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SOMATROPINA (HUMATROPE®) 

 
 
La somatropina és una hormona del creixement necessària per un creixement adequat dels diversos teixits 
corporals i per una adequada distribució de la massa muscular i del teixit gras. 

 
 
Com s’ha de prendre? 
 
S’administra amb una injecció subcutània ( per sota la pell). El metge li indicarà la dosis en funció del seu pes o 
superfície corporal i la duració del tractament.  
 
S’ha d’administrar per la nit. El lloc d’injecció sol ser: braços, glutis i abdomen ( al voltat del melic). S’ha d’alternar 
el lloc d’injecció per evitar la lipoatrofia.  
 
Recordi rentar-se les mans i la pell del punt d’injecció i desinfectar amb un cotó 
impregnat amb alcohol abans de la punció.  
 

Abans de la punció s’ha de fer la reconstitució on es barreja la pols amb el 

dissolvent. La solució ha de ser transparent i amb absència de partícules.  

 

Que fer si oblida una dosi? 

 

Si oblida una dosis, administri la següent injecció a la hora corresponent del dia següent. MAI injecti una dosis 

doble.  Ha de registrar les dosis oblidades i informar al metge.  

 

 

Precaucions 

 

Si es produeix sangrat al aplicar la hormona, comprimeix la zona durant uns minuts,. Consulti amb el metge si es 

repeteix varis cops.  

 

Abans d’administrar somatropina ha d’informar al metge si pateix hipersensibilitat coneguda a la somatropina, 

una enfermetat crítica, insuficiència respiratòria aguda, hiperglucèmia o diabetis i retinopatia proliferativa. També 

en el cas de que rebi un tractament per hiper o hipotiroïdisme, insuficiència renal crònica o tractament amb 

corticoides. Si pateix o es troba en tractament de neoplàsies actives o si ha tingut una lesió intracraneal o si està 

embarassada.  

 

 

Interaccions 
 

Informi al seu metge o farmacèutic de tota la medicació que pren.  Sobretot si pren tractament per la diabetis, 

trastorns de glàndula tiroïdes, hormones sexuals, corticoides, anticonvulsionants i ciclosporina.  
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Efectes adversos 

 

Envermelliment i picor en la zona d’injecció, lipoatrofia localitzada i formació d’anticossos.  

 

Avisar al metge si presenta reaccions al·lèrgiques com reacció cutània, picor o urticària, inflamació de la cara llavis 

o llengua, cefalea intensa o repetida, edemes o rampes severs, problemes visuals, nàusees o vòmits, dolors de 

maluc o genoll.  

 

Conservació  

 

- Abans de reconstituir:  

 

 No congelar. Conservar en nevera entre 2-8oC. A < 25º C màxim de 6 mesos.  

 

- Després de reconstituir:  

 

No congelar. Conservar en nevera entre 2-8ºC durant 24 h. 

 

Conservar dins del embalatge per protegir de la llum. No utilitzi aquest medicament si conté espuma o no és 

transparent. 

Mantenir fora de l’abast dels nens.  

 

Caducitat 

 

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l’envàs.  

 

Si vol saber més pot consultar...  
 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001176.htm 
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