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ULOTKA DLA PACJENTA 
 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 

 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. 

 Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. 

 Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym,         

gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same. 

 

 

MINIRIN
 
Melt

 

(Desmopressinum) 

60 mikrogramów 

120 mikrogramów 

240 mikrogramów 

Liofilizat doustny 

 

1 liofilizat doustny zawiera: 

 substancję czynną: desmopresyna 60, 120 lub 240 mikrogramów (w postaci desmopresyny 

octanu) 

 substancje pomocnicze: żelatyna, mannitol, kwas cytrynowy bezwodny  

 

10, 30 lub 100 liofilizatów doustnych w opakowaniu 

Podmiot odpowiedzialny: 

Ferring-Léčiva, a.s. 

K Rybníku 475 

252-42 Jesenice u Prahy 

Republika Czeska 

Wytwórca: 

Ferring GmbH 

Wittland 11 

D-24109 Kiel 

Niemcy 

 

Spis treści ulotki: 

1. Co to jest lek MINIRIN Melt i w jakim celu się go stosuje 

2. Zanim zastosuje się lek MINIRIN Melt  

3. Jak stosować lek MINIRIN Melt 

4. Możliwe działania niepożądane 

5. Przechowywanie leku MINIRIN Melt 

6. Inne informacje 
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1. CO TO JEST LEK MINIRIN MELT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE 

MINIRIN Melt zawiera desmopresynę działającą podobnie jak naturalny hormon przysadki 

mózgowej, argininowazopresyna. Desmopresyna charakteryzuje się znacznie wydłużonym 

działaniem przeciwdiuretycznym i całkowitym brakiem działania naczynioskurczowego w 

stosowanych klinicznie dawkach. 

MINIRIN Melt stosowany jest do leczenia: moczówki prostej ośrodkowej, pierwotnego 

izolowanego moczenia nocnego u dzieci w wieku powyżej 6 lat z prawidłową zdolnością 

zagęszczania moczu oraz nokturii u dorosłych. 

 

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK MINIRIN MELT 

Nie należy stosować leku MINIRIN Melt, jeśli: 

- stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na octan desmopresyny lub inny składnik leku (lek 

zawiera rybią żelatynę), 

- rozpoznano psychogenną lub nawykową polidypsję (nadmierne pragnienie), 

- występuje niewydolność układu krążenia lub inne choroby wymagające podawania leków 

moczopędnych, 

- występuje niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 50 ml/min), 

- stwierdza się hiponatremię (obniżone stężenie sodu we krwi), 

- rozpoznano zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH). 

 

Zachować szczególną ostrożność stosując MINIRIN Melt, jeśli: 

- lek stosowany jest równocześnie z innymi lekami; patrz rozdział „Stosowanie innych leków”, 

- pacjent jest w wieku powyżej 65 lat, ma małe stężenie sodu w surowicy lub wydala ponad 

2,8 litra moczu na dobę. 

W przypadku wystąpienia ostrych schorzeń z zaburzeniami wodno-elektrolitowymi, jak np. 

uogólnione zakażenie, choroby przebiegające z gorączką, zapalenie żołądka i jelit, należy 

przerwać przyjmowanie leku MINIRIN Melt i skonsultować się z lekarzem. 

 

Stosowanie leku MINIRIN Melt z jedzeniem i piciem 

Podczas leczenia moczenia nocnego u dzieci i nokturii u dorosłych przyjmowanie płynów 

należy ograniczyć do minimum w czasie od 1 godziny przed przyjęciem leku do 8 godzin po 

jego przyjęciu. Stosowanie leku MINIRIN Melt bez jednoczesnego ograniczenia 

przyjmowania płynów może prowadzić do nadmiernego zatrzymania wody w organizmie lub 

zmniejszenia stężenia sodu we krwi, co objawia się bólami głowy, nudnościami, wymiotami, 

zwiększeniem masy ciała lub, w ciężkich przypadkach, drgawkami. 

Powyższe ostrzeżenie nie dotyczy pacjentów stosujących MINIRIN Melt do leczenia 

moczówki prostej ośrodkowej. 
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MINIRIN Melt należy przyjmować co najmniej 1,5 godziny przed posiłkiem i nie wcześniej 

niż 1,5 godziny po posiłku. Przyjmowanie leku równocześnie z pokarmem może zmniejszać 

siłę i czas działania leku. 

 

Stosowanie leku MINIRIN Melt u dzieci 

MINIRIN Melt stosowany jest do leczenia pierwotnego izolowanego moczenia nocnego u 

dzieci w wieku powyżej 6 lat z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu  

 

Stosowanie leku MINIRIN Melt u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby 

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. 

 

Stosowanie leku MINIRIN Melt u pacjentów w podeszłym wieku 

Nie zaleca się stosowania leku do leczenia nokturii u osób w powyżej 65 lat. 

Ciąża 

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. 

Karmienie piersią 

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn 

MINIRIN Melt nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę 

maszyn i sprawność psychofizyczną. 

 

Stosowanie innych leków 

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku MINIRIN Melt. Należy poinformować lekarza 

o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.  

 

Równoczesne stosowanie niektórych leków przeciwdepresyjnych (trójpierścieniowe leki 

przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), 

przeciwpsychotycznych (chloropromazyna), przeciwpadaczkowych (karbamazepina), 

przeciwbiegunkowych (loperamid) i niesteroidowych leków przeciwzapalnych może nasilać 

działanie przeciwdiuretyczne leku MINIRIN Melt, zwiększając ryzyko nadmiernego 

zatrzymania wody w organizmie i hiponatremii. 

 

Równoczesne stosowanie leku przeciw wzdęciom (dimetikon) może zmniejszać wchłanianie 

desmopresyny. 

 

3. JAK STOSOWAĆ LEK MINIRIN MELT 

MINIRIN Melt jest lekiem do stosowania podjęzykowego.  
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Lekarz ustala dawkowanie leku indywidualnie dla każdego pacjenta. Lek należy przyjmować 

regularnie, zgodnie z zaleceniami lekarza. 

 

Stosowanie leku MINIRIN Melt w leczeniu moczówki prostej ośrodkowej 

Zwykle leczenie dzieci i dorosłych rozpoczyna się od podania 60 mikrogramów 

desmopresyny podjęzykowo 3 razy na dobę. Następne dawki lekarz ustala w zależności od 

reakcji pacjenta. Doświadczenia kliniczne wskazują, że dawka dobowa wynosi od 120 do 720 

mikrogramów podjęzykowo. Zwykle dawka podtrzymująca wynosi od 60 do 120 

mikrogramów desmopresyny podjęzykowo 3 razy na dobę. 

 

Stosowanie leku MINIRIN Melt w leczeniu moczenia nocnego u dzieci 

Zwykle leczenie rozpoczyna się od dawki 120 mikrogramów. Lek podaje się podjęzykowo 

przed snem 1 raz na dobę. Jeśli ta dawka jest niewystarczająca, ilość leku można zwiększyć 

do 240 mikrogramów. Przyjmowanie płynów należy ograniczyć do minimum w czasie od 

1 godziny przed przyjęciem leku do 8 godzin po przyjęciu leku. 

Po trzech miesiącach leczenia lekarz powinien zlecić przerwanie podawania leku na okres co 

najmniej jednego tygodnia i ocenić, czy dalsze leczenie jest konieczne. 

 

Stosowanie leku MINIRIN Melt w leczeniu nokturii u dorosłych 

Zalecana dawka początkowa wynosi 60 mikrogramów podjęzykowo. Lek podaje się raz na 

dobę przed snem. Jeśli ta dawka nie jest wystarczająco skuteczna po jednym tygodniu 

stosowania, można ją zwiększyć do 120 mikrogramów, a następnie do 240 mikrogramów, z 

zachowaniem tygodniowych odstępów przy zwiększaniu dawki. Przyjmowanie płynów 

należy ograniczyć do minimum w czasie od 1 godziny przed przyjęciem leku do 8 godzin po 

przyjęciu leku. 

 

W przypadku zażycia większej dawki leku MINIRIN Melt niż zalecana  

Zażycie większej dawki leku zwiększa ryzyko nadmiernego zatrzymania wody w organizmie 

lub zmniejszenia stężenia sodu we krwi, co objawia się bólami głowy, nudnościami, 

wymiotami, zwiększeniem masy ciała lub, w ciężkich przypadkach, drgawkami. 

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. 

 

W przypadku pominięcia dawki leku MINIRIN Melt 

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE 

Jak każdy lek, MINIRIN Melt może powodować działania niepożądane. 
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Leczenie bez jednoczesnego ograniczenia podaży płynów może prowadzić do nadmiernego 

zatrzymania wody w organizmie lub hiponatremii, z wystąpieniem lub bez wystąpienia 

towarzyszących objawów ostrzegawczych, takich jak bóle głowy, nudności, wymioty, 

zwiększenie masy ciała lub, w ciężkich przypadkach, drgawki. 

 

Podczas leczenia moczówki prostej ośrodkowej i moczenia nocnego mogą wystąpić: 

Często: bóle głowy, bóle brzucha, nudności. Objawy te są zwykle łagodne, ale jeśli wystąpią, 

należy skonsultować się z lekarzem. 

Bardzo rzadko: zaburzenia emocjonalne, skórne lub uogólnione reakcje alergiczne, 

hiponatremia. W przypadku wystąpienia zaburzeń emocjonalnych lub skórnych reakcji 

alergicznych należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia uogólnionych 

reakcji alergicznych, takich jak pokrzywka, duszność, świszczący oddech, należy natychmiast 

powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. 

 

Podczas leczenia nokturii u dorosłych mogą wystąpić: 

Często: hiponatremia, bóle głowy, zawroty głowy, obrzęki kończyn górnych i (lub) dolnych, 

częstsza potrzeba oddawania moczu, bóle brzucha, nudności, suchość w ustach i zwiększenie 

masy ciała. 

 

W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, 

należy poinformować o nich lekarza. 

 

5. PRZECHOWYWANIE LEKU MINIRIN MELT 

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem. 

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. 

 

6. INNE INFORMACJE 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela 

podmiotu odpowiedzialnego. 

Ferring Pharmaceuticals SA Spółka Akcyjna Przedstawicielstwo w Polsce 

ul. Bonifraterska 17 

00-203 Warszawa 

Tel.: + 48 22 246 06 80, Fax: + 48 22 246 06 81 
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Instrukcja wyjmowania liofilizatów z blistra 
 

Liofilizaty są kruche. Nie należy ich wypychać przez folię blistra, gdyż można je w ten 

sposób rozkruszyć. Liofilizaty należy wyjmować z blistra po uprzednim usunięciu 

aluminiowej folii, tak jak pokazano na rysunkach poniżej: 

 
1. Oderwać całkowicie końcowy pasek blistra, zaczynając od rogu z nadrukowanym symbolem ręki. 

 
2. Oderwać jednostkę blistra wzdłuż perforacji.  
 

  
3. Odciągnąć folię, zaczynając od rogu z nadrukowaną strzałką i delikatnie wyjąć liofilizat. 
 

 
 
4. Powtarzając czynności etapu 2. i 3., uzyskuje się dostęp do kolejnego liofilizatu. 
 

 
 

 

Data zatwierdzenia ulotki: 11.03.2011 


