
REKOMBINANTNÍ RŮSTOVÝ HORMON 
V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

Pokud máte jakékoliv další otázky, obraťte se, prosím, 
na lékaře nebo zdravotní sestru.

Poznámky:

Jak si mohu vyměnit aplikační pero?
Pokud potřebujete vyměnit aplikační pero, požádejte lékaře 
nebo zdravotní sestru.

Kde mám skladovat aplikační pero?
Aplikační pero se skladuje v obalu v lednici. NIKDY 
NEZMRAZUJTE!

Co se stane když zapomenu na injekci?
Informujte o tom svého lékaře. Pokračujte dál v injekcích, ale 
nikdy si neaplikujte dvojnásobnou dávku.

Je injekce bolestivá?
Tak jako u každé injekce můžete cítit malé štípnutí při 
průchodu jehly pokožkou. Jehly používané v aplikačních  
perech jsou velmi tenké, aby byly nepříjemné pocity sníženy 
na minimum.
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bílé nulovací tlačítko

černý dávkovací knoflík digitální displej

Co je to rekombinantní růstový hormon?
Je to růstový hormon, který se vyrábí metodou tzv. rekombinantní DNA. 
Zjednodušeně to znamená, že gen pro lidský růstový hormon se vloží do 
bakterie (Escherichia coli), která je potom schopná ho produkovat. Tato metoda 
je bezpečná a dnes se využívá k produkci velkého množství léků (např. inzulinu 
pro pacienty s cukrovkou).

Proč mi byl předepsán rekombinantní růstový hormon?
Protože Váš organismus nedokáže vytvořit dostatečné množství růstového 
hormonu. Pro podrobnější informaci se obraťte na lékaře.

Existují nějaká rizika spojená s podáváním rekombinantního růstového 
hormonu?
Rekombinantní růstový hormon je synteticky vyrobený růstový hormon identický 
s růstovým hormonem produkovaným v podvěsku mozkovém (hypofýze) člověka. 
Podvěsek mozkový je žláza zhruba ve velikosti hrášku umístěná na spodině mozku. 
Rizika plynoucí z podávání léku jsou minimální. Navíc je rekombinantní růstový 
hormon vyráběn pomocí genetického inženýrství, které vylučuje přenos virové infekce.

Jak poznám, že rekombinantní růstový hormon správně pracuje?
Váš lékař bude sledovat pokrok během léčby. Sledováním patřičných znaků pozná, 
jak efektivně rekombinantní růstový hormon pracuje.

Budu navštěvovat lékaře i po zahájení léčby?
Ano. Váš lékař Vás bude chtít vidět v pravidelných intervalech, aby mohl sledovat 
úspěšnost léčby.

Co ještě musí lékař vědět před tím, než mi předepíše rekombinantní 
růstový hormon?
Před zahájením léčby si s Vámi lékař pohovoří o Vašem zdravotním stavu. Některá 
onemocnění mohou ovlivnit léčbu rekombinantním růstovým hormonem.

Jakou dávku si budu aplikovat?
Dávka je individuální a Váš lékař určí, jaká dávka je pro Vás správná. Lékař nebo 
zdravotní sestra Vám ukáží, jak se správně pracuje s aplikačním perem.

Může se dávka měnit?
Ano. Během léčby se může dávka přizpůsobovat tak, aby byl výsledek léčby co 
nejlepší. Pokud máte nějakou otázku, obraťte se na lékaře.

Jak dlouho budu léčen rekombinantním růstovým hormonem?
Délka léčby je individuální. Váš lékař s Vámi bude hovořit o délce léčby růstovým 
hormonem.

Jak se rekombinantní růstový hormon aplikuje?
Rekombinantní růstový hormon se aplikuje injekčně pomocí aplikačního pera. 
K aplikaci potřebujete aplikační pero, včetně všech jeho součástí a samotný lék. 
Rekombinantní růstový hormon je již dodáván v předplněných zásobních vložkách. 
Prostudujte si, prosím, uživatelskou brožuru a podívejte se na instruktážní video, 
abyste plně pochopili, jak se rekombinantní růstový hormon správně aplikuje. 
Všechny tyto materiály jste obdrželi od lékaře nebo zdravotní sestry. Nezapomeňte 
si před použitím aplikačního pera umýt ruce mýdlem.

Jak často si budu rekombinantní růstový hormon aplikovat?
Jednou denně.

Kdy si budu rekombinantní růstový hormon aplikovat?
Nejlepší je to každý večer před spaním. Je dobré pero asi 45 minut před aplikací 
vyjmout z lednice. Nepřesahujte dobu 1 hodiny!

Co se stane, když mi spadne aplikační pero?
Nejdříve se podívejte, jestli není rozbitá zásobní vložka s lékem. Poté zkontrolujte, 
zda lze otáčet černým knoflíkem a zda je funkční displej. Pokud zjistíte, že je aplikační 
pero poškozené, požádejte lékaře nebo zdravotní sestru o výměnu.

Co znamená, když na displeji aplikačního pera bliká „bt“?
Znamená to, že baterie v peru je již slabá. Požádejte lékaře nebo zdravotní sestru o 
výměnu pera. Pero je ještě plně funkční 4 týdny od doby, kdy se poprvé objevilo „bt“.
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