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DLA TARCZYCY*

BEZ LAKTOZY2

*Wskazania do stosowania. Terapia zastępcza i uzupełniająca w niedoczynności tarczycy o różnej etiologii. Zapobieganie wznowie wola tarczycy po leczeniu operacyjnym u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy 
(eutyreoza). Leczenie wola o charakterze łagodnym u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy (eutyreoza). Terapia zastępcza i supresyjna nowotworów złośliwych tarczycy, szczególnie po operacji wycięcia tarczycy. 
Pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy w skojarzeniu z tyreostatykami po uzyskaniu eutyreozy. Test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy.2
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NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Letrox 50; 50 mikrogramów, tabletki; Letrox 75 mikrogramów; 75 mikrogramów, tabletki; Letrox 100; 100 mikrogramów , tabletki; 
Letrox 125 mikrogramów; 125 mikrogramów, tabletki; Letrox 150; 150 mikrogramów, tabletki SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka produktu leczniczego 
Letrox 50 zawiera 53,2 – 56,8 mikrogramów lewotyroksyny sodowej (Levothyroxinum natricum) x H2O (co odpowiada 50 µg lewotyroksyny sodowej). Każda tabletka 
produktu leczniczego Letrox 75 mikrogramów zawiera 79,8  – 85,2 mikrogramów lewotyroksyny sodowej (Levothyroxinum natricum) x H2O (co odpowiada 75 µg lewoty-
roksyny sodowej). Każda tabletka produktu leczniczego Letrox  100 zawiera 106,4 – 113,6 mikrogramów lewotyroksyny sodowej (Levothyroxinum natricum) x H2O (co 
odpowiada 100 µg lewotyroksyny sodowej). Każda tabletka produktu leczniczego Letrox 125 mikrogramów zawiera 133-142 mikrogramów lewotyroksyny sodowej (Le-
vothyroxinum natricum) x H2O (co odpowiada 125 µg lewotyroksyny sodowej). Każda tabletka produktu leczniczego Letrox 150 zawiera 159,6 – 170,4 mikrogramów le-
wotyroksyny sodowej (Levothyroxinum natricum) x H2O (co odpowiada 150 µg lewotyroksyny sodowej). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Prawie białe do lekko beżowych, 
okrągłe, lekko wypukłe tabletki z linią podziału po jednej stronie i oznaczeniem „50”, „75”, „100”, „125”, „150” wytłoczonym po drugiej stronie. Tabletki można podzielić na 
równe dawki. WSKAZANIA DO STOSOWANIA  Terapia zastępcza i uzupełniająca w niedoczynności tarczycy o różnej etiologii. Zapobieganie wznowie wola tarczycy po 
leczeniu operacyjnym u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy (eutyreoza). Leczenie wola o charakterze łagodnym u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy 
(eutyreoza). Terapia zastępcza i supresyjna nowotworów złośliwych tarczycy, szczególnie po operacji wycięcia tarczycy. Pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy w 
skojarzeniu z tyreostatykami po uzyskaniu eutyreozy. Test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy. DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA Leczenie hormonami 
tarczycy/terapia zastępcza  Należy stosować się do zaleceń dotyczących dawkowania. Indywidualna dawka dobowa powinna być ustalona na podstawie badania lekar-
skiego i wyników testów laboratoryjnych. W przypadku utrzymującej się resztkowej czynności tarczycy, odpowiednie może być zastosowanie mniejszych dawek. Leczenie 
hormonami tarczycy powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z chorobą wieńcową serca i pacjentów z ciężką lub 
długotrwałą niedoczynnością tarczycy. U tych pacjentów, leczenie należy zacząć od małej dawki początkowej, która następnie powinna być zwiększana powoli w dużych 
odstępach czasu z jednoczesnym monitorowaniem stężenia hormonów tarczycy. Doświadczenia wykazały, iż małe dawki są również wystarczające u pacjentów o niewiel-
kiej masie ciała oraz  u pacjentów z dużym wolem. U niektórych pacjentów stężenie hormonów T4 lub fT4 może być zwiększone, dlatego w celu monitorowania przyjętego 
schematu leczenia, lepsze jest oznaczanie stężenia TSH w surowicy krwi. Wskazanie-Dawka* (liczba mikrogramów lewotyroksyny sodowej/dobę) Niedoczynność tarczycy 
Dawkowanie u dorosłych. Dawka początkowa 25 do 50 (dawkę należy zwiększać o 25-50 µg w odstępach 2-4 tygodni) Dawka podtrzymująca - 100 do 200. Pro�laktyka 
nawrotu wola 75 do 200. Wole o charakterze łagodnym u pacjentów z eutyreozą 75 do 200. Terapia wspomagająca leczenie tyreostatyczne nadczynności tarczycy 50 do 
100. Po operacji usunięcia tarczycy z powodu nowotworów złośliwych tarczycy 150 do 300. Test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy 200 mikrogramów (przez 
14 dni do momentu wykonania scyntygra�i).* W celu dokładnego dawkowania należy wybrać właściwy produkt leczniczy Letrox zawierający najbardziej odpowiednią 
dawkę lewotyroksyny (50, 75, 100, 125 lub 150). Pacjenci w podeszłym wieku. U pacjentów w podeszłym wieku, w indywidualnych Przypadkach, np. w przypadku chorób 
serca, podczas zwiększania dawki lewotyroksyny sodowej należy regularnie monitorować stężenie TSH. Dzieci i młodzież. Dawka podtrzymująca w wrodzonej lub nabytej 
niedoczynności tarczycy wynosi zwykle 100 do 150 mikrogramów lewotyroksyny sodowej na m² powierzchni ciała na dobę. U noworodków i niemowląt z wrodzoną nie-
doczynnością tarczycy, wymagających szybkiej substytucji, zalecana dawka początkowa wynosi 10 do 15 mikrogramów lewotyroksyny sodowej na kg masy ciała na dobę 
przez pierwsze 3 miesiące. Następnie dawkę należy dostosować indywidualnie, na podstawie obrazu klinicznego i stężenia hormonów tarczycy i wartości TSH. U dzieci z 
nabytą niedoczynnością tarczycy, zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 do 50 mikrogramów lewotyroksyny sodowej na dobę. Dawkę należy zwiększać stopniowo, co 
2 do 4 tygodni, w zależności od wyników badania klinicznego i stężenia hormonów tarczycy oraz wartości TSH, aż do uzyskania pełnej dawki substytucyjnej. Sposób sto-
sowania. Całkowitą dawkę dobową należy przyjmować rano, na czczo, co najmniej pół godziny przed śniadaniem, popijając odpowiednią ilością wody. Dzieci powinny 
otrzymywać całkowitą dawkę dobową, co najmniej na pół godziny przed pierwszym posiłkiem. Tabletki można również podawać w postaci zawiesiny. Tabletki należy 
rozpuścić w odpowiedniej ilości wody (10-15 ml), a powstałą w ten sposób zawiesinę, którą za każdym razem należy przygotowywać na świeżo, podać z dodatkową 
ilością płynu (5-10 ml). Czas trwania leczenia. W przypadku niedoczynności tarczycy oraz po operacji usunięcia tarczycy z powodu nowotworu złośliwego tarczycy, leczenie 
trwa zazwyczaj przez całe życie, a w przypadku wola o charakterze łagodnym i pro�laktyki nawrotu wola leczenie trwa kilka miesięcy lub lat, a nawet do końca życia; w 
przypadku terapii wspomagającej leczenie nadczynności tarczycy, czas trwania leczenia zależy od długości leczenia tyreostatycznego. Leczenie wola u pacjentów w stanie 
eutyreozy powinno trwać od 6 miesięcy do 2 lat. Jeżeli w tym przedziale czasowym leczenie produktem LETROX nie przynosi pożądanego efektu terapeutycznego należy 
rozważyć inne sposoby leczenia. Test supresyjny tarczycy . Przy wykonywaniu testów supresyjnych tarczycy należy przyjmować 200 mikrogramów lewotyroksyny sodowej 
na dobę przez 14 dni. PRZECIWWSKAZANIA Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie. Nieleczona nadc-
zynność tarczycy. Nieleczona niedoczynność  nadnerczy. Nieleczona niedoczynność przysadki (w niewydolności kory nadnerczy wymagającej leczenia). Ostry zawał 
mięśnia sercowego. Ostre zapalenie mięśnia sercowego. Ostre zapalenie serca. Jednoczesne przyjmowanie lewotyroksyny i leku tyreostatycznego jest przeciwwskazane u 
kobiet w ciąży. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Przed rozpoczęciem terapii hormonem tarczycy należy wykluczyć lub wprowadzić odpowiednią te-
rapię następujących chorób lub stanów: choroba wieńcowa;  dusznica bolesna;  nadciśnienie tętnicze; niedoczynność przysadki lub kory nadnerczy;  guzek autonomiczny. 

Stany te lub choroby należy także wykluczyć lub leczyć przed wykonaniem testu supresyjnego tarczycy, z wyjątkiem autonomicznej czynności tarczycy, która może być 
przyczyną wykonania testu supresyjnego tarczycy. Przed rozpoczęciem leczenia lewotyroksyną w przypadku zaburzeń czynności kory nadnerczy należy rozpocząć leczenie, 
stosując odpowiednie leczenie zastępcze, aby zapobiec ostrej niewydolności nadnerczy. U pacjentów z chorobą wieńcową, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu 
serca z tachykardią, zapaleniem mięśnia sercowego bez ostrego przebiegu, długotrwałą niedoczynnością tarczycy lub  u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego w wy-
wiadzie należy ściśle unikać nawet łagodnej nadczynności tarczycy indukowanej lekami. W leczeniu hormonami tarczycy u tych pacjentów może być konieczna częstsza 
kontrola stężenia hormonów tarczycy. W przypadku wtórnej niedoczynności tarczycy, należy ustalić, czy występuje jednocześnie niedoczynność kory nadnerczy. Jeśli 
niedoczynność kory nadnerczy zostanie potwierdzona, w pierwszej kolejności należy zastosować leczenie substytucyjne (hydrokortyzon). U pacjentów z niedoczynnością 
kory nadnerczy lub przysadki leczenie hormonami tarczycy bez odpowiedniego zastosowania kortykosteroidów może wywoływać przełom nadnerczowy (ostrą niewydol-
ność kory nadnerczy - kryzys Addisona). Na początku leczenia lewotyroksyną należy zachować szczególną ostrożność u niemowląt urodzonych przedwcześnie z bardzo 
małą masą urodzeniową, ze względu na niedojrzałą czynność nadnerczy i możliwość zapaści naczyniowej. W przypadku podejrzenia autonomicznej czynności tarczycy 
przed leczeniem zaleca się przeprowadzenie testu z TRH lub wykonanie scyntygra�i supresyjnej. Należy zachować ostrożność podczas podawania lewotyroksyny u pa-
cjentów z padaczką w wywiadzie, ponieważ u tych pacjentów istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek. Podczas leczenia lewotyroksyną u kobiet w okresie pome-
nopauzalnym, ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia osteoporozy, należy dobrać najmniejszą skuteczną dawkę lewotyroksyny sodowej oraz należy częściej kontrolować 
czynność tarczycy, w celu uniknięcia większych niż �zjologiczne stężeń lewotyroksyny w surowicy krwi. Hormonów tarczycy nie wolno stosować w celu redukcji masy ciała. 
U pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy, zwykle stosowane dawki nie powodują zmniejszenia masy ciała. Większe dawki mogą powodować poważne, a nawet 
zagrażające życiu działania niepożądane, zwłaszcza  w skojarzeniu z niektórymi środkami zmniejszającymi masę ciała, a zwłaszcza z aminami sympatykomimetycznymi. 
Jeśli jest wymagana zamiana na inny produkt zawierający lewotyroksynę, konieczne jest ścisłe monitorowanie, w tym monitorowanie kliniczne i biologiczne w okresie 
przejściowym ze względu na potencjalne ryzyko zaburzeń równowagi czynności tarczycy. U niektórych pacjentów może być konieczne dostosowanie dawki. Należy kont-
rolować czynność tarczycy u pacjentów przyjmujących jednocześnie lewotyroksynę i inne produkty lecznicze, które mogą wpływać na tarczycę (np. amiodaron, inhibitory 
kinazy tyrozynowej, salicylany i duże dawki furosemidu). Chorzy na cukrzycę i pacjenci stosujący leczenie przeciwzakrzepowe. Interakcje z innymi produktami leczniczymi 
i inne rodzaje interakcji. Bardzo rzadkie przypadki niedoczynności tarczycy zostały stwierdzone u pacjentów przyjmujących jednocześnie sewelamer i lewotyroksynę. 
Ścisłe monitorowanie stężenia TSH jest polecane pacjentom poddawanym leczeniu obydwoma produktami leczniczymi.  DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE  W pojedynczych 
przypadkach, jeśli zalecana dawka nie jest tolerowana lub wystąpiło przedawkowanie produktu leczniczego, szczególnie w przypadku zbyt szybkiego zwiększania dawki 
na początku leczenia, mogą wystąpić typowe objawy nadczynności tarczycy. W przypadku wystąpienia powyższych objawów, należy zmniejszyć dobową dawkę produk-
tu leczniczego lub przerwać jego podawanie na kilka dni. Po ustąpieniu objawów leczenie można wznowić ostrożnie ustalając dawkowanie. W przypadku nadwrażliwoś-
ci na lewotyroksynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego Letrox, mogą wystąpić reakcje alergiczne na skórze (np. wysypka skórna, pokrzy-
wka), oraz związane z układem oddechowym. Zgłaszano przypadki obrzęku naczynioruchowego. W pojedynczych przypadkach obserwowano wystąpienie wstrząsu 
ana�laktycznego. W takim przypadku należy przerwać podawanie produktu. Ocena działań niepożądanych opiera się na następujących określeniach częstości ich wy-
stępowania: Bardzo często: ≥ 1/10 Często: ≥ 1/100, < 1/10 Niezbyt często:≥ 1/1 000, < 1/100 Rzadko: ≥ 1/10 000, < 1/1 000 Bardzo rzadko: < 1/10 000 Częstość 
nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Zaburzenia układu immunologicznego: częstość nieznana: nadwrażliwość Zaburzenia serca: bardzo 
często: kołatanie; często: tachykardia; częstość nieznana: zaburzenia rytmu serca (arytmie), dusznica bolesna; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: częstość nieznana: 
wysypka, pokrzywka, nadmierna potliwość; Zaburzenia psychiczne: bardzo często: bezsenność; często: nerwowość; częstość nieznana: niepokój; Zaburzenia mięśniowo-
-szkieletowe i tkanki łącznej; częstość nieznana: osłabienie mięśni, kurcze mięśni, osteoporoza w czasie stosowania dawek supresyjnych lewotyroksyny, szczególnie u 
kobiet w okresie pomenopauzalnym, głównie podczas leczenia przez dłuższy okres czasu. Zaburzenia naczyniowe: częstość nieznana: uderzenia gorąca, zapaść naczynio-
wa u niemowląt urodzonych przedwcześnie z małą masą urodzeniową. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: częstość nieznana: zaburzenia miesiączkowania; Zaburze-
nia żołądka i jelit: częstość nieznana: biegunka, wymioty; Badania diagnostyczne: częstość nieznana: zmniejszenie masy ciała; Zaburzenia układu nerwowego: bardzo 
często: ból głowy; rzadko: rzekomy guz mózgu (szczególnie u dzieci); częstość nieznana: drżenie; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: częstość nieznana: nieto-
lerancja wysokiej temperatury, gorączka. AKTUALIZACJA 06.2020 Ceny detaliczne: LETROX® 50 (50) – 6,52 PLN; LETROX® 75 (50)  – 6,84 PLN; LETROX® 100 (50) – 7,92 
PLN; LETROX® 125 (50) – 9,30 PLN; LETROX® 150 (50) – 11,21 PLN; MAKSYMALNA KWOTA DOPŁATY PONOSZONEJ PRZEZ PACJENTA: LETROX® 50 (50) – 6,00 PLN; 
LETROX® 75 (50) – 4,46 PLN;  LETROX® 100 (50) – 4,04 PLN; LETROX® 125 (50) – 4,44 PLN; LETROX® 150 (50) – 5,38 PLN. Ceny z dn. 01.01.2021. PODMIOT ODPOWIED-
ZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125; 12489 Berlin; Niemcy. NUMERY POZWOLEŃ WYDANE 
PRZEZ PREZESA URPLWMiPB : LETROX® 50 R/3740; LETROX® 75 21735; LETROX® 100 R/1689; LETROX® 125 21736; LETROX® 150 8206. LEK WYDAWANY Z PRZEPISU 
LEKARZA (Rp). Pełna informacja o leku dostępna na żądanie. Informacja naukowa o leku: Berlin-Chemie/ Menarini Polska Sp. z o.o.; ul.Słomińskiego 4, 00-204 
Warszawa, tel. : (022) 566 21 00, fax: (022) 566 21 01. 

1.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2021 r.

2. ChPL Letrox 50, Letrox 75 mikrogramów, Letrox 100, Letrox 125 mikrogramów, Letrox 150 – 06.2020.
3. Zaadoptowano z: Ruchała M. i wsp. Endokrynolog Pol 2012;63(4):318-23.
4. Zaadoptowano z: Cellini M et al. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(8):E1454-8. 
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DLA TARCZYCY*

BEZ LAKTOZY2
WSZYSTKIE DAWKI
BEZ LAKTOZY2

W Polsce problem nietolerancji laktozy dotyczy 
17,39-37,5% dorosłej populacji.3 

Należy pamiętać, że nawet niewielka ilość laktozy 
może prowadzić do zaburzeń trawienia 
i wchłaniania substancji czynnej leku.3 

Nietolerancja laktozy znacząco wpływa 
na wzrost zapotrzebowania na lewotyroksynę T4 
u pacjentów z niedoczynnością tarczycy.4,**

W przypadku potwierdzenia nietolerancji laktozy 
należy zastosować preparat niezawierający 
laktozy oraz dietę bezlaktozową.3 

*Wskazania do stosowania. Terapia zastępcza i uzupełniająca w niedoczynności tarczycy o różnej etiologii. Zapobieganie wznowie wola tarczycy po leczeniu operacyjnym u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy 
(eutyreoza). Leczenie wola o charakterze łagodnym u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy (eutyreoza). Terapia zastępcza i supresyjna nowotworów złośliwych tarczycy, szczególnie po operacji wycięcia tarczycy. 
Pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy w skojarzeniu z tyreostatykami po uzyskaniu eutyreozy. Test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy.2 

** Dotyczy pacjentów niestosujących diety bezlaktozowej.
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*Wskazania do stosowania. Terapia zastępcza i uzupełniająca w niedoczynności tarczycy o różnej etiologii. Zapobieganie wznowie wola tarczycy po leczeniu operacyjnym u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy 
(eutyreoza). Leczenie wola o charakterze łagodnym u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy (eutyreoza). Terapia zastępcza i supresyjna nowotworów złośliwych tarczycy, szczególnie po operacji wycięcia tarczycy. 
Pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy w skojarzeniu z tyreostatykami po uzyskaniu eutyreozy. Test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy.2 

** Dotyczy pacjentów niestosujących diety bezlaktozowej.
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DLA TARCZYCY*

BEZ LAKTOZY2

*Wskazania do stosowania. Terapia zastępcza i uzupełniająca w niedoczynności tarczycy o różnej etiologii. Zapobieganie wznowie wola tarczycy po leczeniu operacyjnym u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy 
(eutyreoza). Leczenie wola o charakterze łagodnym u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy (eutyreoza). Terapia zastępcza i supresyjna nowotworów złośliwych tarczycy, szczególnie po operacji wycięcia tarczycy. 
Pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy w skojarzeniu z tyreostatykami po uzyskaniu eutyreozy. Test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy.2

W podzielnych 
tabletkach:2 

„Naciśnij”

w opakowaniach 50 tabletek 
– refundowany1 

w opakowaniach 84 tabletki 
– nierefundowany1 

Dostępny:

50 µg

25 µg

25 µg

75 µg

37,5 µg

37,5 µg

100 µg

50 µg

50 µg

125 µg

62,5 µg

62,5 µg

150 µg

75 µg

75 µg

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Letrox 50; 50 mikrogramów, tabletki; Letrox 75 mikrogramów; 75 mikrogramów, tabletki; Letrox 100; 100 mikrogramów , tabletki; 
Letrox 125 mikrogramów; 125 mikrogramów, tabletki; Letrox 150; 150 mikrogramów, tabletki SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka produktu leczniczego 
Letrox 50 zawiera 53,2 – 56,8 mikrogramów lewotyroksyny sodowej (Levothyroxinum natricum) x H2O (co odpowiada 50 µg lewotyroksyny sodowej). Każda tabletka 
produktu leczniczego Letrox 75 mikrogramów zawiera 79,8  – 85,2 mikrogramów lewotyroksyny sodowej (Levothyroxinum natricum) x H2O (co odpowiada 75 µg lewoty-
roksyny sodowej). Każda tabletka produktu leczniczego Letrox  100 zawiera 106,4 – 113,6 mikrogramów lewotyroksyny sodowej (Levothyroxinum natricum) x H2O (co 
odpowiada 100 µg lewotyroksyny sodowej). Każda tabletka produktu leczniczego Letrox 125 mikrogramów zawiera 133-142 mikrogramów lewotyroksyny sodowej (Le-
vothyroxinum natricum) x H2O (co odpowiada 125 µg lewotyroksyny sodowej). Każda tabletka produktu leczniczego Letrox 150 zawiera 159,6 – 170,4 mikrogramów le-
wotyroksyny sodowej (Levothyroxinum natricum) x H2O (co odpowiada 150 µg lewotyroksyny sodowej). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Prawie białe do lekko beżowych, 
okrągłe, lekko wypukłe tabletki z linią podziału po jednej stronie i oznaczeniem „50”, „75”, „100”, „125”, „150” wytłoczonym po drugiej stronie. Tabletki można podzielić na 
równe dawki. WSKAZANIA DO STOSOWANIA  Terapia zastępcza i uzupełniająca w niedoczynności tarczycy o różnej etiologii. Zapobieganie wznowie wola tarczycy po 
leczeniu operacyjnym u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy (eutyreoza). Leczenie wola o charakterze łagodnym u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy 
(eutyreoza). Terapia zastępcza i supresyjna nowotworów złośliwych tarczycy, szczególnie po operacji wycięcia tarczycy. Pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy w 
skojarzeniu z tyreostatykami po uzyskaniu eutyreozy. Test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy. DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA Leczenie hormonami 
tarczycy/terapia zastępcza  Należy stosować się do zaleceń dotyczących dawkowania. Indywidualna dawka dobowa powinna być ustalona na podstawie badania lekar-
skiego i wyników testów laboratoryjnych. W przypadku utrzymującej się resztkowej czynności tarczycy, odpowiednie może być zastosowanie mniejszych dawek. Leczenie 
hormonami tarczycy powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z chorobą wieńcową serca i pacjentów z ciężką lub 
długotrwałą niedoczynnością tarczycy. U tych pacjentów, leczenie należy zacząć od małej dawki początkowej, która następnie powinna być zwiększana powoli w dużych 
odstępach czasu z jednoczesnym monitorowaniem stężenia hormonów tarczycy. Doświadczenia wykazały, iż małe dawki są również wystarczające u pacjentów o niewiel-
kiej masie ciała oraz  u pacjentów z dużym wolem. U niektórych pacjentów stężenie hormonów T4 lub fT4 może być zwiększone, dlatego w celu monitorowania przyjętego 
schematu leczenia, lepsze jest oznaczanie stężenia TSH w surowicy krwi. Wskazanie-Dawka* (liczba mikrogramów lewotyroksyny sodowej/dobę) Niedoczynność tarczycy 
Dawkowanie u dorosłych. Dawka początkowa 25 do 50 (dawkę należy zwiększać o 25-50 µg w odstępach 2-4 tygodni) Dawka podtrzymująca - 100 do 200. Pro�laktyka 
nawrotu wola 75 do 200. Wole o charakterze łagodnym u pacjentów z eutyreozą 75 do 200. Terapia wspomagająca leczenie tyreostatyczne nadczynności tarczycy 50 do 
100. Po operacji usunięcia tarczycy z powodu nowotworów złośliwych tarczycy 150 do 300. Test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy 200 mikrogramów (przez 
14 dni do momentu wykonania scyntygra�i).* W celu dokładnego dawkowania należy wybrać właściwy produkt leczniczy Letrox zawierający najbardziej odpowiednią 
dawkę lewotyroksyny (50, 75, 100, 125 lub 150). Pacjenci w podeszłym wieku. U pacjentów w podeszłym wieku, w indywidualnych Przypadkach, np. w przypadku chorób 
serca, podczas zwiększania dawki lewotyroksyny sodowej należy regularnie monitorować stężenie TSH. Dzieci i młodzież. Dawka podtrzymująca w wrodzonej lub nabytej 
niedoczynności tarczycy wynosi zwykle 100 do 150 mikrogramów lewotyroksyny sodowej na m² powierzchni ciała na dobę. U noworodków i niemowląt z wrodzoną nie-
doczynnością tarczycy, wymagających szybkiej substytucji, zalecana dawka początkowa wynosi 10 do 15 mikrogramów lewotyroksyny sodowej na kg masy ciała na dobę 
przez pierwsze 3 miesiące. Następnie dawkę należy dostosować indywidualnie, na podstawie obrazu klinicznego i stężenia hormonów tarczycy i wartości TSH. U dzieci z 
nabytą niedoczynnością tarczycy, zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 do 50 mikrogramów lewotyroksyny sodowej na dobę. Dawkę należy zwiększać stopniowo, co 
2 do 4 tygodni, w zależności od wyników badania klinicznego i stężenia hormonów tarczycy oraz wartości TSH, aż do uzyskania pełnej dawki substytucyjnej. Sposób sto-
sowania. Całkowitą dawkę dobową należy przyjmować rano, na czczo, co najmniej pół godziny przed śniadaniem, popijając odpowiednią ilością wody. Dzieci powinny 
otrzymywać całkowitą dawkę dobową, co najmniej na pół godziny przed pierwszym posiłkiem. Tabletki można również podawać w postaci zawiesiny. Tabletki należy 
rozpuścić w odpowiedniej ilości wody (10-15 ml), a powstałą w ten sposób zawiesinę, którą za każdym razem należy przygotowywać na świeżo, podać z dodatkową 
ilością płynu (5-10 ml). Czas trwania leczenia. W przypadku niedoczynności tarczycy oraz po operacji usunięcia tarczycy z powodu nowotworu złośliwego tarczycy, leczenie 
trwa zazwyczaj przez całe życie, a w przypadku wola o charakterze łagodnym i pro�laktyki nawrotu wola leczenie trwa kilka miesięcy lub lat, a nawet do końca życia; w 
przypadku terapii wspomagającej leczenie nadczynności tarczycy, czas trwania leczenia zależy od długości leczenia tyreostatycznego. Leczenie wola u pacjentów w stanie 
eutyreozy powinno trwać od 6 miesięcy do 2 lat. Jeżeli w tym przedziale czasowym leczenie produktem LETROX nie przynosi pożądanego efektu terapeutycznego należy 
rozważyć inne sposoby leczenia. Test supresyjny tarczycy . Przy wykonywaniu testów supresyjnych tarczycy należy przyjmować 200 mikrogramów lewotyroksyny sodowej 
na dobę przez 14 dni. PRZECIWWSKAZANIA Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie. Nieleczona nadc-
zynność tarczycy. Nieleczona niedoczynność  nadnerczy. Nieleczona niedoczynność przysadki (w niewydolności kory nadnerczy wymagającej leczenia). Ostry zawał 
mięśnia sercowego. Ostre zapalenie mięśnia sercowego. Ostre zapalenie serca. Jednoczesne przyjmowanie lewotyroksyny i leku tyreostatycznego jest przeciwwskazane u 
kobiet w ciąży. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Przed rozpoczęciem terapii hormonem tarczycy należy wykluczyć lub wprowadzić odpowiednią te-
rapię następujących chorób lub stanów: choroba wieńcowa;  dusznica bolesna;  nadciśnienie tętnicze; niedoczynność przysadki lub kory nadnerczy;  guzek autonomiczny. 

Stany te lub choroby należy także wykluczyć lub leczyć przed wykonaniem testu supresyjnego tarczycy, z wyjątkiem autonomicznej czynności tarczycy, która może być 
przyczyną wykonania testu supresyjnego tarczycy. Przed rozpoczęciem leczenia lewotyroksyną w przypadku zaburzeń czynności kory nadnerczy należy rozpocząć leczenie, 
stosując odpowiednie leczenie zastępcze, aby zapobiec ostrej niewydolności nadnerczy. U pacjentów z chorobą wieńcową, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu 
serca z tachykardią, zapaleniem mięśnia sercowego bez ostrego przebiegu, długotrwałą niedoczynnością tarczycy lub  u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego w wy-
wiadzie należy ściśle unikać nawet łagodnej nadczynności tarczycy indukowanej lekami. W leczeniu hormonami tarczycy u tych pacjentów może być konieczna częstsza 
kontrola stężenia hormonów tarczycy. W przypadku wtórnej niedoczynności tarczycy, należy ustalić, czy występuje jednocześnie niedoczynność kory nadnerczy. Jeśli 
niedoczynność kory nadnerczy zostanie potwierdzona, w pierwszej kolejności należy zastosować leczenie substytucyjne (hydrokortyzon). U pacjentów z niedoczynnością 
kory nadnerczy lub przysadki leczenie hormonami tarczycy bez odpowiedniego zastosowania kortykosteroidów może wywoływać przełom nadnerczowy (ostrą niewydol-
ność kory nadnerczy - kryzys Addisona). Na początku leczenia lewotyroksyną należy zachować szczególną ostrożność u niemowląt urodzonych przedwcześnie z bardzo 
małą masą urodzeniową, ze względu na niedojrzałą czynność nadnerczy i możliwość zapaści naczyniowej. W przypadku podejrzenia autonomicznej czynności tarczycy 
przed leczeniem zaleca się przeprowadzenie testu z TRH lub wykonanie scyntygra�i supresyjnej. Należy zachować ostrożność podczas podawania lewotyroksyny u pa-
cjentów z padaczką w wywiadzie, ponieważ u tych pacjentów istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek. Podczas leczenia lewotyroksyną u kobiet w okresie pome-
nopauzalnym, ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia osteoporozy, należy dobrać najmniejszą skuteczną dawkę lewotyroksyny sodowej oraz należy częściej kontrolować 
czynność tarczycy, w celu uniknięcia większych niż �zjologiczne stężeń lewotyroksyny w surowicy krwi. Hormonów tarczycy nie wolno stosować w celu redukcji masy ciała. 
U pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy, zwykle stosowane dawki nie powodują zmniejszenia masy ciała. Większe dawki mogą powodować poważne, a nawet 
zagrażające życiu działania niepożądane, zwłaszcza  w skojarzeniu z niektórymi środkami zmniejszającymi masę ciała, a zwłaszcza z aminami sympatykomimetycznymi. 
Jeśli jest wymagana zamiana na inny produkt zawierający lewotyroksynę, konieczne jest ścisłe monitorowanie, w tym monitorowanie kliniczne i biologiczne w okresie 
przejściowym ze względu na potencjalne ryzyko zaburzeń równowagi czynności tarczycy. U niektórych pacjentów może być konieczne dostosowanie dawki. Należy kont-
rolować czynność tarczycy u pacjentów przyjmujących jednocześnie lewotyroksynę i inne produkty lecznicze, które mogą wpływać na tarczycę (np. amiodaron, inhibitory 
kinazy tyrozynowej, salicylany i duże dawki furosemidu). Chorzy na cukrzycę i pacjenci stosujący leczenie przeciwzakrzepowe. Interakcje z innymi produktami leczniczymi 
i inne rodzaje interakcji. Bardzo rzadkie przypadki niedoczynności tarczycy zostały stwierdzone u pacjentów przyjmujących jednocześnie sewelamer i lewotyroksynę. 
Ścisłe monitorowanie stężenia TSH jest polecane pacjentom poddawanym leczeniu obydwoma produktami leczniczymi.  DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE  W pojedynczych 
przypadkach, jeśli zalecana dawka nie jest tolerowana lub wystąpiło przedawkowanie produktu leczniczego, szczególnie w przypadku zbyt szybkiego zwiększania dawki 
na początku leczenia, mogą wystąpić typowe objawy nadczynności tarczycy. W przypadku wystąpienia powyższych objawów, należy zmniejszyć dobową dawkę produk-
tu leczniczego lub przerwać jego podawanie na kilka dni. Po ustąpieniu objawów leczenie można wznowić ostrożnie ustalając dawkowanie. W przypadku nadwrażliwoś-
ci na lewotyroksynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego Letrox, mogą wystąpić reakcje alergiczne na skórze (np. wysypka skórna, pokrzy-
wka), oraz związane z układem oddechowym. Zgłaszano przypadki obrzęku naczynioruchowego. W pojedynczych przypadkach obserwowano wystąpienie wstrząsu 
ana�laktycznego. W takim przypadku należy przerwać podawanie produktu. Ocena działań niepożądanych opiera się na następujących określeniach częstości ich wy-
stępowania: Bardzo często: ≥ 1/10 Często: ≥ 1/100, < 1/10 Niezbyt często:≥ 1/1 000, < 1/100 Rzadko: ≥ 1/10 000, < 1/1 000 Bardzo rzadko: < 1/10 000 Częstość 
nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Zaburzenia układu immunologicznego: częstość nieznana: nadwrażliwość Zaburzenia serca: bardzo 
często: kołatanie; często: tachykardia; częstość nieznana: zaburzenia rytmu serca (arytmie), dusznica bolesna; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: częstość nieznana: 
wysypka, pokrzywka, nadmierna potliwość; Zaburzenia psychiczne: bardzo często: bezsenność; często: nerwowość; częstość nieznana: niepokój; Zaburzenia mięśniowo-
-szkieletowe i tkanki łącznej; częstość nieznana: osłabienie mięśni, kurcze mięśni, osteoporoza w czasie stosowania dawek supresyjnych lewotyroksyny, szczególnie u 
kobiet w okresie pomenopauzalnym, głównie podczas leczenia przez dłuższy okres czasu. Zaburzenia naczyniowe: częstość nieznana: uderzenia gorąca, zapaść naczynio-
wa u niemowląt urodzonych przedwcześnie z małą masą urodzeniową. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: częstość nieznana: zaburzenia miesiączkowania; Zaburze-
nia żołądka i jelit: częstość nieznana: biegunka, wymioty; Badania diagnostyczne: częstość nieznana: zmniejszenie masy ciała; Zaburzenia układu nerwowego: bardzo 
często: ból głowy; rzadko: rzekomy guz mózgu (szczególnie u dzieci); częstość nieznana: drżenie; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: częstość nieznana: nieto-
lerancja wysokiej temperatury, gorączka. AKTUALIZACJA 06.2020 Ceny detaliczne: LETROX® 50 (50) – 6,52 PLN; LETROX® 75 (50)  – 6,84 PLN; LETROX® 100 (50) – 7,92 
PLN; LETROX® 125 (50) – 9,30 PLN; LETROX® 150 (50) – 11,21 PLN; MAKSYMALNA KWOTA DOPŁATY PONOSZONEJ PRZEZ PACJENTA: LETROX® 50 (50) – 6,00 PLN; 
LETROX® 75 (50) – 4,46 PLN;  LETROX® 100 (50) – 4,04 PLN; LETROX® 125 (50) – 4,44 PLN; LETROX® 150 (50) – 5,38 PLN. Ceny z dn. 01.01.2021. PODMIOT ODPOWIED-
ZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125; 12489 Berlin; Niemcy. NUMERY POZWOLEŃ WYDANE 
PRZEZ PREZESA URPLWMiPB : LETROX® 50 R/3740; LETROX® 75 21735; LETROX® 100 R/1689; LETROX® 125 21736; LETROX® 150 8206. LEK WYDAWANY Z PRZEPISU 
LEKARZA (Rp). Pełna informacja o leku dostępna na żądanie. Informacja naukowa o leku: Berlin-Chemie/ Menarini Polska Sp. z o.o.; ul.Słomińskiego 4, 00-204 
Warszawa, tel. : (022) 566 21 00, fax: (022) 566 21 01. 

1.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2021 r.

2. ChPL Letrox 50, Letrox 75 mikrogramów, Letrox 100, Letrox 125 mikrogramów, Letrox 150 – 06.2020.
3. Zaadoptowano z: Ruchała M. i wsp. Endokrynolog Pol 2012;63(4):318-23.
4. Zaadoptowano z: Cellini M et al. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(8):E1454-8. 
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