ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ
1.

ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

IMMUNATE 1000 IU, Κόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα
2.

ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ

Γξαζηηθή νπζία: Αλζξώπηλνο παξάγνληαο πήμεο VIII
Σν IMMUNATE 1000 IU δηαηίζεηαη σο θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα πνπ πεξηέρεη
νλνκαζηηθά 1000 IU αλζξώπηλνπ παξάγνληα πήμεο VIII1 θαη 750 IU παξάγνληα von Willebrand2
αλζξώπηλνπ πιάζκαηνο (VWF:RCo) αλά θηαιίδην.
Σν πξντόλ πεξηέρεη πεξίπνπ 100 IU/ml παξάγνληα πήμεο VIII αλζξώπηλνπ πιάζκαηνο θαη 75 IU/ml
παξάγνληα von Willebrand αλζξώπηλνπ πιάζκαηνο, όηαλ αλαζπζηαζεί κε 10 ml ζηείξνπ ύδαηνο γηα
ελέζηκα.
Ζ δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα VIII (IU) πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο ρξσκνγόλνπ δνθηκαζίαο
όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Δπξσπατθή Φαξκαθνπνηία. Ζ εηδηθή δξαζηηθόηεηα ηνπ IMMUNATE είλαη
70 ± 30 IU FVIII/mg πξσηεΐλεο3. Ζ δξαζηηθόηεηα ηνπ VWF (IU) πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο
δνθηκαζίαο ζπκπαξάγνληα ξηζηνζεηίλεο (VWF:RCo) όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Δπξσπατθή
Φαξκαθνπνηία.
Έθδνρα:
1 θηαιίδην πεξηέρεη 19,6 mg λαηξίνπ.
Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1.
3.

ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Κόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα
4.
4.1

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο

Θεξαπεία θαη πξνθύιαμε ησλ αηκνξξαγηώλ ζε αζζελείο κε ζπγγελή (αηκνξξνθηιία Α) ή επίθηεηε
αλεπάξθεηα ηνπ παξάγνληα VIII.
Νόζνο ηνπ von Willebrand κε αλεπάξθεηα ηνπ παξάγνληα VIII.
4.2

Γνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο

Ζ ζεξαπεία ζα πξέπεη λα μεθηλά ππό ηελ επίβιεςε ηαηξνύ κε εκπεηξία ζηελ αληηκεηώπηζε δηαηαξαρώλ
πήμεο.
Γνζνινγία ζηελ Αηκνξξνθηιία Α
Ζ δνζνινγία θαη ε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο εμαξηώληαη από ηε ζνβαξόηεηα ηεο
1 H δξαζηηθόηεηα ηνπ FVIII πξνζδηνξίζηεθε ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξόηππν ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ
Τγείαο γηα πκππθλώκαηα FVIII.
2 Ζ δξαζηηθόηεηα ηνπ ζπκπαξάγνληα ξηζηνζεηίλεο ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα von Willebrand
πξνζδηνξίζηεθε ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξόηππν ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο γηα ην πκπύθλσκα
ηνπ Παξάγνληα von Willebrand.
3 ρσξίο ζηαζεξνπνηεηή (ιεπθσκαηίλε). Ζ κέγηζηε εηδηθή δξαζηηθόηεηα ζε αλαινγία 1:1 ηεο δξαζηηθόηεηαο
ηνπ παξάγνληα VIII πξνο ην αληηγόλν ηνπ παξάγνληα von Willebrand είλαη 100 IU παξάγνληα VIII αλά mg
πξσηεΐλεο.
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αλεπάξθεηαο ζε παξάγνληα VIII, ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ έθηαζε ησλ αηκνξξαγηθώλ επεηζνδίσλ θαη από
ηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο.
Ο αξηζκόο ησλ κνλάδσλ παξάγνληα VIII πνπ ρνξεγείηαη, εθθξάδεηαη ζε Γηεζλείο Μνλάδεο (IU), νη
νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην ηζρύνλ πξόηππν ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο γηα ηα πξντόληα πνπ
πεξηέρνπλ παξάγνληα VIII. Ζ δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα VIII ζην πιάζκα εθθξάδεηαη είηε σο
πνζνζηό (ζε ζρέζε κε ην θπζηνινγηθό αλζξώπηλν πιάζκα) είηε ζε Γηεζλείο Μνλάδεο (IU) (ζε ζρέζε
κε έλα Γηεζλέο Πξόηππν γηα ζπκππθλώκαηα παξάγνληα VIII).
Μία Γηεζλήο Μνλάδα (IU) δξαζηηθόηεηαο ηνπ παξάγνληα VIII ηζνδπλακεί κε ηελ πνζόηεηα ηνπ
παξάγνληα VIII ζε 1 ml θπζηνινγηθνύ αλζξώπηλνπ πιάζκαηνο.
Ο ππνινγηζκόο ηεο απαηηνύκελεο δνζνινγίαο ηνπ παξάγνληα VIII, όπσο νξίδεηαη παξαθάησ,
βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε όηη 1 IU παξάγνληα VIII αλά kg ζσκαηηθνύ βάξνπο απμάλεη ηε
δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα VIII ηνπ πιάζκαηνο θαηά πεξίπνπ 2% ηεο θπζηνινγηθήο δξαζηηθόηεηαο.
Ζ απαηηνύκελε δόζε πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνλ αθόινπζν ηύπν:
Απαηηνύκελεο κνλάδεο = ζσκαηηθό βάξνο (kg) x επηζπκεηή αύμεζε παξάγνληα VIII (%) x 0,5
Ζ ρνξεγεηέα πνζόηεηα θαη ε ζπρλόηεηα ρνξήγεζεο πξέπεη πάληνηε λα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ
θιηληθή απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.
Αηκνξξαγίεο θαη Υεηξνπξγηθή
ηνπο αθόινπζνπο ηύπνπο αηκνξξαγηθώλ επεηζνδίσλ, ε δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα VIII δελ πξέπεη
λα κεηώλεηαη πέξαλ ηνπ δεδνκέλνπ επηπέδνπ δξαζηηθόηεηαο ζην πιάζκα (σο % ηνπ θπζηνινγηθνύ ή
ζε IU/dl) ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν.
Ο παξαθάησ πίλαθαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο νδεγόο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο δνζνινγίαο ζε
αηκνξξαγηθά επεηζόδηα θαη ζε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο:
Βαζκόο αηκνξξαγίαο / Δίδνο
ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο
Αηκνξξαγία
Πξόζθαην αίκαξζξν, αηκνξξαγία
κπόο ή αηκνξξαγία ηεο
ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο

Απαηηνύκελν επίπεδν
δξαζηηθόηεηαο ηνπ
παξάγνληα VIII (% ηνπ
θπζηνινγηθνύ) (IU/dl)

πρλόηεηα ησλ δόζεσλ (ώξεο) /
Γηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο
(εκέξεο)

20 - 40

Δπαλαιάβεηε ηελ έγρπζε θάζε
12 - 24 ώξεο γηα ηνπιάρηζηνλ 1
εκέξα, κέρξη ην αηκνξξαγηθό
επεηζόδην, όπσο ππνδειώλεηαη
από ηνλ πόλν, λα ππνρσξήζεη ή
κέρξη λα επηηεπρζεί επνύισζε.

Πεξηζζόηεξν εθηεηακέλν
αίκαξζξν, αηκνξξαγία κπόο ή
αηκάησκα

30 - 60

Δπαλαιάβεηε ηελ έγρπζε θάζε
12 - 24 ώξεο γηα 3-4 εκέξεο ή
πεξηζζόηεξν, κέρξη λα
ππνρσξήζνπλ ν πόλνο θαη ε
νμεία αλαπεξία.

Απεηιεηηθέο γηα ηε δσή
αηκνξξαγίεο

60 - 100

Δπαλαιάβεηε ηελ έγρπζε θάζε 8
- 24 ώξεο, κέρξη λα παξέιζεη ν
θίλδπλνο.

30 - 60

Κάζε 24 ώξεο, γηα ηνπιάρηζηνλ 1
εκέξα, κέρξη λα επηηεπρζεί
επνύισζε.

Υεηξνπξγηθή επέκβαζε
Ειάζζολες τεηροσργηθές
επεκβάζεης
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
εμαγσγήο δνληηώλ
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Μείδολες τεηροσργηθές επεκβάζεης

80 – 100
Δπαλαιάβεηε ηελ έγρπζε θάζε 8
(πξηλ θαη κεηά ηελ επέκβαζε) - 24 ώξεο κέρξη επαξθνύο
επνύισζεο ηνπ ηξαύκαηνο θαη
ζηε ζπλέρεηα, ζεξαπεία γηα
ηνπιάρηζηνλ άιιεο 7 εκέξεο,
ώζηε λα δηαηεξεζεί ε
δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα
VIII ζην 30% κε 60% (IU/dl)

Ζ ρνξεγεηέα πνζόηεηα θαη ε ζπρλόηεηα ρνξήγεζεο πξέπεη λα πξνζαξκόδνληαη ζύκθσλα κε ηελ
θιηληθή αληαπόθξηζε θάζε ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο. Κάησ από νξηζκέλεο ζπλζήθεο (π.ρ. παξνπζία
αλαζηαιηή ρακεινύ ηίηινπ) είλαη δπλαηόλ λα απαηηνύληαη πςειόηεξεο δόζεηο από απηέο πνπ
ππνινγίζηεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηύπν.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, ζπληζηάηαη θαηάιιεινο εξγαζηεξηαθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ επηπέδσλ
ηνπ παξάγνληα VIII ώζηε λα θαζνξίδνληαη ε ρνξεγεηέα δνζνινγία θαη ε ζπρλόηεηα ησλ
επαλαιακβαλόκελσλ εγρύζεσλ. Δηδηθόηεξα ζηηο κείδνλεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, είλαη απαξαίηεηε
ε ζηελή παξαθνινύζεζε ηεο ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο κέζσ εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ ηεο πήμεο
(δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα VIII ζην πιάζκα). Ζ αληαπόθξηζε ζηνλ παξάγνληα VIII κπνξεί λα
δηαθέξεη από αζζελή ζε αζζελή, επηηπγράλνληαο δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάθηεζεο in vivo θαη
επηδεηθλύνληαο δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο εκηδσήο.
Σν πξντόλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε παηδηά ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ 6 εηώλ ηα
νπνία έρνπλ πεξηνξηζκέλε έθζεζε ζε πξντόληα ηνπ παξάγνληα VIII, θαζόηη ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα
δηαζέζηκα θιηληθά δεδνκέλα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αζζελώλ.
Μαθξνρξόληα πξνθύιαμε
Γηα καθξνρξόληα πξνθύιαμε θαηά ησλ αηκνξξαγηθώλ επεηζνδίσλ ζε αζζελείο κε ζνβαξή
αηκνξξνθηιία Α, νη ζπλήζεηο δόζεηο είλαη 20 έσο 40 IU παξάγνληα VIII αλά kg ζσκαηηθνύ βάξνπο
αλά δηαζηήκαηα 2 έσο 3 εκεξώλ. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, ηδίσο όηαλ πξόθεηηαη γηα αζζελείο λεαξήο
ειηθίαο, ελδέρεηαη λα απαηηνύληαη κηθξόηεξα δνζνινγηθά κεζνδηαζηήκαηα ή πςειόηεξεο δόζεηο.
Αηκνξξνθηιηθνί κε αλαζηαιηή ηνπ παξάγνληα VIII
Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη γηα αλάπηπμε αλαζηαιηώλ έλαληη ηνπ παξάγνληα VIII.
Δάλ ηα αλακελόκελα επίπεδα δξαζηηθόηεηαο ηνπ παξάγνληα VIII ζην πιάζκα δελ επηηεπρζνύλ ή εάλ ε
αηκνξξαγία δελ ειέγρεηαη κεηά από θαηάιιειε δνζνινγία, ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί δνθηκαζία πνπ λα
πξνζδηνξίδεη ηελ πηζαλή παξνπζία αλαζηαιηή έλαληη ηνπ παξάγνληα VIII. ε αζζελείο κε πςειά
επίπεδα αλαζηαιηή, ε ζεξαπεία κε παξάγνληα VIII κπνξεί λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ζα πξέπεη
λα ιεθζνύλ ππόςε άιιεο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο. Ζ επίβιεςε απηώλ ησλ αζζελώλ ζα πξέπεη λα
γίλεηαη από ηαηξνύο πνπ δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηελ αληηκεηώπηζε αζζελώλ κε αηκνξξνθηιία.
Βι. επίζεο παξάγξαθν 4.4.
Νόζνο ηνπ von Willebrand κε αλεπάξθεηα ηνπ παξάγνληα VIII
Σν IMMUNATE ελδείθλπηαη γηα ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο παξάγνληα VIII ζε αζζελείο κε λόζν ηνπ
von Willebrand ζηνπο νπνίνπο ε δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα FVIII είλαη κεησκέλε. Ζ ζεξαπεία
ππνθαηάζηαζεο κε IMMUNATE γηα ηνλ έιεγρν ησλ αηκνξξαγηώλ θαη ηελ πξόιεςε ησλ
αηκνξξαγηθώλ επεηζνδίσλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ρεηξνπξγηθέο παξεκβάζεηο, αθνινπζεί ηηο
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ δίλνληαη γηα ηελ αηκνξξνθηιία Α.
Σξόπνο ρνξήγεζεο
Γηαιύζηε ην ζθεύαζκα, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.6. Σν IMMUNATE ζα πξέπεη λα
ρνξεγείηαη αξγά κέζσ ηεο ελδνθιέβηαο νδνύ. Ο κέγηζηνο ξπζκόο έγρπζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη
ηα 2 ml αλά ιεπηό.
4.3

Αληελδείμεηο

Τπεξεπαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία ή ζε νπνηνδήπνηε από ηα έθδνρα.
4.4

Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε
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Όπσο θαη κε νπνηνδήπνηε ελδνθιέβην πξσηετληθό πξντόλ, είλαη πηζαλό λα εκθαληζηνύλ αληηδξάζεηο
ππεξεπαηζζεζίαο αιιεξγηθνύ ηύπνπ. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηα πξώηκα
ζπκπηώκαηα ησλ αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ εμάλζεκα, γεληθεπκέλε θλίδσζε,
ζθίμηκν ζην ζηήζνο, ζπξηγκό, ππόηαζε έσο αιιεξγηθή θαηαπιεμία. Δάλ απηά ηα ζπκπηώκαηα
εκθαληζηνύλ, νη αζζελείο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη θαη λα δηαθόπηνπλ ακέζσο ηε ρξήζε ηνπ
πξντόληνο θαη λα επηθνηλσλνύλ κε ηνλ γηαηξό ηνπο. ε πεξίπησζε θαηαπιεμίαο, πξέπεη λα
αθνινπζνύληαη νη ηζρύνπζεο εηδηθέο νδεγίεο αληηκεηώπηζεο ηεο θαηαπιεμίαο.
Ο ζρεκαηηζκόο εμνπδεηεξσηηθώλ αληηζσκάησλ (αλαζηαιηώλ) έλαληη ηνπ παξάγνληα VIII είλαη κία
γλσζηή επηπινθή ζηελ αληηκεηώπηζε αζζελώλ κε Αηκνξξνθηιία Α. Απηνί νη αλαζηαιηέο είλαη
ζπλήζσο IgG αλνζνζθαηξίλεο, έλαληη ηεο πξνπεθηηθήο δξαζηηθόηεηαο ηνπ παξάγνληα VIII θαη πνπ
ππνινγίδνληαη πνζνηηθά ζε Μνλάδεο Bethesda (BU) αλά ml πιάζκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ
ηξνπνπνηεκέλε δνθηκαζία. Ο θίλδπλνο αλάπηπμεο αλαζηαιηώλ ζπζρεηίδεηαη κε ην εύξνο ηεο έθζεζεο
ζηνλ παξάγνληα πήμεο VIII, κε ηνλ θίλδπλν λα είλαη κεγαιύηεξνο κέζα ζηηο πξώηεο 20 εκέξεο
έθζεζεο. παλίσο, κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ αλαζηαιηέο κεηά από ηηο πξώηεο 100 εκέξεο έθζεζεο. Οη
αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αλζξώπηλν παξάγνληα πήμεο VIII πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη πξνζεθηηθά,
γηα ηελ αλάπηπμε αλαζηαιηώλ, κε θαηάιιειεο θιηληθέο παξαηεξήζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκαζίεο.
Βι. επίζεο παξάγξαθν 4.8.
ε πεξηπηώζεηο αζζελώλ πνπ αθνινπζνύλ δίαηηα ρακειή ζε λάηξην, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε,
ην ελδερόκελν ε πνζόηεηα ηνπ λαηξίνπ ζηε κέγηζηε εκεξήζηα δόζε λα ππεξβαίλεη ηα 200 mg,.
Σν πξντόλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε παηδηά ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ 6 εηώλ ηα
νπνία έρνπλ πεξηνξηζκέλε έθζεζε ζε πξντόληα ηνπ παξάγνληα VIII, θαζόηη ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα
δηαζέζηκα θιηληθά δεδνκέλα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αζζελώλ.
ηα θαζηεξσκέλα κέηξα πξόιεςεο ησλ ινηκώμεσλ νη νπνίεο 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 εθαξκνγή απνηειεζκαηηθώλ παξαζθεπαζηηθώλ ζηαδίσλ
αδξαλνπνίεζεο/απνκάθξπλζεο ηώλ. Παξ’ όια απηά, 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 εθαξκόδεηαη θαη γηα άγλσζηνπο ή
λενεκθαληδόκελνπο ηνύο θαη άιινπο παζνγόλνπο παξάγνληεο.
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζεσξνύληαη απνηειεζκαηηθά γηα ειπηξνθόξνπο ηνύο, όπσο ν HIV, ν HΒV
θαη ν HCV θαη γηα ηνλ κε ειπηξνθόξν ηό HΑV. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη κπνξεί λα έρνπλ
πεξηνξηζκέλε αμία έλαληη ησλ κε ειπηξνθόξσλ ηώλ όπσο ν παξβντόο Β19. Ζ πξνθαινύκελε από
παξβντό Β19 ινίκσμε ελδέρεηαη λα απνδεηρζεί ζνβαξή γηα εγθύνπο (ινίκσμε ηνπ εκβξύνπ) θαη γηα
αλνζνθαηαζηαικέλνπο αζζελείο ή ζε αζζελείο κε απμεκέλε παξαγσγή εξπζξνθπηηάξσλ (π.ρ.
αηκνιπηηθή αλαηκία).
Πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην ελδερόκελν θαηάιιεινπ εκβνιηαζκνύ (επαηίηηδαο Α θαη Β) γηα αζζελείο πνπ
ιακβάλνπλ, ηαθηηθά ή θαη’ επαλάιεςε, πξντόληα κε παξάγνληα VIII πξνεξρόκελα από αλζξώπηλν
πιάζκα.
πληζηάηαη απζηεξά, θάζε θνξά πνπ ρνξεγείηαη ην IMMUNATE ζε έλαλ αζζελή, λα θαηαγξάθεηαη ε
νλνκαζία θαη ν αξηζκόο παξηίδαο ηνπ πξντόληνο, ώζηε λα κπνξεί λα ζρεηηζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο
αζζελήο κε ηελ παξηίδα ηνπ πξντόληνο.
4.5

Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο

Γελ είλαη γλσζηέο νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ παξάγνληα πήμεο VIII κε άιια
θαξκαθεπηηθά πξντόληα.
4.6

Κύεζε θαη γαινπρία
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Γελ έρνπλ δηεμαρζεί κειέηεο αλαπαξαγσγήο ζε δώα κε ηνλ παξάγνληα VIII. Λόγσ ηεο ζπάληαο
πεξίπησζεο εκθάληζεο ηεο Αηκνξξνθηιίαο Α ζε γπλαίθεο, δελ ππάξρεη εκπεηξία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε
ηνπ παξάγνληα VIII θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο θαη ηεο γαινπρίαο. Καηά ζπλέπεηα, ην IMMUNATE
ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ θύεζε θαη ηε γαινπρία κόλν εθόζνλ θξίλεηαη απνιύησο
απαξαίηεην.
4.7

Δπηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ

Σν IMMUNATE δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ζην ρεηξηζκό κεραλώλ.
4.8

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο κε πξντόληα αλζξώπηλνπ πιάζκαηνο παξάγνληα πήμεο VIII:
Αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο ή αιιεξγηθνύ ηύπνπ αληηδξάζεηο, πνπ πηζαλόλ λα πεξηιακβάλνπλ
αγγεηννίδεκα, αίζζεκα θαύζνπ ή δήγκαηνο ζην ζεκείν ηεο έγρπζεο, ξίγε, εξύζεκα, γεληθεπκέλε
θλίδσζε, θεθαιαιγία, εμάλζεκα, ππόηαζε, ιήζαξγν, λαπηία, αλεζπρία, ηαρπθαξδία, ζθίμηκν ζην
ζηήζνο, κνύδηαζκα, έκεην θαη ζπξηγκό. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα εμειηρζνύλ ζε ζνβαξή
αλαθπιαμία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηαπιεμίαο). Δάλ εθδεισζνύλ απηά ηα ζπκπηώκαηα (βι.
παξάγξαθν 4.4), ζα πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζηνπο αζζελείο λα επηθνηλσλνύλ κε ηνλ ηαηξό ηνπο.
ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, έρεη αλαθεξζεί ππξεηόο.
Αζζελείο πνπ πάζρνπλ από αηκνξξνθηιία A κπνξεί λα αλαπηύμνπλ εμνπδεηεξσηηθά αληηζώκαηα
(αλαζηαιηέο) έλαληη ηνπ παξάγνληα VIII. Δάλ αλαπηπρζνύλ αλαζηαιηέο, ε θαηάζηαζε ζα εθδεισζεί
σο αλεπαξθήο θιηληθή αληαπόθξηζε ζηε ζεξαπεία. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ζπληζηάηαη ε επαθή κε
εηδηθεπκέλν αηκνξξνθηιηθό θέληξν.
Δλδέρεηαη λα εθδεισζεί αηκόιπζε κεηά από ρνξήγεζε πςειώλ δόζεσλ ζε αζζελείο κε νκάδα αίκαηνο
Α, Β ή ΑΒ.
Γηα ηελ αζθάιεηα όζνλ αθνξά ζηνπο κεηαδηδόκελνπο παξάγνληεο, βι. παξάγξαθν 4.4.
Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο βαζηδόκελεο ζε αλαθνξέο από θιηληθέο κειέηεο θαη ζηελ εκπεηξία κεηά
ηελ έγθξηζε ηνπ IMMUNATE:
Ζ ζπρλόηεηά ηνπο έρεη αμηνινγεζεί ρξεζηκνπνηώληαο ηα αθόινπζα θξηηήξηα:
πνιύ ζπρλή (>1/10), ζπρλή (>1/100, <1/10), αζπλήζηζηε (>1/1.000, <1/100), ζπάληα (>1/10.000,
<1/1.000) , πνιύ ζπάληα (<1/10.000) ), κε γλσζηή (ε ζπρλόηεηα δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ηα
δηαζέζηκα δεδνκέλα).
Κιηληθέο κειέηεο
Γηα ηηο αθόινπζεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο είλαη αζπλήζηζηε (>1/1,000,
<1/100):
Δηαηαρατές ηοσ αλοζοποηεηηθού ζσζηήκαηος
Τπεξεπαηζζεζία
Δκπεηξία Μεηά ηελ Έγθξηζε
Οη παξαθάησ Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο αλαθέξζεθαλ σο απζόξκεηεο αλαθνξέο (ζπρλόηεηα κε
γλσζηή).
Δηαηαρατές ηοσ αηκοποηεηηθού θαη ηοσ ιεκθηθού ζσζηήκαηος

Γηαηαξαρή ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο

Αλαζηνιή ηνπ παξάγνληα VIII
Δηαηαρατές ηοσ αλοζοποηεηηθού ζσζηήκαηος

Τπεξεπαηζζεζία
Δηαηαρατές ηοσ λεσρηθού ζσζηήκαηος

Εάιε

Κεθαιαιγία
Οθζαικηθές δηαηαρατές

Δπηπεθπθίηηδα
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Καρδηαθές δηαηαρατές

Αίζζεκα παικώλ
Αγγεηαθές δηαηαρατές

Τπόηαζε
Δηαηαρατές ηοσ αλαπλεσζηηθού ζσζηήκαηος, ηοσ ζώραθα θαη ηοσ κεζοζωραθίοσ

Βήραο

Γύζπλνηα
Δηαηαρατές ηοσ γαζηρεληερηθού ζσζηήκαηος

Ναπηία
Δηαηαρατές ηοσ δέρκαηος θαη ηοσ σποδόρηοσ ηζηού

Δξύζεκα

Δμάλζεκα

Νεπξνδεξκαηίηηδα

Κλεζκόο

Δμάλζεκα εξπζεκαηώδεο

Δμάλζεκα βιαηηδώδεο

Κλίδσζε
Δηαηαρατές ηοσ κσοζθειεηηθού ζσζηήκαηος, ηοσ ζσλδεηηθού ηζηού θαη ηωλ οζηώλ

Μπαιγία
Γεληθές δηαηαρατές θαη θαηαζηάζεης ζηο ζεκείο τορήγεζες

Ρίγε

Δξεζηζκόο ηεο ζέζεο έλεζεο

Άιγνο

Ππξεμία
4.9

Τπεξδνζνινγία

Γελ έρεη αλαθεξζεί θακία πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο.
5.
5.1

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ
Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο

Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: αληηαηκνξξαγηθνί παξάγνληεο: Παξάγνληαο von Willebrand θαη
παξάγνληαο πήμεο VIII ζε ζπλδπαζκό. Κσδηθόο ATC: B02BD06.
Σν ζύκπινθν παξάγνληαο VIII/παξάγνληαο von Willebrand απνηειείηαη από δύν κόξηα (Παξάγνληαο
VIII θαη Παξάγνληαο von Willebrand) κε δηαθνξεηηθέο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο.
Όηαλ εγρπζεί ζε θάπνηνλ αηκνξξνθηιηθό αζζελή, ν παξάγνληαο VIII ζπλδέεηαη κε ηνλ παξάγνληα von
Willebrand ζηελ θπθινθνξία ηνπ αζζελνύο.
Ο ελεξγνπνηεκέλνο παξάγνληαο VIII δξα σο ζπκπαξάγνληαο ηνπ ελεξγνπνηεκέλνπ παξάγνληα IX,
επηηαρύλνληαο ηε κεηαηξνπή ηνπ παξάγνληα X ζε ελεξγνπνηεκέλν παξάγνληα X. Ο ελεξγνπνηεκέλνο
παξάγνληαο X κεηαηξέπεη ηελ πξνζξνκβίλε ζε ζξνκβίλε. ηε ζπλέρεηα, ε ζξνκβίλε κεηαηξέπεη ην
ηλσδνγόλν ζε ηλώδεο θαη έηζη κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ζξόκβνο. Ζ Αηκνξξνθηιία Α είλαη κία
θπινζύλδεηε θιεξνλνκηθή δηαηαξαρή ηεο πήμεο ηνπ αίκαηνο πνπ νθείιεηαη ζε ρακειά επίπεδα ηνπ
παξάγνληα VIII:C θαη έρεη σο απνηέιεζκα ππεξβνιηθή αηκνξξαγία ζηηο αξζξώζεηο, ζηνπο κύεο θαη
ζηα εζσηεξηθά όξγαλα, είηε απζόξκεηα, είηε κεηά από ηπραίν ή ρεηξνπξγηθό ηξαύκα. Με ηε ζεξαπεία
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ππνθαηάζηαζεο απμάλνληαη ηα επίπεδα ηνπ παξάγνληα VIII ζην πιάζκα, επηηξέπνληαο έηζη, κηα
πξόζθαηξε δηόξζσζε ηεο έιιεηςεο ηνπ παξάγνληα θαζώο θαη δηόξζσζε ηεο ηάζεο γηα αηκνξξαγία.
Δπηπιένλ ηνπ ξόινπ ηνπ σο κηαο πξνζηαηεπηηθήο πξσηεΐλεο ηνπ Παξάγνληα VIII, ν Παξάγνληαο von
Willebrand (VWF) κεζνιαβεί ζηε ζπγθόιιεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ ζηα ζεκεία αγγεηαθήο βιάβεο θαη
παίδεη ξόιν ζηε ζπζζώξεπζε ησλ αηκνπεηαιίσλ.
5.2

Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο

Όιεο νη θαξκαθνθηλεηηθέο παξάκεηξνη γηα ην IMMUNATE κεηξήζεθαλ ζε άηνκα κε ζνβαξή
Αηκνξξνθηιία Α (επίπεδν παξάγνληα VIII ≤ 1%). Ζ αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ πιάζκαηνο δηεμήρζε ζε
έλα θεληξηθό εξγαζηήξην ρξεζηκνπνηώληαο ηε ρξσκνγόλν δνθηκαζία κέηξεζεο ηνπ FVIII. Οη
θαξκαθνθηλεηηθέο παξάκεηξνη πνπ πξνέθπςαλ από κηα δηαζηαπξνύκελε κειέηε κε IMMUNATE ζε
18 αζζελείο, ειηθίαο κεγαιύηεξεο ησλ 12 εηώλ, πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο ιάβεη ζεξαπεία,
παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Πεξίιεςε ησλ θαξκαθνθηλεηηθώλ παξακέηξσλ γηα ην IMMUNATE ζε 18 αζζελείο κε ζνβαξή
Αηκνξξνθηιία Α (Γόζε = 50 IU/kg):
Παξάκεηξνο
AUC0- ([IUxh]/ml)
Cmax (IU/ml)
Tmax (h)
Σειηθόο ρξόλνο εκίζεηαο δσήο (h)
Κάζαξζε (ml/h)
Μέζνο ρξόλνο παξακνλήο (h)
Vss (ml)
ηαδηαθή αλάθηεζε
([IU/ml]/[IU/kg])
5.3

Μέζνο
όξνο
12,2
1,0
0,3
12,7
283
15,3
4166

ηαζεξή
Απόθιηζε (SD)
3,1
0,3
0,1
3,2
146
3,6
2021

Γηάκεζε
ηηκή
12,4
0,9
0,3
12,2
232
15,3
3613

90% ΓΔ
11,1 έσο 13,2
0,8 έσο 1,0
0,3 έσο 0,3
10,8 έσο 15,3
199 έσο 254
12,1 έσο 17,2
2815 έσο 4034

0,020

0,006

0,019

0,016 έσο 0,020

Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα

Ο αλζξώπηλνο παξάγνληαο πήμεο αίκαηνο VIII ν νπνίνο πεξηέρεηαη ζην IMMUNATE είλαη έλα
θπζηνινγηθό ζπζηαηηθό ηνπ αλζξώπηλνπ πιάζκαηνο θαη δξα όπσο ν ελδνγελήο παξάγνληαο VIII.
Με θιηληθά δεδνκέλα δελ απνθάιπςαλ θαλέλαλ εηδηθό θίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν, βάζεη κειεηώλ
θαξκαθνινγηθήο αζθάιεηαο, ηνμηθόηεηαο από επαλαιακβαλόκελε δόζε, ηνπηθήο αλνρήο θαη
αλνζνγνληθόηεηαο.
6.
6.1

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Καηάινγνο εθδόρσλ

Κόλης:
Αλζξώπηλε ιεπθσκαηίλε
Γιπθίλε
Υισξηνύρν λάηξην
Κηηξηθό λάηξην
Τδξνρισξηθή ιπζίλε
Υισξηνύρν αζβέζηην
Δηαιύηες:
ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα
6.2

Αζπκβαηόηεηεο
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Απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ δελ πξέπεη λα αλακηγλύεηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα, πιελ ησλ
αλαθεξόκελσλ ζηελ ελόηεηα 6.6.
Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ηα ζεη έγρπζεο πνπ παξέρνληαη ζηε ζπζθεπαζία ιόγσ ηεο
πηζαλόηεηαο λα απνηύρεη ε ζεξαπεία σο ζπλέπεηα ηεο πξνζξόθεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα
πήμεο VIII ζηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο νξηζκέλσλ κέζσλ έγρπζεο.
6.3

Γηάξθεηα δσήο

2 ρξόληα
Υεκηθή θαη θπζηθή θαηά ηε ρξήζε ζηαζεξόηεηα έρεη επηδεηρζεί γηα 3 ώξεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.
Από κηθξνβηνινγηθήο άπνςεο θαη εθόζνλ ε κέζνδνο αλαζύζηαζεο δελ απνθιείεη ηνλ θίλδπλν
κηθξνβηαθήο επηκόιπλζεο (ειεγρόκελεο θαη ηεθκεξησκέλα άζεπηεο ζπλζήθεο), ην πξντόλ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο. Δάλ ην αλαζπζηακέλν πξντόλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα, ν ρξόλνο θαη νη
ζπλζήθεο θύιαμεο θαηά ηε ρξήζε απνηεινύλ επζύλε ηνπ ρξήζηε. Σν αλαζπζηακέλν πξντόλ δελ
πξέπεη λα επαλαηνπνζεηείηαη ζην ςπγείν.
Καηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ, ην πξντόλ κπνξεί λα θπιαρζεί ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (έσο 25°C) γηα
ζπλερόκελν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 6 κήλεο. Καηαγξάςηε ηελ πεξίνδν θύιαμεο ζε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, πάλσ ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο. ην ηέινο απηήο ηεο πεξηόδνπ ην
πξντόλ δελ πξέπεη λα επηζηξαθεί ζην ςπγείν, αιιά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα ή λα
απνξξίπηεηαη.
6.4

Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο

Φπιάζζεηε θαη κεηαθέξεηε ζε ςπγείν (2°C- 8°C). Μελ θαηαςύρεηε.
Φπιάζζεηαη ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία γηα λα πξνζηαηεύεηαη από ην θσο.
Γηα ζπλζήθεο θύιαμεο ηνπ αλαζπζηακέλνπ θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο βι. παξάγξαθν 6.3.
6.5

Φύζε θαη πεξηερόκελν ηνπ πεξηέθηε

Σόζν ε θόληο όζν θαη ν δηαιύηεο δηαηίζεληαη ζε γπάιηλα θηαιίδηα εθάπαμ δόζεο, ΔΡ (θόληο:
πδξνιπηηθόο ηύπνο ΗΗ, δηαιύηεο: πδξνιπηηθόο ηύπνο Η), πνπ θιείλνπλ κε πώκαηα από βνπηπιηθό θόκκη,
ΔΡ.
Κάζε ζπζθεπαζία πεξηέρεη:
1 θηαιίδην IMMUNATE 1000 IU
1 θηαιίδην κε ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα (10 ml)
1 ζεη κεηαθνξάο/θίιηξνπ
1 ζύξηγγα κίαο ρξήζεο (10 ml)
1 βειόλα κίαο ρξήζεο
1 κηθξνζπζθεπή έγρπζεο (πεηαινύδα)
Μέγεζνο ζπζθεπαζίαο: 1 x 1000 IU
6.6

Οδεγίεο ρξήζεο θαη ρεηξηζκνύ θαη απόξξηςε

Γηα ηελ αλαζύζηαζε, ρξεζηκνπνηήζηε κόλν ην ζεη ρνξήγεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία.
Σν IMMUNATE πξέπεη λα αλαζπζηαζεί ακέζσο πξηλ από ηε ρνξήγεζε θαζώο, ην ζθεύαζκα δελ
πεξηέρεη ζπληεξεηηθά. Σν δηάιπκα πξέπεη λα είλαη δηαπγέο ή ειαθξώο ηξηδίδνλ. Γηαιύκαηα
αλαζπζηακέλνπ πξντόληνο ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζνιεξόηεηα ή έρνπλ ηδήκαηα, δελ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνύληαη.
πληζηάηαη λα εθπιέλεηε ηηο εκθπηεπκέλεο ζπζθεπέο θιεβηθήο πξνζπέιαζεο κε ηζόηνλν δηάιπκα
θπζηνινγηθνύ νξνύ πξηλ θαη κεηά ηελ έγρπζε ηνπ IMMUNATE.
Αλαζύζηαζε ηεο θόλεσο:
Υξεζηκνπνηήζηε άζεπηε ηερληθή!
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Φέξηε ην θιεηζηό θηαιίδην, πνπ πεξηέρεη ηνλ δηαιύηε (ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα), ζε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (κέγηζηε 37°C).
Αθαηξέζηε ηα πξνζηαηεπηηθά θαπάθηα από ηα θηαιίδηα ηεο θόληο θαη ηνπ δηαιύηε (ρ. Α) θαη
θαζαξίζηε ηα ειαζηηθά πώκαηα θαη ησλ δύν θηαιηδίσλ.
Σνπνζεηήζηε θαη πηέζηε ην θπκαηνεηδέο ρείινο ηνπ ζεη κεηαθνξάο πάλσ ζην θηαιίδην ηνπ
δηαιύηε (ρ. Β).
Αθαηξέζηε ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα από ην άιιν άθξν ηνπ ζεη κεηαθνξάο, πξνζέρνληαο λα
κελ αγγίμεηε ην εθηεζεηκέλν άθξν.
Αλαζηξέςηε ην ζεη κεηαθνξάο κε ην πξνζαξηεκέλν θηαιίδην ηνπ δηαιύηε πάλσ από ην θηαιίδην
ηεο θόλεσο θαη εηζάγεηε ηελ ειεύζεξε βειόλα κέζα από ην ειαζηηθό πώκα ηνπ θηαιηδίνπ ηεο
θόλεσο (ρ. Γ). Σν θελό ζα ηξαβήμεη ηνλ δηαιύηε κέζα ζην θηαιίδην ηεο θόλεσο.
Μεηά από έλα πεξίπνπ ιεπηό, απνζπλδέζηε ηα δύν θηαιίδηα, αθαηξώληαο ην ζεη κεηαθνξάο κε
ην πξνζαξηεκέλν θηαιίδην ηνπ δηαιύηε από ην θηαιίδην ηεο θόλεσο (ρ. Γ). Δπεηδή ην
ζθεύαζκα δηαιύεηαη εύθνια, αλαθηλήζηε ειαθξά - θαη κόλνλ εάλ είλαη απαξαίηεην - ην
θηαιίδην ηνπ ζπκππθλώκαηνο. ΜΖΝ ΑΝΑΚΗΝΖΔΣΔ ΓΤΝΑΣΑ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ
ΦΗΑΛΗΓΗΟΤ. ΜΖΝ ΑΝΑΣΡΔΦΔΣΔ ΣΟ ΦΗΑΛΗΓΗΟ ΣΖ ΚΟΝΔΧ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΟΣΑΝ
ΔΗΣΔ ΔΣΟΗΜΟΗ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ.
Μεηά ηελ αλαζύζηαζε, ην έηνηκν δηάιπκα πξέπεη λα ειεγρζεί νπηηθά γηα ύπαξμε ζσκαηηδίσλ
θαη απνρξσκαηηζκνύ πξηλ από ηε ρνξήγεζε. Χζηόζν, αθόκα θαη εάλ έρεη ηεξεζεί ζρνιαζηηθά ε
δηαδηθαζία αλαζύζηαζεο, ελδέρεηαη πεξηζηαζηαθά λα είλαη νξαηά κεξηθά κηθξά ζσκαηίδηα. Σν
ζεη θίιηξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία ζα απνκαθξύλεη ηα ζσκαηίδηα θαη ε
αλαγξαθόκελε ζηελ εηηθέηα δξαζηηθόηεηα δελ ζα κεησζεί.

Υνξήγεζε:
Υξεζηκνπνηήζηε άζεπηε ηερληθή!
1.
Γηα λα απνηξέςεηε ηε ρνξήγεζε, καδί κε ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ, ζσκαηηδίσλ ειαζηηθνύ πνπ
πξνέξρνληαη από ην πώκα (θίλδπλνο κηθξνεκβνιήο), ρξεζηκνπνηήζηε ην ζεη θίιηξνπ πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία. Γηα λα αλαξξνθήζεηε ην δηαιπκέλν ζθεύαζκα, ζπλδέζηε ην
ζεη θίιηξνπ ζηε ζύξηγγα κίαο ρξήζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία θαη εηζάγεηέ ην ζην
θηαιίδην, κέζα από ην ειαζηηθό πώκα (ρ. Δ).
2.
Απνζπλδέζηε ζηηγκηαία ηε ζύξηγγα από ην ζεη θίιηξνπ. Θα εηζέιζεη αέξαο ζην θηαιίδην ηεο
θόλεσο θαη ηπρόλ αθξόο ζα δηαιπζεί. ηε ζπλέρεηα, ηξαβήμηε ην δηάιπκα κέζα ζηε ζύξηγγα
κέζσ ηνπ ζεη θίιηξνπ (ρ. η).
3.
Απνζπλδέζηε ηε ζύξηγγα από ην ζεη θίιηξνπ θαη ελέζεηε αξγά ην δηάιπκα ελδνθιεβίσο
(κέγηζηνο ξπζκόο έγρπζεο: 2 ml αλά ιεπηό) κε ηε κηθξνζπζθεπή έγρπζεο (πεηαινύδα) πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία (ή κε ηε βειόλα κίαο ρξήζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε
ζπζθεπαζία).

ρ. Α ρ. Β

ρ. Γ

ρ. Γ

ρ. Δ

ρ. η

Σπρόλ αρξεζηκνπνίεην πξντόλ ή άρξεζην πιηθό ζα πξέπεη λα θαηαζηξέθεηαη θαηάιιεια ζύκθσλα κε
ηνπο θαηά ηόπνπο ηζρύνληεο ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο.
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ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ

BAXTER (HELLAS) Δ.Π.Δ.
Μεηζόβνπ 3
141 21 Ν. Ζξάθιεην – Αηηηθή
Σει.: 210 28 80 000
Αληηπξόζσπνο ζηελ Κύπξν
A. Papaetis Medical Co Ltd
Λεσθ. Αζαιάζζαο 75, Μέγαξν CHAPO, Γξαθείν 501
2012 Λεπθσζία
Σει.: 22495561
8.

ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ

Διιάδα: 68128/16-11-05
Κύπξνο: 20086
9.

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΧΣΗ ΔΓΚΡΙΗ/ΑΝΑΝΔΧΗ ΣΗ ΑΓΔΙΑ

Ζκεξνκελία πξώηεο έγθξηζεο
ηελ Διιάδα: 16-11-2005
ηελ Κύπξν: 20-06-2006
Σειεπηαία εκεξνκελία αλαλέσζεο
ηελ Διιάδα: 05-09-2011
ηελ Κύπξν: 13-01-2009
10.

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

05-09-2011
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