ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ
1.

ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

FEIBA 1000 U θόληο θαη δηαιύηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε
2.

ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ

Γξαζηηθή νπζία: ύκπιεγκα παξαγόλησλ πνπ παξαθάκπηεη ηελ δξαζηηθόηεηα ηνπ αλαζηνιέα έλαληη
ηνπ παξάγνληα VIII (Factor VIII Inhibitor Bypassing Activity).
Ωο δξαζηηθό ζπζηαηηθό, ην FEIBA 1000 U* πεξηέρεη 1000 U θιάζκαηνο παξάθακςεο
δξαζηεξηόηεηαο αλαζηνιέα ηνπ παξάγνληα VIII ζε 400 – 1.200 mg πξσηεΐλεο αλζξώπηλνπ
πιάζκαηνο.
Σν FEIBA πεξηέρεη, επίζεο, ηνπο παξάγνληεο II, IX θαη X, θπξίσο ζε κε ελεξγνπνηεκέλε κνξθή, θαζώο
επίζεο θαη ηνλ ελεξγνπνηεκέλν παξάγνληα VII. Σν αληηγόλν πήμεο ηνπ παξάγνληα VIII (F VIII C:Ag)
αλεπξίζθεηαη ζε ζπγθέληξσζε έσο 0,1 U/1 U FEIBA. Οη παξάγνληεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαιιηθξεΐλεοθηλίλεο αλεπξίζθνληαη εθόζνλ ππάξρνπλ κόλν ζε ίρλε.
* 1 κνλάδα FEIBA κεηώλεη ην ρξόλν ελεξγνπνηεκέλεο κεξηθήο ζξνκβνπιαζηίλεο (aPTT) ελόο
αλαζηνιέα ηνπ παξάγνληα πήμεο VIII ζην πιάζκα θαηά 50% ζε ζρέζε κε ηε ξπζκηζηηθή ηηκή (θελή
ηηκή).
Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1
3.

ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ

Κόληο θαη δηαιύηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε.
Κόληο ιεπθνύ, ππόιεπθνπ ή αλνηρηνύ πξάζηλνπ ρξώκαηνο.
Ζ ηηκή pH ηνπ έηνηκνπ πξνο ρξήζε δηαιύκαηνο είλαη κεηαμύ 6,8 θαη 7,6.
4.

ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

4.1

Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο

-

-

Θεξαπεία αηκνξξαγηθώλ επεηζνδίσλ ζε αζζελείο κε αηκνξξνθηιία Α θαη αλαζηνιείο ηνπ
παξάγνληα VIII.
Θεξαπεία αηκνξξαγίαο ζε κε αηκνξξνθηιηθνύο αζζελείο κε επίθηεηνπο αλαζηνιείο ηνπ
παξάγνληα VIII.
Πξνθύιαμε αηκνξξαγίαο ζε αζζελείο κε αηκνξξνθηιία Α θαη αλαζηνιείο, νη νπνίνη έρνπλ
παξνπζηάζεη κηα ζεκαληηθή αηκνξξαγία ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ νπνία
απαηηήζεθε ε ρξήζε ελόο παξάγνληα παξάθακςεο ή κε ζεκαληηθή έθπησζε ηεο πνηόηεηαο
δσήο ιόγσ αηκνξξαγίαο ή/θαη νη νπνίνη έρνπλ ππνζηεί κία απεηιεηηθή γηα ηε δσή αηκνξξαγία
(π.ρ. ελδνθξάληα αηκνξξαγία, ελδνπεξηηνλατθή αηκνξξαγία, ελδνζσξαθηθή αηκνξξαγία).

4.2

Γνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο

-

Ζ ζεξαπεία ζα πξέπεη λα μεθηλά ππό ηελ επίβιεςε ηαηξνύ ν νπνίνο δηαζέηεη εκπεηξία ζηε ζεξαπεία
ησλ δηαηαξαρώλ πεθηηθόηεηαο.
Δοσολογία
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Ζ δνζνινγία θαη ε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εμαξηώληαη από ηε ζνβαξόηεηα ηεο δηαηαξαρήο ηεο
αηκόζηαζεο, από ηε ζέζε θαη ηελ έθηαζε ηεο αηκνξξαγίαο, θαζώο επίζεο από ηελ θιηληθή θαηάζηαζε
ηνπ αζζελνύο.
Ζ δόζε θαη ε ζπρλόηεηα ρνξήγεζεο πξέπεη λα πξνζαξκόδνληαη πάληα κε βάζε ηελ θιηληθή
απνηειεζκαηηθόηεηα ζε θάζε κεκνλσκέλε πεξίπησζε.
Ωο γεληθή θαηεπζπληήξηα νδεγία, ζπληζηάηαη δόζε 50 – 100 U FEIBA αλά kg ζσκαηηθνύ βάξνπο. Γελ
πξέπεη λα ππεξβαίλεηε ηε κεκνλσκέλε δόζε 100 U/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη ηε κέγηζηε εκεξήζηα
δόζε 200 U/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο.
Παιδιατρική χρήση (παιδιά)
Ζ εκπεηξία ζε παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 6 εηώλ είλαη πεξηνξηζκέλε. Σν ίδην δνζνινγηθό ζρήκα κε απηό
ησλ ελειίθσλ ζα πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη ζηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνύ.
1) Απηόκαηε αηκνξξαγία
Αηκνξξαγία ζε αξζξώζεηο, κύεο θαη καιαθνύο ηζηνύο
πληζηάηαη δόζε 50 – 75 U/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο ζε δηαζηήκαηα 12 σξώλ γηα αηκνξξαγία ειάζζνλνο έσο
κεηξίαο ζνβαξόηεηαο. Ζ ζεξαπεία πξέπεη λα ζπλερηζηεί σζόηνπ ζεκεησζεί ζαθήο βειηίσζε ησλ θιηληθώλ
ζπκπησκάησλ, π.ρ. παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ πόλνπ, ειάηησζε ηνπ νηδήκαηνο ή αύμεζε ηεο θηλεηηθόηεηαο
ηεο άξζξσζεο.
Γηα ζνβαξή αηκνξξαγία ζε κύεο θαη ζε καιαθνύο ηζηνύο, π.ρ. νπηζζνπεξηηνλατθέο αηκνξξαγίεο,
ζπληζηάηαη δόζε 100 U/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο ζε δηαζηήκαηα 12 σξώλ.
Αηκνξξαγία βιελλνγόλσλ
πληζηάηαη δόζε 50 U/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο θάζε 6 ώξεο ππό πξνζεθηηθή παξαθνινύζεζε ηνπ
αζζελνύο (νπηηθόο έιεγρνο ηεο αηκνξξαγίαο, επαλαιακβαλόκελνο πξνζδηνξηζκόο ηνπ αηκαηνθξίηε).
Δάλ ε αηκνξξαγία δελ ζηακαηήζεη, ε δόζε είλαη δπλαηό λα απμεζεί ζε 100 U/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο.
Ωζηόζν, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεηαη ε εκεξήζηα δόζε 200 U/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο.
Άιιεο ζνβαξέο αηκνξξαγίεο
ε ζνβαξή αηκνξξαγία, όπσο ε αηκνξξαγία ηνπ ΚΝ, ζπληζηάηαη δόζε 100 U/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο
ζε δηαζηήκαηα 12 σξώλ. ε κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο, ην FEIBA είλαη δπλαηό λα ρνξεγεζεί ζε
δηαζηήκαηα 6 σξώλ, σζόηνπ επηηεπρζεί ζαθήο βειηίσζε ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο. (Γελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεηαη ε κέγηζηε εκεξήζηα δόζε 200 U/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο!)
2) Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο
ε ρεηξνπξγηθέο παξεκβάζεηο, είλαη δπλαηό λα ρνξεγεζεί κηα αξρηθή δόζε 100 U/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο
πξνεγρεηξεηηθά θαη κηα επηπιένλ δόζε 50 – 100 U/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο κεηά από 6 – 12 ώξεο.
Ωο κεηεγρεηξεηηθή δόζε ζπληήξεζεο, είλαη δπλαηό λα ρνξεγεζνύλ 50 – 100 U/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο
ζε δηαζηήκαηα 6 – 12 σξώλ. Ζ δνζνινγία, ηα δηαζηήκαηα κεηαμύ ησλ δόζεσλ θαη ε δηάξθεηα ηεο
πεξηεγρεηξεηηθήο θαη ηεο κεηεγρεηξεηηθήο ζεξαπείαο θαζνξίδνληαη από ηε ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε, ηε
γεληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο θαη ηελ θιηληθή απνηειεζκαηηθόηεηα ζε θάζε κεκνλσκέλε
πεξίπησζε. (Γελ πξέπεη λα ππεξβαίλεηαη ε κέγηζηε εκεξήζηα δόζε 200 U/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο!)
3) Πξνθύιαμε
Πξνθύιαμε, από αηκνξξαγία, αζζελώλ νη νπνίνη εκθαλίδνπλ πςειό ηίηιν αλαζηνιέσλ θαη
ζπρλέο αηκνξξαγίεο κεηά από απνηπρία επαγσγήο αλνζναλνρήο (ITI) ή όηαλ δελ
ιακβάλεηαη ππόςε κηα ITI:
ζπληζηάηαη δόζε 70 – 100 U/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο θάζε δεύηεξε εκέξα. Δάλ απαηηείηαη, ε δόζε είλαη
δπλαηό λα απμεζεί ζε 100 U/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο ηελ εκέξα ή λα κεησζεί ζηαδηαθά.
-
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Πξνθύιαμε, από αηκνξξαγία, αζζελώλ νη νπνίνη εκθαλίδνπλ πςειό ηίηιν αλαζηνιέσλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγσγήο αλνζναλνρήο (ITI):
Σν FEIBA είλαη δπλαηό λα ζπγρνξεγεζεί κε παξάγνληα πήμεο VIII, ζε εύξνο δόζεο 50 – 100 U/kg
ζσκαηηθνύ βάξνπο, δύν θνξέο ηελ εκέξα, σζόηνπ ν ηίηινο ηνπ αλαζηνιέα ηνπ παξάγνληα VIII
κεησζεί ζε < 2 B.U.*
-

* 1 κνλάδα Bethesda νξίδεηαη σο ε πνζόηεηα αληηζσκάησλ ε νπνία αλαζηέιιεη ην 50% ηεο
δξαζηηθόηεηαο ηνπ παξάγνληα πήμεο VIII ζε πιάζκα ην νπνίν έρεη επσαζηεί (2 ώξεο ζηνπο 37°C).
4) Υξήζε ηνπ FEIBA ζε εηδηθέο νκάδεο αζζελώλ
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αζζελείο κε αηκνξξνθηιία Β κε αλαζηνιείο ηνπ παξάγνληα IX βι.
παξάγξαθν 5.1.
Σν FEIBA ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο ζε καθξνρξόληα ζεξαπεία, ζε ζπλδπαζκό κε ζπκπύθλσκα ηνπ
παξάγνληα VIII, ώζηε λα επηηεπρζεί πιήξεο θαη κόληκε εμνπδεηέξσζε ηνπ αλαζηνιέα ηνπ παξάγνληα
πήμεο VIII.
Παξαθνινύζεζε
Οη δνθηκαζίεο πεθηηθόηεηαο, όπσο ν ρξόλνο πήμεο νιηθνύ αίκαηνο (WBCT), ε ζξνκβνειαζηνγξαθία
(TEG, ηηκή r) θαη ν ρξόλνο ελεξγνπνηεκέλεο κεξηθήο ζξνκβνπιαζηίλεο (aPTT) εκθαλίδνπλ, ζπλήζσο,
κηθξή κείσζε θαη δελ ζπζρεηίδνληαη απαξαίηεηα κε ηελ θιηληθή απνηειεζκαηηθόηεηα. Δπνκέλσο,
απηέο νη δνθηκαζίεο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζεξαπείαο κε FEIBA.
Τρόπος χορήγησης
Αλαζπζηήζηε ην πξντόλ όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.6 θαη ρνξεγήζηε κε αξγή έγρπζε κέζσ
ηεο ελδνθιέβηαο νδνύ. Γελ πξέπεη λα ππεξβαίλεηαη ξπζκόο έγρπζεο 2 U/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο αλά
ιεπηό.
4.3

Αληελδείμεηο

Σν FEIBA δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηηο αθόινπζεο θαηαζηάζεηο, εάλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο
ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο:
Τπεξεπαηζζεζία ζην πξντόλ ή ζε νπνηνδήπνηε από ηα ζπζηαηηθά.
Γηάρπηε Δλδαγγεηαθή Πήμε (DIC).
ηηο αθόινπζεο θαηαζηάζεηο ην FEIBA ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν εάλ – γηα παξάδεηγκα,
ιόγσ ελόο πνιύ πςεινύ ηίηινπ αλαζηνιέα – δελ αλακέλεηαη απόθξηζε ζηε ζεξαπεία κε ζπκπύθλσκα
ηνπ θαηάιιεινπ παξάγνληα πήμεο.
1.

Δξγαζηεξηαθά ή/θαη θιηληθά ζπκπηώκαηα ηα νπνία είλαη ζαθώο ελδεηθηηθά επαηηθήο βιάβεο:
ιόγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ θάζαξζε ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ παξαγόλησλ πήμεο, απηνί νη
αζζελείο δηαηξέρνπλ πςειόηεξν θίλδπλν εκθάληζεο δηάρπηεο ελδαγγεηαθήο πήμεο.

2.

Έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, νμεία ζξόκβσζε ή/θαη εκβνιή: ην FEIBA ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε απεηιεηηθά γηα ηε δσή αηκνξξαγηθά επεηζόδηα.

Βι. παξάγξαθν 4.4.
4.4

Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε

ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο, ην FEIBA πξέπεη λα ρνξεγείηαη κόλνλ εάλ δελ αλακέλεηαη νπδεκία
αληίδξαζε ζηε ζεξαπεία κε ζπκππθλώκαηα ησλ θαηάιιεισλ παξαγόλησλ πήμεο ηνπ αίκαηνο – π.ρ. ζε
πεξίπησζε πςεινύ ηίηινπ αλαζηνιέσλ θαη αηκνξξαγίαο απεηιεηηθήο γηα ηε δσή ή θηλδύλνπ
αηκνξξαγίαο (π.ρ. κεηαηξαπκαηηθήο ή κεηεγρεηξεηηθήο):
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- Γηάρπηε ελδαγγεηαθή πήμε (DIC): εξγαζηεξηαθά επξήκαηα ή/θαη θιηληθά ζπκπηώκαηα.
- Ζπαηηθή βιάβε: Λόγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο θάζαξζεο ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ παξαγόλησλ πήμεο,
νη αζζελείο κε κεησκέλε επαηηθή ιεηηνπξγία δηαηξέρνπλ πςειόηεξν θίλδπλν εκθάληζεο DIC.
- ηεθαληαία θαξδηαθή λόζνο, νμεία ζξόκβσζε ή/θαη εκβνιή.
Όπσο ζπκβαίλεη κε νπνηνδήπνηε πξσηετληθό παξαζθεύαζκα πνπ ρνξεγείηαη ελδνθιέβηα, είλαη δπλαηό
λα εκθαληζηνύλ αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο αιιεξγηθνύ ηύπνπ. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα
ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά κε ηα πξώηκα ζεκεία ησλ αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο, γηα παξάδεηγκα
εξύζεκα, δεξκαηηθό εμάλζεκα, γεληθεπκέλε θλίδσζε, θλεζκόο, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή/δύζπλνηα,
αίζζεζε ζύζθηγμεο ηνπ ζώξαθα, γεληθή δπζθνξία, δάιε θαη πηώζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο έσο
αιιεξγηθή θαηαπιεμία. Δάλ εκθαληζηνύλ απηά ηα ζπκπηώκαηα, ζα πξέπεη λα γίλεη ζύζηαζε ζηνπο
αζζελείο λα δηαθόςνπλ ηε ζεξαπεία θαη λα επηθνηλσλήζνπλ ακέζσο κε ηνλ ηαηξό ηνπο. Ζ θαηαπιεμία
αληηκεησπίδεηαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ζύγρξνλεο ζεξαπείαο ηεο θαηαπιεμίαο.
Δίλαη δηαζέζηκα κόλνλ πεξηνξηζκέλα θιηληθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ηνπ FEIBA ζε
πεξηπηώζεηο πξνθύιαμεο αηκνξξνθηιηθώλ αζζελώλ από αηκνξξαγία.
Σν FEIBA 1000 U πεξηέρεη πεξίπνπ 80 mg λαηξίνπ (ππνινγηζκέλν) αλά θηαιίδην. Απηό πξέπεη λα
ιεθζεί ππόςε ζηελ πεξίπησζε αζζελώλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε δίαηηα ρακειή ζε λάηξην.
Παξαθνινύζεζε ζεξαπείαο
Γελ πξέπεη λα ππεξβαίλνληαη νη κεκνλσκέλεο δόζεηο 100 U/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη εκεξήζηεο
δόζεηο 200 U/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο. Αζζελείο νη νπνίνη ιακβάλνπλ κεκνλσκέλε δόζε 100 U/kg
ζσκαηηθνύ βάξνπο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη πξνζεθηηθά, ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε
δηάρπηεο ελδαγγεηαθήο πήμεο (DIC) ή ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ νμείαο ηζραηκίαο ζηεθαληαίσλ
αγγείσλ. Τςειέο δόζεηο FEIBA ζα πξέπεη λα ρνξεγνύληαη κόλνλ γηα όζν δηάζηεκα είλαη απνιύησο
αλαγθαίν – πξνθεηκέλνπ λα δηαθνπεί ε αηκνξξαγία.
Δάλ εκθαληζηνύλ θιηληθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ή ηεο ζπρλόηεηαο παικνύ,
αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, βήραο ή ζσξαθηθό άιγνο, ε έγρπζε πξέπεη λα δηαθόπηεηαη ακέζσο θαη λα
ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια δηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά κέηξα. εκαληηθέο εξγαζηεξηαθέο
παξάκεηξνη ηεο δηάρπηεο ελδαγγεηαθήο πήμεο (DIC) είλαη ε κείσζε ηνπ ηλσδνγόλνπ, ε κείσζε ηνπ
αξηζκνύ ζξνκβνθπηηάξσλ ή/θαη ε ύπαξμε πξντόλησλ απνδόκεζεο ηλώδνπο/ηλσδνγόλνπ (FDP). Άιιεο
παξάκεηξνη ηεο δηάρπηεο ελδαγγεηαθήο πήμεο (DIC) είλαη ν ζαθώο παξαηεηακέλνο ρξόλνο ζξνκβίλεο,
πξνζξνκβίλεο ή ελεξγνπνηεκέλεο κεξηθήο ζξνκβνπιαζηίλεο (aPTT). ε αζζελείο κε αηκνξξνθηιία
παξνπζία αλαζηνιέσλ ή κε επίθηεηνπο αλαζηνιείο παξαγόλησλ πήμεο VIII, IX ή/θαη XI, ν ρξόλνο
ελεξγνπνηεκέλεο κεξηθήο ζξνκβνπιαζηίλεο (aPTT) είλαη παξαηεηακέλνο ιόγσ ηεο ππνθείκελεο
λόζνπ.
Οη αζζελείο κε αηκνξξνθηιία παξνπζία αλαζηνιέσλ ή κε επίθηεηνπο αλαζηνιείο παξαγόλησλ πήμεο, νη
νπνίνη ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε FEIBA, ελδέρεηαη λα εκθαλίδνπλ απμεκέλε αηκνξξαγηθή δηάζεζε
θαη, ηαπηόρξνλα, λα δηαηξέρνπλ πςειό θίλδπλν ζξόκβσζεο.
Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη θιηληθή απνηειεζκαηηθόηεηα
Οη in vitro εμεηάζεηο, όπσο ν ρξόλνο ελεξγνπνηεκέλεο κεξηθήο ζξνκβνπιαζηίλεο (aPTT), ν ρξόλνο
πήμεο νιηθνύ αίκαηνο (WBCT) θαη ε ζξνκβνειαζηνγξαθία (TEG), νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη σο
απόδεημε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, δελ ζπζρεηίδνληαη απαξαίηεηα κε ηελ θιηληθή εηθόλα. Δπνκέλσο,
νη πξνζπάζεηεο επαλαθνξάο απηώλ ησλ ηηκώλ ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα κε αύμεζε ηεο δόζεο ηνπ
FEIBA όρη κόλν δελ κπνξνύλ λα είλαη επηηπρείο, αιιά επηπξόζζεηα απνξξίπηνληαη έληνλα εμαηηίαο
ηνπ πηζαλνύ θηλδύλνπ πξόθιεζεο δηάρπηεο ελδαγγεηαθήο πήμεο (DIC) ιόγσ ππεξδνζνινγίαο.
εκαληηθόηεηα ηνπ αξηζκνύ αηκνπεηαιίσλ
Δάλ ε αληαπόθξηζε ζηε ζεξαπεία κε ην FEIBA είλαη αλεπαξθήο, ζπληζηάηαη ε δηελέξγεηα κέηξεζεο
ηνπ αξηζκνύ αηκνπεηαιίσλ, θαζώο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ FEIBA είλαη απαξαίηεηνο έλαο
επαξθήο αξηζκόο ιεηηνπξγηθά αθέξαησλ αηκνπεηαιίσλ.
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ηα θαζηεξσκέλα κέηξα πξόιεςεο ησλ ινηκώμεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε θαξκαθεπηηθώλ
πξντόλησλ πνπ έρνπλ παξαζθεπαζζεί κε βάζε ην αλζξώπηλν αίκα ή πιάζκα, πεξηιακβάλνληαη ε
επηινγή δνηώλ, ν έιεγρνο ησλ αηνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ δεμακελώλ πιάζκαηνο γηα εηδηθνύο
δείθηεο ινίκσμεο θαη ε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθώλ κέηξσλ αδξαλνπνίεζεο/απνκάθξπλζεο ηώλ θαηά
ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ωζηόζν, όηαλ ρνξεγνύληαη θαξκαθεπηηθά πξντόληα πνπ έρνπλ
παξαζθεπαζζεί κε βάζε ην αλζξώπηλν αίκα ή πιάζκα, ε πηζαλόηεηα κεηάδνζεο ινηκνγόλσλ
παξαγόλησλ δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί εληειώο. Σν ίδην επίζεο ηζρύεη γηα άγλσζηνπο ή
λενεκθαληδόκελνπο ηνύο θαη άιινπο παζνγόλνπο παξάγνληεο.
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζεσξνύληαη απνηειεζκαηηθά γηα ειπηξνθόξνπο ηνύο, όπσο νη HIV, HBV
θαη HCV, θαζώο θαη γηα ηνλ κε ειπηξνθόξν ηό HAV. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ελδέρεηαη λα έρνπλ
πεξηνξηζκέλε αμία έλαληη ησλ κε ειπηξνθόξσλ ηώλ όπσο ν παξβντόο Β19. Ζ ινίκσμε κε ηνλ παξβντό
Β19 ελδέρεηαη λα είλαη ζνβαξή γηα εγθύνπο (ινίκσμε ηνπ εκβξύνπ) θαη γηα άηνκα κε
αλνζναλεπάξθεηα ή απμεκέλε εξπζξνπνίεζε (π.ρ. αηκνιπηηθή αλαηκία).
Θα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερόκελν θαηάιιεινπ εκβνιηαζκνύ (έλαληη ηεο επαηίηηδαο A θαη B) γηα
αζζελείο νη νπνίνη ιακβάλνπλ ηαθηηθά/επαλαιακβαλόκελα πξντόληα αλαζηνιέα ηνπ παξάγνληα πήμεο
VIII πνπ πξνέξρνληαη από αλζξώπηλν πιάζκα.
πληζηάηαη επηηαθηηθά λα θαηαγξάθεηαη ε νλνκαζία θαη ν αξηζκόο παξηίδαο ηνπ πξντόληνο, θάζε
θνξά πνπ ρνξεγείηαη FEIBA ζε έλαλ αζζελή, ώζηε λα κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί ν ζπγθεθξηκέλνο
αζζελήο κε ηελ παξηίδα ηνπ πξντόληνο.
4.5

Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο

Γελ ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε αληηηλσδνιπηηθώλ, όπσο ην ε-ακηλνθαπξντθό νμύ, καδί κε ην FEIBA.
Δάλ είλαη απαξαίηεηε ε ρνξήγεζε αληηηλσδνιπηηθώλ, όπσο ην ε-ακηλνθαπξντθό νμύ, καδί κε
ην FEIBA, ην δηάζηεκα κεηαμύ ηεο ρνξήγεζεο απηώλ ησλ δύν πξντόλησλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
6 ώξεο.
4.6

Kύεζε θαη γαινπρία

Γελ έρεη πξνζδηνξηζηεί ε αζθάιεηα ηνπ FEIBA θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο θαη ηεο γαινπρίαο.
Οη ηαηξνί πξέπεη λα εμεηάδνπλ πξνζεθηηθά ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο θαη ηα νθέιε γηα θάζε
ζπγθεθξηκέλν αζζελή πξηλ ζπληαγνγξαθήζνπλ ην FEIBA.
Ζ εγθπκνζύλε θαη ε κεηά ηνλ ηνθεηό πεξίνδνο ραξαθηεξίδνληαη από έλαλ απμαλόκελν θίλδπλν
ζξόκβσζεο, θαη δηάθνξεο επηπινθέο ηεο εγθπκνζύλεο ζπλδένληαη κε έλαλ απμαλόκελν θίλδπλν
δηάρπηεο ελδαγγεηαθήο πήμεο.
Γελ έρνπλ δηεμαρζεί κε ην FEIBA κειέηεο αλαπαξαγσγήο ζε πεηξακαηόδσα.
4.7

Δπηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ

Σν FEIBA έρεη ακειεηέα επίδξαζε ή δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο
θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ.
4.8

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

Οη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ έρνπλ αλαθεξζεί ζην πιαίζην ηεο
παξαθνινύζεζεο ηνπ θαξκάθνπ κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ ζηελ αγνξά. Ζ ζπρλόηεηα δελ κπνξεί λα
εθηηκεζεί βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ (άγλσζηε).
Καηεγνξία νξγάλνπ ζπζηήκαηνο ζύκθσλα κε
ηε βάζε δεδνκέλσλ MedDRA
Γηαηαξαρέο ηνπ αηκνπνηεηηθνύ θαη ηνπ ιεκθηθνύ
ζπζηήκαηνο
Γηαηαξαρέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο
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Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
Γηάρπηε ελδαγγεηαθή πήμε (DIC)
Αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο
Κλίδσζε
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Γηαηαξαρέο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο
Καξδηαθέο δηαηαξαρέο
Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο
Γηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ππνδόξηνπ
ηζηνύ
Γεληθέο δηαηαξαρέο θαη θαηαζηάζεηο ηεο ζέζεο
ρνξήγεζεο
Παξαθιηληθέο εμεηάζεηο

Αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε
Τπαηζζεζία
Έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ
Δκβνιή (ζξνκβνεκβνιηθέο επηπινθέο)
Αίζζεκα αηκσδίαο ζην πξόζσπν
Άιγνο ηεο ζέζεο έγρπζεο
Πηώζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο

Ζ ηαρεία ελδνθιέβηα έγρπζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαπεξαζηηθό πόλν θαη αίζζεκα αηκσδίαο ζην
πξόζσπν θαη ζηα άθξα, θαζώο επίζεο θαη πηώζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο.
Παξαηεξήζεθαλ εκθξάγκαηα ηνπ κπνθαξδίνπ ηα νπνία εθδειώζεθαλ κεηά από ηε ρνξήγεζε δόζεσλ
πςειόηεξσλ ηεο κέγηζηεο εκεξήζηαο δόζεο ή/θαη κεηά από παξαηεηακέλε εθαξκνγή ή/θαη ππό ηελ
παξνπζία παξαγόλησλ θηλδύλνπ γηα ζξνκβνεκβνιή.
Γηα ηελ αζθάιεηα, αλαθνξηθά κε κεηαδηδόκελνπο παξάγνληεο, βι. παξάγξαθν 4.4.
4.9

Τπεξδνζνινγία

Ζ ππεξδνζνινγία ηνπ FEIBA ελδέρεηαη λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο αλεπηζύκεησλ ζπκβάλησλ,
όπσο ε ζξνκβνεκβνιή, ε δηάρπηε ελδαγγεηαθή πήμε (DIC) ή ην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ (βι.
παξάγξαθν 4.4).
5.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ

5.1

Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο

Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: παξάγνληεο πήμεο αίκαηνο. Κσδηθόο ATC: B02BD03.
Παξόηη ην FEIBA αλαπηύρζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ε δξαζηηθόηεηά ηνπ ζηελ
παξάθακςε ηνπ αλαζηνιέα ηνπ παξάγνληα VIII έρεη απνδεηρηεί ηόζν in vitro όζν θαη in vivo, ν
κεραληζκόο δξάζεο ηνπ απνηειεί αθόκα αληηθείκελν επηζηεκνληθήο ζπδήηεζεο. Οη ηξέρνπζεο
επηζηεκνληθέο εξγαζίεο επηθεληξώλνληαη ζην ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ εηδηθά ζπζηαηηθά ηνπ
ελεξγνπνηεκέλνπ ζπκπιέγκαηνο πξνζξνκβίλεο, ε πξνζξνκβίλε (F II) θαη ν ελεξγνπνηεκέλνο
παξάγνληαο πήμεο X (FXa) ζηνλ ηξόπν δξάζεο ηνπ FEIBA.
Ζ εκπεηξία ζε αζζελείο κε αηκνξξνθηιία B κε αλαζηνιείο ηνπ παξάγνληα IX είλαη πεξηνξηζκέλε.
Τπάξρνπλ δηαζέζηκεο 40 αλαθνξέο πεξηπηώζεσλ όπνπ ην FEIBA ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζεξαπεία
θαη ηελ πξόιεςε αηκνξξαγηθώλ επεηζνδίσλ ζε αζζελείο κε αηκνξξνθηιία B κε αλαζηνιέα ηνπ
παξάγνληα IX.Από απηνύο ηνπο 40 αζζελείο, 3 παξνπζίαζαλ αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο.
Τπάξρνπλ, επίζεο, κεκνλσκέλεο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ FEIBA ζηε ζεξαπεία αζζελώλ κε
επίθηεηνπο αλαζηνιείο ησλ παξαγόλησλ X, XI θαη XIII.
5.2

Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο

Δπεηδή ν ηξόπνο δξάζεο ηνπ FEIBA βξίζθεηαη αθόκα ππό ζπδήηεζε, δελ είλαη δπλαηό λα εμαρζεί έλα
ηειηθό ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηηο θαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηέο ηνπ.
5.3

Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα

Βάζεη κειεηώλ νμείαο ηνμηθόηεηαο ζε πνληίθηα ζηα νπνία έρεη γελεηηθά αδξαλνπνηεζεί ν παξάγνληαο
πήμεο VIII θαη ζε θπζηνινγηθά πνληίθηα, θαζώο θαη ζε αξνπξαίνπο, κε δόζεηο πςειόηεξεο ηεο
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κέγηζηεο εκεξήζηαο δόζεο ζε αλζξώπνπο (> 200 U/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο), κπνξεί λα εμαρζεί ην
ζπκπέξαζκα όηη νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην FEIBA είλαη θπξίσο απνηέιεζκα
ηεο ππεξβνιηθήο πήμεο ηνπ αίκαηνο ιόγσ ησλ θαξκαθνινγηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ.
Οη κειέηεο ηνμηθόηεηαο κε επαλαιακβαλόκελε ρνξήγεζε δόζεσλ ζε πεηξακαηόδσα είλαη πξαθηηθά
αλέθηθηεο, θαζώο παξαηεξείηαη παξέκβαζε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο αληηζσκάησλ έλαληη ησλ
εηεξόινγσλ πξσηετλώλ.
Δπεηδή νη παξάγνληεο πήμεο αίκαηνο δελ ζεσξνύληαη θαξθηλνγόλνη ή κεηαιιαμηνγόλνη, νη
πεηξακαηηθέο κειέηεο ζε δώα, ηδηαίηεξα ζε εηεξόινγα είδε, δελ ζεσξήζεθαλ απαξαίηεηεο.
6.

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

6.1

Καηάινγνο εθδόρσλ

Κόληο: Υισξηνύρν λάηξην
Κηηξηθό λάηξην
Γηαιύηεο: ηείξν Ύδσξ γηα ελέζηκα
6.2

Αζπκβαηόηεηεο

Απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ δελ πξέπεη λα αλακηγλύεηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα, πιελ ηνπ
αλαθεξόκελνπ δηαιύηε ζηελ ελόηεηα 6.6.
Όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα παξαζθεπάζκαηα παξαγόλησλ πήμεο αίκαηνο, ε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ε
αλνρή ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο ελδέρεηαη λα κεησζνύλ, εάλ ην πξντόλ αλακεηρζεί κε άιια
θαξκαθεπηηθά πξντόληα. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη θνηλή θιεβηθή πξόζβαζε, ζπληζηάηαη απηή λα
εθπιέλεηαη κε θαηάιιειν δηάιπκα, π.ρ. κε ηζόηνλν δηάιπκα θπζηνινγηθνύ νξνύ, πξηλ από θαη κεηά
από ηε ρνξήγεζε ηνπ FEIBA.
6.3

Γηάξθεηα δσήο

Γύν έηε.
Ζ ρεκηθή θαη θπζηθή ζηαζεξόηεηα θαηά ηε ρξήζε ηνπ αλαζπζηαζέληνο πξντόληνο θόλεσο έρεη
επηδεηρζεί γηα 3 ώξεο ζηνπο 20°C έσο 25°C.
Σν αλαζπζηακέλν πξντόλ δελ πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζην ςπγείν.
6.4

Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο

Με θπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε ησλ 25°C. Μελ θαηαςύρεηε.
Να θπιάζζεηαη ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία γηα λα πξνζηαηεύεηαη από ην θσο.
Γηα ζπλζήθεο θύιαμεο ηνπ αλαζπζηαζέληνο θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο – βι. παξάγξαθν 6.3.
6.5

Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε

Ζ θόληο παξέρεηαη ζε έλα θηαιίδην θαηαζθεπαζκέλν από άρξσκν γπαιί ηνπ νπνίνπ ε επηθάλεηα έρεη
ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία (πδξνιπηηθή ηάμε II). Ο δηαιύηεο παξέρεηαη ζε έλα θηαιίδην
θαηαζθεπαζκέλν από άρξσκν γπαιί ηνπ νπνίνπ ε επηθάλεηα έρεη ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία
(πδξνιπηηθή ηάμε I). Σα θηαιίδηα είλαη θιεηζκέλα κε πώκα θαηαζθεπαζκέλν από βνπηπιηθό θόκκη.
Ζ ζπζθεπαζία πεξηέρεη είηε
-

1 θηαιίδην κε FEIBA 1000 U
1 θηαιίδην κε 20 ml ζηείξν ύδσξ γηα ελέζηκα
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-

1 ζύξηγγα κίαο ρξήζεο
1 βειόλα κίαο ρξήζεο
1 βειόλα-πεηαινύδα κε ζθηγθηήξα
1 βειόλα κε θίιηξν
1 βειόλα κεηαθνξάο
1 βειόλα αεξηζκνύ

ή
-

1 θηαιίδην κε FEIBA 1000 U
1 θηαιίδην κε 20 ml ζηείξν ύδσξ γηα ελέζηκα
1 ζπζθεπή BAXJECT II Hi-Flow
1 ζύξηγγα κίαο ρξήζεο
1 βειόλα κίαο ρξήζεο
1 βειόλα-πεηαινύδα κε ζθηγθηήξα

6.6

Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο θαη άιινο ρεηξηζκόο

Σν FEIBA πξέπεη λα αλαζπζηαζεί ακέζσο πξηλ από ηε ρνξήγεζε. Σν δηάιπκα ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζεί ακέζσο (θαζώο ην ζθεύαζκα δελ πεξηέρεη ζπληεξεηηθά).
Με ρξεζηκνπνηείηε δηαιύκαηα πνπ είλαη ζνιά ή πεξηέρνπλ αησξνύκελα ζσκαηίδηα.
Οη αλνηθηνί πεξηέθηεο δελ πξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηνύληαη.
Με ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ, εάλ ν απνζηεηξσκέλνο θξαγκόο ηνπ έρεη παξαβηαζηεί, ε ζπζθεπαζία
ηνπ έρεη ππνζηεί δεκηά ή εάλ ην πξντόλ εκθαλίδεη ζεκεία αιινίσζεο.
Γηα ηελ αλαζύζηαζε, ρξεζηκνπνηήζηε κόλνλ ην ζηείξν ύδσξ γηα ελέζηκα θαη ην ζεη ζπζθεπώλ πνπ
παξέρνληαη κε ηε ζπζθεπαζία. Δάλ ρξεζηκνπνηεζνύλ άιιεο ζπζθεπέο από απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηε ζπζθεπαζία, βεβαησζείηε όηη γίλεηαη ρξήζε ελόο επαξθνύο θίιηξνπ κε κέγεζνο πόξσλ
ηνπιάρηζηνλ 149 µm.
Κάζε κε ρξεζηκνπνηεζέλ πξντόλ ή ππόιεηκκα πξέπεη λα απνξξηθζεί ζύκθσλα κε ηηο θαηά ηόπνπο
ηζρύνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Αλαζύζηαζε ηεο θόλεσο γηα ηελ παξαζθεπή δηαιύκαηνο πξνο έγρπζε κε βειόλεο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Θεξκάλεηε ην κε αλνηγκέλν θηαιίδην δηαιύηε (ζηείξν ύδσξ γηα ελέζηκα) ζε ζεξκνθξαζία
δσκαηίνπ ή ζε κέγηζηε ζεξκνθξαζία +37°C.
Αθαηξέζηε ηα πξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα από ηα θηαιίδηα ηεο θόλεσο θαη ηνπ δηαιύηε (Δηθ. A)
θαη απνιπκάλεηε ηα πώκαηα από θανπηζνύθ θαη ησλ δύν θηαιηδίσλ.
Αλνίμηε ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα ηνπ ελόο άθξνπ ηεο βειόλαο κεηαθνξάο πνπ εζσθιείεηαη
ζηε ζπζθεπαζία, πεξηζηξέθνληάο ην, αθαηξέζηε ην θαη εηζάγεηε ηε βειόλα, κέζσ ηνπ πώκαηνο
από θανπηζνύθ ζην θηαιηδίνπ δηαιύηε (Δηθ. B θαη Γ).
Αθαηξέζηε ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα από ην άιιν άθξν ηεο βειόλαο κεηαθνξάο, πξνζέρνληαο
λα κελ αγγίμεηε ην εθηεζεηκέλν άθξν!
Αλαζηξέςηε ην θηαιίδην δηαιύηε θαη εηζάγεηε ην ειεύζεξν άθξν ηεο βειόλαο κεηαθνξάο κέζσ
ηνπ πώκαηνο από θανπηζνύθ ηνπ θηαιηδίνπ ηεο θόλεσο (Δηθ. Γ). Ο δηαιύηεο ζα αλαξξνθεζεί
ζην θηαιίδην ηεο θόλεσο ιόγσ ύπαξμεο θελνύ.
Απνζπλδέζηε ηα δύν θηαιίδηα αθαηξώληαο ηε βειόλα κεηαθνξάο από ην θηαιίδην θόλεσο
(Δηθ. E). Αλαθηλήζηε κε ήπηεο, πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο ην θηαιίδην θόλεσο, γηα λα επηηαρύλεηε
ηε δηαιπηνπνίεζε.
Μεηά ηελ πιήξε αλαζύζηαζε ηεο θόλεσο, εηζάγεηε ηε βειόλα αεξηζκνύ πνπ εζσθιείεηαη ζηε
ζπζθεπαζία (Δηθ. Σ), πξνθεηκέλνπ λα ππνρσξήζεη ηπρόλ αθξόο. Αθαηξέζηε ηε βειόλα
αεξηζκνύ.
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Έγρπζε:
1.
2.

Αλνίμηε ην έλα άθξν ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ θαιύκκαηνο ηεο βειόλαο κε θίιηξν πνπ εζσθιείεηαη
ζηε ζπζθεπαζία, πεξηζηξέθνληάο ην, αθαηξέζηε ην θαη εθαξκόζηε ηε βειόλα ζηε ζηείξα
ζύξηγγα κίαο ρξήζεο. Αλαξξνθήζηε ην δηάιπκα κε ηε ζύξηγγα (Δηθ. Ε).
Απνζπλδέζηε ηε βειόλα κε θίιηξν από ηε ζύξηγγα θαη κε αξγό ξπζκό, ρνξεγήζηε ην δηάιπκα
ελδνθιεβίσο κε ην ζεη έγρπζεο ην νπνίν εζσθιείεηαη (ή κε ηε βειόλα κίαο ρξήζεο ε νπνία
εζσθιείεηαη).

Δηθ. Α

Δηθ. Β

Δηθ. Γ

Δηθ. Γ Δηθ. E

Δηθ. Σ Δηθ. Ε

Αλαζύζηαζε ηεο θόλεσο γηα ηελ παξαζθεπή δηαιύκαηνο πξνο έγρπζε κε ηε ζπζθεπή BAXJECT
II
Hi-Flow:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Σν κε αλνηγκέλν θηαιίδην δηαιύηε (ζηείξν ύδσξ γηα ελέζηκα) πξέπεη λα απνθηήζεη
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (15°C έσο 25°C) ρξεζηκνπνηώληαο, γηα παξάδεηγκα, πδαηόινπηξν γηα
κεξηθά ιεπηά (κέγηζηε ζεξκνθξαζία 37°C).
Αθαηξέζηε ηα πξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα από ηα θηαιίδηα ηεο θόλεσο θαη ηνπ δηαιύηε θαη
απνιπκάλεηε ηα πώκαηα από θανπηζνύθ θαη ησλ δύν θηαιηδίσλ. Σνπνζεηήζηε ηα θηαιίδηα ζε
κηα επίπεδε επηθάλεηα.
Αλνίμηε ηε ζπζθεπαζία ηεο ζπζθεπήο BAXJECT II Hi-Flow αθαηξώληαο ην πξνζηαηεπηηθό
θύιιν αινπκηλίνπ, ρσξίο λα αγγίμεηε ην πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο (Δηθ. α). Μελ
αθαηξέζεηε ην ζύζηεκα κεηαθνξάο από ηε ζπζθεπαζία ηνπ ζε απηό ην ζεκείν.
Αλαζηξέςηε ηε ζπζθεπαζία θαη εηζάγεηε ηε δηάθαλε, πιαζηηθή δηαηξεηηθή αθίδα δηακέζνπ ηνπ
πώκαηνο από θανπηζνύθ ηνπ θηαιηδίνπ δηαιύηε (Δηθ. β). ηε ζπλέρεηα, αθαηξέζηε ηε
ζπζθεπαζία ηεο ζπζθεπήο BAXJECT II Hi-Flow (Δηθ. γ). Μελ αθαηξέζεηε ην κπιε
πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα από ηε ζπζθεπή BAXJECT II Hi-Flow.
ηε ζπλέρεηα, αλαζηξέςηε ην ζύζηεκα, ην νπνίν απνηειείηαη από ηε ζπζθεπή BAXJECT II
Hi-Flow θαη ην θηαιίδην δηαιύηε, θαηά ηέηνηνλ ηξόπν, έηζη ώζηε ην θηαιίδην ηνπ δηαιύηε λα
βξίζθεηαη ζην επάλσ κέξνο. Πηέζηε ηε κσβ δηαηξεηηθή αθίδα ηεο ζπζθεπήο BAXJECT II
Hi-Flow δηακέζνπ ηνπ πώκαηνο ηνπ θηαιηδίνπ FEIBA. Ο δηαιύηεο αλαξξνθάηαη ζην θηαιίδην
ηνπ FEIBA ιόγσ ύπαξμεο θελνύ (Δηθ. δ).
Αλαθηλήζηε απαιά νιόθιεξν ην ζύζηεκα, σζόηνπ δηαιπζεί ε θόληο. Βεβαησζείηε όηη ην FEIBA
έρεη δηαιπζεί πιήξσο θαζώο, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ην θίιηξν ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη
δπλαηό λα ζπγθξαηήζεη δξαζηηθή νπζία.
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Δηθ. α

Δηθ. β

Δηθ. γ

Έγρπζε
1) Αθαηξέζηε ην κπιε πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα από ηε ζπζθεπή BAXJECT II Hi-Flow. πλδέζηε ηε
ζύξηγγα ζηε ζπζθεπή BAXJECT II Hi-Flow (ΜΖΝ ΑΝΑΡΡΟΦΑΣΔ ΑΔΡΑ ΜΔΑ ΣΖ ΤΡΗΓΓΑ)
(Δηθ. ε).
2) Αλαζηξέςηε ην ζύζηεκα (κε ην θηαιίδην πνπ πεξηέρεη ην ζπκπύθλσκα λα βξίζθεηαη ζην επάλσ
κέξνο). Αλαξξνθήζηε ην αλαζπζηακέλν πξντόλ κέζα ζηε ζύξηγγα ηξαβώληαο αξγά ην έκβνιν πξν ηα
πίζσ (Δηθ. ζη).
3) Απνζπλδέζηε ηε ζύξηγγα.
4) Με αξγό ξπζκό, ρνξεγήζηε ην δηάιπκα ελδνθιεβίσο, ρξεζηκνπνηώληαο ην ζεη έγρπζεο ην νπνίν
εζσθιείεηαη (ή ηε βειόλα κίαο ρξήζεο).
Δηθ. δ

Δηθ. ε

Δηθ. ζη

Μελ ππεξβαίλεηε έλα ξπζκό έγρπζεο 2 U FEIBA/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο αλά ιεπηό.
7.

ΚΑΣΟΥΟ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

BAXTER (HELLAS) Δ.Π.Δ.
Μεηζόβνπ 3
141 21 Ν. Ζξάθιεην – Αηηηθή
Σει.: 210 28 80 000
8.

ΑΡΗΘΜΟ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

41055/16-06-2010
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9.

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΡΧΣΖ ΔΓΚΡΗΖ/ΑΝΑΝΔΧΖ ΣΖ ΑΓΔΗΑ

16-06-2010
10.

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ

15-11-2010
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