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SOMATROPINA ( OMNITROPE®) 

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

Posologia: 

La somatropina s’ha d’administrar únicament mitjançant injecció subcutània. El seu metge li indicarà la dosis en 
funció del seu pes o de la superfície corporal i la duració del tractament.  

 

Com s’ha d’aplicar l’hormona del creixement?   
 
S’ha d’administrar PER LA NIT. El lloc d’injecció és subcutani: braços, glutis i abdomen (al voltant del melic)  
 

Alternar el lloc d’injecció per evitar la lipoatrofia. Recorda rentar-se les mans i netejar-se la pell en el pun de la 
injecció amb un cotó impregnat amb alcohol abans d’infectar-se l’hormona.  

 

Presentacions  al centre:            

                                          
Omnitrope 10 mg/1,5 ml solució injectable 

 
Què fer si...?  
 

 Si s’ha oblidat d’administrar la dosis, posis la següent injecció a l’hora corresponent del dia següent. No 
s’injecti una dosi doble.  
S’han de registrar les dosis oblidades i informar al metge el dia de la visita.  
Pot continuar el tractament si té febre, pren antibiòtics, vacunes o un altre tipus de medicament. En cas greu, 
consultar al metge.  

 Si es produeix sagnat al aplicar l’hormona assecar i pressionar la zona durant uns minuts. Consultar el metge 
si es repeteix varies vegades.  

 Si la hormona es congela no serveix.  

 Si se’n va de vacances ha de continuar amb el tractament. Asseguri’s de mantenir la medicació a la 
temperatura indicada en un bolo o caixa de transport amb gel i si viatja a l’estranger emportis l’informe 
mèdic.  

 
Abans d’administrar l’hormona del creixement ha d’avisar el seu metge si.... 

 
Pateix d’hipersensibilitat coneguda a la somatropina, una malaltia crítica, insuficiència respiratòria aguda, 
hiperglicèmia o diabetis, retinopatia  proliferativa, si rep tractament per hiper/hipotiroïdisme, insuficiència renal 
crònica, tractament amb corticoides, si pateix o està amb tractament de neoplàsies actives o si te o ha tingut una 
lesió intracraneal subjacent i està embarassada. No hi ha estudis clínics en dones en període de lactància.  
 

Interaccions 
 
 Informe al seu metge o farmacèutic de tota la medicació que està prenent.  
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Sobretot si utilitza:  
 

 Tractament per la diabètis       

 Trastorns de la glàndula tiroides 

 Hormones sexuals 

 Corticoides 

 Anticonvulsivants 

 Ciclosporina            
                                       

Efectes adversos: 
 
En nens:  
- Envermelliment, picor o dolor temporal en el lloc d’injecció  
- Dolor articular  
En adults:  
- Dolor articular 
- Retenció de líquids  
- Formigueig, adormiment  
- Rigidesa braços i cames, dolor muscular 
- Dolor o coïssor al braç o a l’avantbraç  

                                                                  
Trucar al metge si…  
Presenta reaccions al·lèrgiques com reacció cutània, picor o urticària, inflació de la cara, llavis o llengua, 
mal de cap intens o repetit, edema o rampes fortes, 

 
Conservació: 
 
Abans del primer ús                                                      
 No congelar.                                                          
Conservar en nevera entre 2ºC y 8ªC. 
 
Després del primer ús                                              
Conservar el cartutx dins la ploma 
 No congelar.                                                           
Conservar en nevera entre 2ºC y 8ºC   màxim 28 dies.                                                                  
No utilitzi aquest medicament si la mescla conté espuma  o no és 
transparent.  
Mantingui el medicament fora de l’abast dels nens 
 

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

 
Si vol saber més pot consultar... 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001176.htm 

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

