
Aqui pela 
Saúde dela!

Na Organon, acreditamos em um dia a dia  
melhor e mais sadio para todas as mulheres,  
sem exceção. Estamos comprometidos com 
o seu bem-estar e para tanto oferecemos 
tratamentos que as beneficiam nas mais  
diferentes etapas das suas vidas.  
Nós existimos para cuidar da saúde delas.

Compromisso da Organon  
com as mulheres no Brasil  
e ao redor do mundo.



A Organon construiu uma base sólida com 
medicamentos e soluções precisas em diversas 
áreas como saúde reprodutiva, contracepção, 
doenças cardíacas, câncer de mama, entre outras. 
Oferecemos essas importantes terapias para o 
cuidado com a saúde das mulheres.

Nosso propósito é oferecer dias melhores e mais 
saudáveis para todas as mulheres pois são elas que 
movimentam o mundo e fazem diferença em todas 
as sociedades em que estão inseridas.

Aqui pela Saúde dela!
Compromisso da Organon com as 
mulheres no Brasil e ao redor do mundo.



Nossa presença se baseia 
na inovação, nas parcerias e 
no valor que agregamos à 
experiência de fertilidade 
para a família moderna.

Linha Organon 
Fertilidade

1 injeção, 7 dias  de 
ação sustentada1

Comodidade na 
administração e 
precisão na dose2

Seringa pronta para 
uso, sem necessidade 
de refrigeração3



01. Bula vigente de Elonva®.

02. Bula vigente de Puregon®.

03. Bula vigente de Orgalutran®.

Referências



ELONVA (alfacorifolitropina). INDICAÇÃO: estimulação ovariana controlada (EOC) em associação com um antagonista do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) para o desenvolvimento de folículos múltiplos em mulheres participantes de programa 
de tecnologia em reprodução assistida (TRA). CONTRAINDICAÇÕES: tumores de ovário, mama, útero, hipófise ou hipotálamo; sangramento vaginal anormal (não menstrual) sem causa conhecida/diagnosticada; insuficiência ovariana primária; cistos ovarianos 
ou ovários aumentados; fatores de risco para síndrome de hiperestimulação ovariana (SHEO), tais como: histórico de SHEO, 1 ciclo prévio de EOC que tenha resultado em mais do que 30 folículos ≥ 11 mm mensurados por exame de ultrassom, contagem inicial 
de folículos antrais > 20 e síndrome dos ovários policísticos (SOP); tumores fibrosos do útero incompatíveis com a gravidez; malformações dos órgãos reprodutores incompatíveis com a gravidez; e hipersensibilidade à substância ativa ou a quaisquer dos 
excipientes da fórmula do produto. ELONVA é contraindicado para uso por mulheres grávidas, ou que suspeitam que possam estar grávidas. PRECAUÇÕES: ELONVA destina-se exclusivamente a injeção única por via subcutânea. Injeções adicionais 
de ELONVA não devem ser administradas dentro do mesmo ciclo de tratamento. Após a administração de ELONVA, não deve ser administrado outro medicamento que contenha hormônio folículo estimulante (FSH) até o dia de estimulação 8. Em pacientes com 
insuficiência renal, a taxa de eliminação da alfacorifolitropina pode ser reduzida. Portanto, não se recomenda o uso de ELONVA nessas mulheres. Os dados sobre o uso de ELONVA em combinação com agonistas do GnRH são limitados. Desse modo, o uso de 
ELONVA em combinação com um agonista do GnRH não é recomendado. SHEO: a SHEO é um evento clínico distinto do aumento ovariano não complicado. Os sintomas e os sinais clínicos da SHEO leve e moderada são dor abdominal, náusea, diarreia, aumento 
de leve a moderado dos ovários e cistos ovarianos. A SHEO grave pode comprometer a vida da paciente. Os sintomas e os sinais clínicos da SHEO grave são grandes cistos ovarianos, dor abdominal aguda, ascite, derrame pleural, hidrotórax, dispneia, oligúria, 
anormalidades hematológicas e ganho de peso. Raramente, pode ocorrer tromboembolia arterial ou venosa em associação com a SHEO. Anormalidades transitórias nos testes de função hepática sugestivas de disfunção hepática, que podem ser acompanhadas 
por alterações morfológicas na biópsia hepática, foram relatadas em associação com a SHEO. A SHEO pode ser causada pela administração da gonadotropina coriônica humana (hCG) e pela gravidez (hCG endógeno). A SHEO precoce geralmente ocorre dentro 
de 1 O dias após a administração da hCG e pode ser associada a uma resposta ovariana excessiva à estimulação pela gonadotropina. A SHEO tardia ocorre mais de 10 dias após a administração da hCG, como consequência das alterações hormonais da gravidez. 
Devido ao risco de desenvolver SHEO, as pacientes devem ser monitoradas por pelo menos 2 semanas após a administração da hCG. Mulheres com fatores de risco conhecidos para uma resposta ovariana alta podem ter especial tendência a desenvolver SHEO 
durante ou após o tratamento com ELONVA. A mulheres em seu primeiro ciclo de estimulação ovariana, para as quais os fatores de risco são apenas parcialmente conhecidos, recomenda-se observação rigorosa quanto a sinais e sintomas precoces de SHEO. 
Seguir a prática clínica atual para reduzir o risco de SHEO durante a TRA. A adesão à dose recomendada de ELONVA e ao tratamento, bem como a monitoração cuidadosa da resposta ovariana são importantes para reduzir o risco de SHEO. Para monitorar os 
riscos de SHEO, avaliações do desenvolvimento folicular devem ser realizadas por ultrassonografia antes do tratamento e em intervalos regulares ao longo dele. A determinação simultânea das concentrações plasmáticas do estradiol também pode ser útil. Na 
TRA há um aumento do risco de SHEO com ≥ 18 folículos com diâmetro ≥ 11 mm. Se a SHEO se desenvolver, um gerenciamento padrão e apropriado dela deverá ser implementado e seguido. Foram relatados gestações e nascimentos múltiplos em todos os 
tratamentos com gonadotropinas, incluindo ELONVA. Antes de iniciar o tratamento, a mulher e seu parceiro devem ser advertidos a respeito dos potenciais riscos para a mãe (complicações gestacionais e no parto) e o recém-nascido (peso baixo ao nascer). 
Mulheres inférteis submetidas à TRA têm um aumento na incidência de gestações ectópicas. É importante a confirmação ultrassonográfica precoce de que a gravidez é intrauterina e a exclusão da possibilidade de gravidez extrauterina. A incidência de 
malformações congênitas após a TRA pode ser discretamente maior do que após as concepções espontâneas. Acredita-se que isso se deva a diferenças nas características dos pais (por exemplo, idade materna e características do esperma) e a uma maior 
incidência de gestações múltiplas. Houve relatos de neoplasias ovarianas e outras neoplasias do sistema reprodutor em mulheres submetidas a esquemas terapêuticos múltiplos para o tratamento da infertilidade. Ainda não está estabelecido se o tratamento 
com gonadotropinas aumenta ou não risco basal desses tumores em mulheres inférteis. Eventos tromboembólicos, separados e em associação com a SHEO, foram relatados após o tratamento com gonadotropinas, incluindo ELONVA. A trombose intravascular, 
que pode ser originária de vasos arteriais ou venosos, pode resultar na redução do fluxo sanguíneo para órgãos vitais ou extremidades. Em mulheres com fatores de risco para eventos tromboembólicos geralmente reconhecidos, tais como antecedentes pessoais 
ou familiares, e obesidade grave ou trombofilia, o tratamento com gonadotropinas, incluindo ELONVA, pode também aumentar esse risco. Para essas mulheres, os benefícios da administração de gonadotropinas, incluindo ELONVA, devem ser avaliados em 
relação aos riscos. Deve-se notar, no entanto, que a gravidez por si só também representa um aumento do risco de trombose. Este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser usado com cautela por pacientes com diabetes. Este medicamento 
pode causar doping. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não foram realizados estudos de interação entre ELONVA e outros medicamentos. Considerando que a alfacorifolitropina não é um substrato das enzimas do sistema do citocromo P-450, não são 
previstas interações metabólicas com outros medicamentos. ELONVA pode causar um resultado falso positivo no teste de gravidez por hCG, se o teste for realizado durante a fase de estimulação ovariana do ciclo de TRA. Isso pode ocorrer devido à reatividade 
cruzada de alguns testes de gravidez por hCG com o peptídeo carboxi terminal da subunidade beta de ELONVA. REAÇÕES ADVERSAS: SHEO, dor e desconforto pélvico, dor nas costas, cefaleia, fogacho, náusea, fadiga, mudanças de humor, queixas mamárias 
(incluindo aumento da sensibilidade mamária e dor), tontura, dor abdominal, vômito, diarreia, constipação e distensão abdominal, torção ovariana, aumento de alanina e aspartato aminotransferase, e dor ou hematoma no local da injeção. Há relatos pós-
comercialização de reações de hipersensibilidade, tanto locais quanto generalizadas, incluindo erupção cutânea. Além disso, foram relatados casos de ovulação precoce, gravidez ectópica, aborto e gestações múltiplas, considerados relacionados ao 
procedimento ou à subsequente gravidez por TRA. POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO: no tratamento de mulheres em idade reprodutiva, a dose de ELONVA é baseada no peso e na idade. Uma dose única de 100 microgramas é recomendada a mulheres que 
pesam ≤ 60 kg e têm idade ≤ 36 anos. Uma dose única de 150 microgramas é recomendada a mulheres que pesam ≤ 60 kg, independente da idade, ou que pesam ≤ 50 kg e têm idade > 36 anos. Mulheres com idade > 36 anos e < 50 kg não foram estudadas. 
ELONVA deve ser administrado como injeção única por via subcutânea, preferivelmente na parede abdominal, durante a fase folicular inicial do ciclo menstrual. O tratamento com o antagonista do GnRH deve ser iniciado no 5° ou no 6° dia de estimulação, 
dependendo da resposta ovariana, ou seja, do número e do tamanho dos folículos em crescimento. Sete dias após a injeção de ELONVA, o tratamento da EOC pode ser continuado com injeções diárias de FSH recombinante, (rec)FSH, até que tenha sido atingido 
o critério para desencadeamento final de maturação de oócitos (3 folículos ≥ 17 mm). A dose diária de (rec)FSH pode depender da resposta ovariana, que deve ser monitorada por avaliações ultrassonográficas regulares a partir do 5° ou do 6° dia de estimulação. 
Em respondedoras normais, recomenda-se a dose diária de 150 UI de (rec)FSH. A administração de (rec)FSH no dia da administração de hCG pode ser omitida, dependendo da resposta ovariana. Em geral, o desenvolvimento folicular adequado é atingido, em 
média, no 9° dia do tratamento (variação de 6 a 18 dias). Tão logo sejam observados 3 folículos ≥ 17 mm, 1 injeção única de 5.000 a 10.000 UI de hCG urinário é administrada no mesmo dia ou no dia subsequente à indução final da maturação de oócitos. VENDA 
SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO MS: 1.0171.0189. MB111119.



Ressaltamos que ELONVA é contraindicado em casos de tumores de ovário, mama, útero, hipófise ou hipotálamo; sangramento 
vaginal anormal (não menstrual) sem causa conhecida/diagnosticada; insuficiência ovariana primária; cistos ovarianos ou 
ovários aumentados; fatores de risco para síndrome de hiperestimulação ovariana (SHEO), tais como: histórico de SHEO, 
1 ciclo prévio de EOC que tenha resultado em mais do que 30 folículos ≥ 11 mm mensurados por exame de ultrassom, 
contagem inicial de folículos antrais > 20 e síndrome dos ovários policísticos (SOP); tumores fibrosos do útero incompatíveis 
com a gravidez; malformações dos órgãos reprodutores incompatíveis com a gravidez; e hipersensibilidade à substância 
ativa ou a quaisquer dos excipientes da fórmula do produto.



PUREGON (betafolitropina). INDICAÇÕES: Em mulheres: tratamento da infertilidade nas seguintes situações: anovulação não responsiva ao tratamento com citrato de clomifeno e hiperestimulação ovariana controlada em programas de reprodução assistida. 
Em homens: espermatogênese deficiente devido ao hipogonadismo hipogonadotrófico. CONTRAINDICAÇÕES: hipersensibilidade à substância ativa ou a quaisquer dos excipientes; gravidez; tumores de ovário, mama, útero, testículos, hipófise ou hipotálamo; 
insuficiência gonadal primária; sangramento vaginal de causa indeterminada; cistos ovarianos ou ovários aumentados, não relacionados com síndrome de ovários policísticos; e malformações dos órgãos reprodutivos e/ou miomas uterinos incompatíveis 
com a gravidez. ADVERTÊNCIAS: pode conter traços de estreptomicina e/ou neomicina, que podem causar reações de hipersensibilidade em indivíduos sensíveis. Deve ser excluída a presença de endocrinopatias não gonadais não controladas. Durante o 
tratamento, deve-se monitorar o desenvolvimento folicular e determinar os níveis de estradiol regularmente. No caso de hiperestimulação ovariana indesejada, deve-se suspender a administração de PUREGON e a gravidez deve ser evitada. Em casos raros, 
podem ocorrer síndrome da hiperestimulação ovariana (SHEO) grave e/ou tromboembolismo venoso ou arterial associado. O risco de processo tromboembólico é maior em mulheres que apresentam fatores de risco para trombose, como antecedentes pessoais 
ou familiares, obesidade mórbida ou trombofilia. Torção ovariana tem sido relatada após o tratamento com betafolitropina e após a intervenção com outras gonadotropinas. Há maior risco de ocorrer gravidez múltipla após a indução da ovulação com preparações 
gonadotróficas. Uma vez que mulheres inférteis submetidas a técnicas de reprodução assistida (TRA) frequentemente apresentam anormalidades tubárias, a frequência de gravidez ectópica pode estar aumentada. A incidência de anomalias congênitas após TRA 
pode ser levemente maior, mas acredita-se que isso se deva às diferenças nas características dos pais (p.ex., idade da mãe e características do esperma) e à maior incidência de gravidezes múltiplas com TRA. Não há indicações de que o uso de gonadotropinas 
esteja associado ao aumento do risco de malformações. Condições médicas que contraindiquem a gravidez devem ser avaliadas antes do início do tratamento com PUREGON. Pacientes do sexo masculino com insuficiência testicular primária não respondem à 
terapia com PUREGON/hCG. Gravidez: este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas. No caso de exposição inadvertida durante a gravidez, os dados clínicos não são suficientes para excluir efeito teratogênico do FSH recombinante. Lactação: a 
betafolitropina pode afetar a produção de leite. Não há informações disponíveis de estudos clínicos ou em animais sobre a excreção de betafolitropina no leite, mas devido ao seu alto peso molecular, é pouco provável que ela seja excretada no leite humano. Se a 
betafolitropina fosse excretada no leite humano, seria degradada no trato gastrintestinal da criança. PRECAUÇÕES: Seguir a prática clínica atual para reduzir o risco de SHEO durante a TRA. A adesão à dose recomendada de PUREGON e ao regime terapêutico, 
e a monitoração cuidadosa da resposta ovariana são importantes para reduzir o risco de SHEO. Para monitorar o risco de SHEO deve ser realizada avaliação ultrassonográfica de desenvolvimento folicular antes do tratamento e em intervalos regulares durante 
o tratamento. A determinação simultânea das concentrações plasmáticas do estradiol também pode ser útil. Em TRA, há aumento do risco de SHEO com 18 ou mais folículos de 11 mm de diâmetro ou maiores. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: o uso 
concomitante com citrato de clomifeno pode aumentar a resposta folicular. Após a dessensibilização hipofisária induzida por um agonista do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), pode ser necessária uma dose maior de PUREGON para produzir uma 
resposta folicular adequada. PUREGON não deve ser misturado a outros medicamentos, uma vez que não há estudos de compatibilidade. REAÇÕES ADVERSAS: Em mulheres: distensão ou dor abdominal; dor pélvica; e reações no local da aplicação (3% de 
todas as pacientes). Incomumente, podem ocorrer reações de hipersensibilidade generalizada (0,2% de todas as pacientes). Durante os estudos clínicos, em aproximadamente 4% das pacientes, foram observados sinais e sintomas de SHEO. Reações adversas 
incomuns: constipação, diarreia, náusea, queixas mamárias, metrorragia, cistos ovarianos, aumento do volume ovariano e/ou uterino, torção ovariana e tromboembolismo. Adicionalmente, gravidez ectópica, aborto e gravidez múltipla foram reportados. Essas 
reações são consideradas relacionadas a TRA ou gravidez subsequente. Em homens: cefaleia, acne, erupção cutânea, cisto do epidídimo, ginecomastia e reação local. POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO: 833 UI em 1 mL. As injeções iniciais de PUREGON devem 
ser aplicadas apenas sob supervisão médica. Dose para mulheres: ajuste individual, dependendo da resposta ovariana. Anovulação: recomenda-se um esquema sequencial, geralmente iniciado com a dose de 50 UI/dia, mantida por no mínimo 7 dias. Se não 
for detectada resposta dos ovários, a dose deve ser aumentada gradualmente até obtenção de resposta adequada. A dose é, então, mantida até que sejam atingidas as condições de pré-ovulação, quando a administração de PUREGON deve ser interrompida e 
pode-se induzir a ovulação com gonadotropina coriônica humana (hCG). Se o número de folículos responsivos for muito alto ou se os níveis de estradiol aumentarem muito rapidamente, a dose diária deverá ser diminuída. Múltiplos folículos pré-ovulatórios com 
mais de 14 mm aumentam o risco de gravidez múltipla. Nesse caso, deve-se suspender a hCG e evitar a gravidez. Hiperestimulação ovariana controlada em programas de reprodução assistida: vários protocolos podem ser empregados. Recomenda-se a dose de 
100 a 225 UI pelo menos nos primeiros 4 dias. Daí em diante, a dose deve ser ajustada com base na resposta ovariana. Doses de manutenção entre 75 e 375 UI por 6 a 12 dias são suficientes, embora tratamentos mais longos possam ser necessários. Se um 
agonista do GnRH for também utilizado, pode ser necessário um tratamento com doses maiores de PUREGON. Quando a avaliação ultrassonográfica mostrar ao menos 3 folículos de 16 a 20 mm, e a resposta de estradiol for boa, pode-se fazer a indução da fase 
final da maturação folicular com hCG. Dose para homens: 450 UI/semana, preferencialmente divididas em 3 doses de 150 UI, em associação com hCG. O tratamento deve continuar por pelo menos 3 ou 4 meses antes que qualquer melhora na espermatogênese 
seja esperada. PUREGON foi desenvolvido para ser utilizado junto com a caneta injetora PUREGON PEN, por via subcutânea. O local de aplicação deve ser alternado para evitar lipoatrofia. SUPERDOSE: não existem dados sobre a toxicidade aguda de PUREGON 
em seres humanos, mas em estudos em animais a toxicidade é muito baixa. Uma dose muito alta de FSH pode conduzir à hiperestimulação dos ovários. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO MS: 1.0171.0081. MB190520.

Ressaltamos que PUREGON é contraindicado em casos de hipersensibilidade à substância ativa ou a quaisquer dos 
excipientes; gravidez; tumores de ovário, mama, útero, testículos, hipófise ou hipotálamo; insuficiência gonadal primária; 
sangramento vaginal de causa indeterminada; cistos ovarianos ou ovários aumentados, não relacionados com síndrome de 
ovários policísticos; e malformações dos órgãos reprodutivos e/ou miomas uterinos incompatíveis com a gravidez.



ORGALUTRAN (acetato de ganirrelix). INDICAÇÃO: prevenção do aumento prematuro de hormônio luteinizante (LH) em mulheres submetidas à hiperestimulação ovariana em técnicas de reprodução assistida (TRA). Em estudos clínicos, ORGALUTRAN foi 
utilizado com hormônio folículo estimulante recombinante (FSHrec). CONTRAINDICAÇÕES: gravidez ou lactação; hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos componentes, incluindo borracha natural seca/látex; hipersensibilidade ao hormônio 
liberador de gonadotrofina (GnRH) ou a qualquer outro análogo do GnRH; comprometimento grave ou moderado da função renal ou hepática. ADVERTÊNCIAS: cuidado em mulheres com condições alérgicas ativas. Casos de reações de hipersensibilidade (tanto 
generalizada como local), até mesmo após a primeira dose, foram relatados. Os eventos incluíram anafilaxia (incluindo choque anafilático), angiodema e urticária. Se houver suspeita de reação de hipersensibilidade, ORGALUTRAN deve ser descontinuado e o 
tratamento apropriado administrado. Na ausência de experiência clínica, não se recomenda o uso em caso de condições alérgicas graves. O protetor da agulha do medicamento contém borracha natural seca/látex, que pode causar reação alérgica. Durante ou 
após a estimulação ovariana, pode ocorrer síndrome de hiperestimulação ovariana (SHEO), considerada um risco intrínseco da estimulação gonadotrófica. O tratamento da SHEO deve ser sintomático (p. ex., repouso, infusão intravenosa de soluções eletrolíticas 
ou coloides e heparina). Uma vez que as mulheres inférteis que se submetem a TRA podem apresentar anomalias tubárias, a incidência de gestações ectópicas pode ser aumentada. A incidência de malformações congênitas após o uso de TRA pode ser 
ligeiramente maior que após a concepção espontânea. Acredita-se que isso possa estar relacionado a diferenças nas características dos pais (p. ex., idade materna e características do esperma) e maior incidência de gestações múltiplas após as TRA. Não há 
indícios de que o uso de antagonistas de GnRH em TRA aumente o risco de malformações congênitas. O perfil de segurança e a eficácia de ORGALUTRAN não foram estabelecidos em mulheres com peso inferior a 50 kg ou superior a 90 kg. ORGALUTRAN não 
é indicado para uso pediátrico ou geriátrico. Não foi estudado o efeito de ORGALUTRAN sobre a habilidade de dirigir e utilizar máquinas. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não foram investigadas interações de ORGALUTRAN com outros medicamentos, 
por isso, não podem ser excluídas interações com medicamentos utilizados rotineiramente. REAÇÕES ADVERSAS: reação no local da injeção (predominantemente vermelhidão, com ou sem edema). Muito raramente, reações de hipersensibilidade (incluindo 
exantema, edema de face, dispneia, anafilaxia (incluindo choque anafilático), angiodema e urticária). Mal-estar (0,3%). Cefaleia (0,4%). Náusea (0,5%). Outros efeitos indesejáveis são relacionados ao tratamento de hiperestimulação ovariana controlada em 
TRA, como dor pélvica, distensão abdominal, SHEO, gestação ectópica e aborto espontâneo. POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO: 0,25 mg em 0,5 mL. ORGALUTRAN (0,25 mg) deve ser injetado por via subcutânea, 1 vez ao dia, com início, em geral, no 6º dia 
da administração de FSH. Em pacientes que apresentam resposta acentuada, pode-se iniciar o tratamento com ORGALUTRAN no 5º dia. O início da administração de ORGALUTRAN deve ser postergado na ausência de crescimento folicular. ORGALUTRAN e 
FSH devem ser administrados aproximadamente ao mesmo tempo. Entretanto, as preparações não devem ser misturadas e devem ser utilizados locais de injeção diferentes. O tratamento com ORGALUTRAN deve ser continuado até o dia em que folículos 
suficientes de tamanho adequado estejam presentes. A maturação final dos folículos pode ser induzida pela administração de gonadotrofina coriônica humana (hCG). Devido ao tempo de meia-vida do ganirrelix, o tempo entre 2 injeções de ORGALUTRAN, bem 
como o tempo entre a última injeção de ORGALUTRAN e a injeção de hCG, não deve exceder 30 horas, caso contrário, pode ocorrer um pico prematuro de LH. Bolha(s) de ar pode(m) ser vista(s) na seringa preenchida. Isso é esperado e a remoção delas não é 
necessária. SUPERDOSE: pode resultar em prolongamento da duração de ação. Nesse caso, o tratamento com ORGALUTRAN deve ser temporariamente descontinuado. Não estão disponíveis dados sobre a toxicidade aguda de ORGALUTRAN em humanos. 
Estudos clínicos com doses únicas de até 12 mg de ORGALUTRAN não mostraram efeitos sistêmicos indesejáveis. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO MS: 1.0171.0097. MB300920.

Ressaltamos que ORGALUTRAN é contraindicado em casos de gravidez ou lactação; hipersensibilidade à substância ativa 
ou a qualquer um dos componentes, incluindo borracha natural seca/látex; hipersensibilidade ao hormônio liberador de 
gonadotrofina (GnRH) ou a qualquer outro análogo do GnRH; comprometimento grave ou moderado da função renal ou 
hepática.



SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Antes de prescrever o produto, recomendamos a leitura da bula completa para informações detalhadas.

Material exclusivo para profissionais da saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.
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