky používanými ke stimulaci ovulace může zvýšit folikulární odpověď, zatímco průvodní
podávání GnRH agonisty nebo antagonisty může zvýšit dávku folitropinu alfa nutnou k dosažení adekvátní ovariální odpovědi. Během
léčby folitropinem alfa nebyly zaznamenány žádné další klinicky signiﬁkantní interakce s jiným léčivým přípravkem. TĚHOTENSTVÍ
A KOJENÍ: Neexistuje indikace pro použití přípravku Bemfola během těhotenství. Přípravek Bemfola není indikován během kojení.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: K nejčastěji uváděným nežádoucím účinkům patří bolest hlavy, cysty na ovariích a reakce v místě vpichu
injekční stříkačky. Často je uváděn také mírný nebo středně závažný syndrom hyperstimulace ovarií. DOBA POUŽITELNOSTI:
3 roky UCHOVÁVÁNÍ: Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. Před otevřením a během doby použitelnosti může být
léčivý přípravek vyjmut z chladničky a uchováván při teplotě do 25 °C po dobu až 3 měsíců bez opětovného chlazení. Pokud není
po 3 měsících spotřebován, musí být zlikvidován. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Veškerý
nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21., 1103 Budapešť, Maďarsko REGISTRAČNÍ
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