ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ
1.

ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

PlasmaVolume Redibag, δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε
2.

ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ

Τα 1000 ml πεξηέρνπλ:
Πνιπ(O-2-πδξνμπαηζπι) άκπιν (HES)
(Μνξηαθή ππνθαηάζηαζε:
(Μέζν κνξηαθφ βάξνο:
Φισξηνχρν λάηξην
Φισξηνχρν θάιην
Φισξηνχρν αζβέζηην δηπδξηθφ
Φισξηνχρν καγλήζην εμαυδξηθφ
Ομηθφ λάηξην ηξηπδξηθφ

6,00
0,400
0,134
0,200
3,70

Σςγκένηπωζη ηλεκηπολςηών:
Νάηξην
Κάιην
Αζβέζηην
Μαγλήζην
Φισξηνχρν άιαο
Ομηθφ άιαο
pH
Θεσξεηηθή σζκσηηθφηεηα

60,0 g
0,42)
130.000 Da)
g
g
g
g
g

130 mmol/l
5,36 mmol/l
0,912 mmol/l
0,984 mmol/l
112 mmol/l
27,2 mmol/l
5,0 7,0
277 mOsmol/l (πεξίπνπ)

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1.
3.

ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε
Γηαπγέο, άρξσκν, πδαηηθφ δηάιπκα
4.

ΚΛΙΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

4.1

Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο

Θεξαπεία ηεο επηθείκελεο ή ηεο εκθαλνχο ππννγθαηκίαο θαη ππννγθαηκηθήο θαηαπιεμίαο.
4.2

Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο

Η εκεξήζηα δφζε θαη ν ξπζκφο έγρπζεο εμαξηψληαη απφ ην βαζκφ ηεο απψιεηαο αίκαηνο, ηε
δηαηήξεζε ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αηκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ θαη απφ ην επίπεδν ηεο
αηκναξαίσζεο.
Τα πξψηα 10–20 ml ζα πξέπεη λα εγρένληαη αξγά θαη κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελνχο,
ψζηε λα εληνπίδνληαη πηζαλέο αλαθπιαθηνεηδείο αληηδξάζεηο φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα.
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Μέγιζηορ πςθμόρ έγσςζηρ:
Ο κέγηζηνο ξπζκφο έγρπζεο εμαξηάηαη απφ ηελ θιηληθή θαηάζηαζε. Σε αζζελείο κε νμεία
ππννγθαηκηθή θαηαπιεμία κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ έσο θαη 20 ml αλά kg ζσκαηηθνχ βάξνπο αλά ψξα
(ηζνδχλακν κε 0,33 ml/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο/min ή 1,2 g πδξνμπαηζπιακχινπ αλά kg ζσκαηηθνχ
βάξνπο αλά ψξα).
Σε απεηιεηηθέο γηα ηε δσή θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ 500 ml κε έγρπζε ππφ πίεζε. Βιέπε
“Μέθοδορ σοπήγηζηρ και διάπκεια θεπαπείαρ”.
Μέγιζηη ημεπήζια δόζη:
Έσο θαη 50 ml PlasmaVolume Redibag αλά kg ζσκαηηθνχ βάξνπο (ηζνδχλακν κε 3,0 g
πδξνμπαηζπιακχινπ, 6,5 mmol λαηξίνπ θαη 0,268 mmol θαιίνπ αλά kg ζσκαηηθνχ βάξνπο). Απηφ
ηζνδπλακεί κε 3.500 ml PlasmaVolume Redibag γηα έλαλ αζζελή βάξνπο 70 kg.
Μέθοδορ σοπήγηζηρ και διάπκεια θεπαπείαρ:
Γηάιπκα έγρπζεο γηα ελδνθιέβηα ρνξήγεζε.
Σε απεηιεηηθέο γηα ηε δσή θαηαζηάζεηο, 500 ml σο ηαρεία έγρπζε (ππφ πίεζε). Πξηλ απφ ηελ έγρπζε
ππφ πίεζε, πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ν πιήξεο εμαεξηζκφο ηνπ ζάθνπ ελδνθιέβηαο έγρπζεο θαη ηνπ ζεη
ελδνθιέβηαο έγρπζεο.
Ο ξπζκφο έγρπζεο ζα είλαη ζπλήζσο κηθξφηεξνο ζε επηιεγκέλεο πεξηεγρεηξεηηθέο ελδείμεηο, ζε
πεξίπησζε εγθαπκάησλ θαη ζεπηηθήο θαηαπιεμίαο.
Η δηάξθεηα ηεο έγρπζεο ζα εμαξηεζεί απφ ην βαζκφ ηεο ππννγθαηκίαο θαη ηελ αηκνδπλακηθή
απφθξηζε.
Θεπαπεία ηων παιδιών:
Σρεηηθά κε ηε ρξήζε ζε παηδηά, βι. παξαγξάθνπο 4.4 θαη 5.1.
Η δνζνινγία ζηα παηδηά ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο απαηηήζεηο
θνιινεηδψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ππνθείκελεο παζήζεηο, αηκνδπλακηθέο ζπλζήθεο, παξαγσγή νχξσλ
θαη θαηάζηαζε πγξψλ.
4.3

Αληελδείμεηο

–
–
–
–
–

Καηαζηάζεηο ππεξελπδάησζεο, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο θαη ηεο
ζπκθνξεηηθήο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο
Νεθξηθή αλεπάξθεηα κε νιηγνπξία ή αλνπξία
Δλδνθξαληαθή αηκνξξαγία
Γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζην πδξνμπαηζπιάκπιν ή ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα έθδνρα (βι. 6.1)
Σνβαξή έθπησζε ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο

4.4

Εηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε

Δηδηθή πξνθχιαμε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζε:
–
Υπεξλαηξηαηκία
–
Υπεξρισξηαηκία
–
Υπεξθαιηαηκία (π.ρ. θινηνεπηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα, εθηελήο θαηαζηξνθή ηζηψλ)
Η ππεξθφξησζε φγθνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ ππεξέγρπζε ζα πξέπεη πάληνηε λα απνθεχγεηαη. Ο φγθνο
έγρπζεο ζα πξέπεη λα εμηζνξξνπείηαη πξνζεθηηθά, ηδηαίηεξα ζε αζζελείο κε ππνθείκελε θαξδηαθή
αλεπάξθεηα.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίδεηαη ζε αζζελείο κε λεθξηθή δπζιεηηνπξγία. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί
πξνζαξκνγή ηεο δφζεο.
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Οη ειεθηξνιχηεο νξνχ, ην ηζνδχγην πγξψλ θαη ε λεθξηθή ιεηηνπξγία πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη.
Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο πξφζιεςε πγξψλ.
Αζζελείο κε αθπδάησζε ζνβαξνχ βαζκνχ ζα πξέπεη πξψηα λα ιακβάλνπλ κία ελδνθιέβηα έγρπζε κε
θαηάιιειν δηάιπκα ειεθηξνιπηψλ.
Πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζε αζζελείο κε λφζνπο πνπ απαηηνχλ πεξηνξηζκέλε πξφζιεςε λαηξίνπ
(θαξδηαθή αλεπάξθεηα, γεληθεπκέλν νίδεκα, ππέξηαζε, εθιακςία).
Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίδεηαη ζε αζζελείο κε επαηηθή αλεπάξθεηα θαη ζε φζνπο πάζρνπλ
απφ ζνβαξέο δηαηαξαρέο πήμεο ηνπ αίκαηνο ηδηαίηεξα αηκνξξνθηιία θαη λφζν ηνπ von Willebrand.
Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κηα πςειή δφζε ή επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε πδξνμπαηζπιακχινπ,
ζπληζηάηαη ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο αηκφζηαζεο κε ηε κέηξεζε ηνπ APTT θαη πηζαλψο ηνπ
Παξάγνληα Πήμεο VIII ψζηε λα αληρλεπζεί ε λφζνο ηνπ von Willebrand.
Η επαλαιακβαλφκελε, παξαηεηλφκελε ρνξήγεζε HES πςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο έρεη πξνθαιέζεη ηε
ζπζζψξεπζε ηνπ HES ζην ήπαξ. Απηφ νδήγεζε ζε έθπησζε ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ππιαία
ππέξηαζε ζε αζζελείο κε ρξφληα επαηηθή λφζν.
Σε πεξίπησζε κεηαβνιηθήο αιθάισζεο θαη θιηληθψλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ε αιθαιηλνπνίεζε
ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη, ζα πξέπεη λα πξνηηκψληαη δηαιχκαηα κε βάζε ην θπζηνινγηθφ νξφ
πεξηέρνληα HES 130/0,4 ζε δηάιπκα ρισξηνχρνπ λαηξίνπ 0,9% έλαληη ησλ δηαιπκάησλ αιθάισζεο
φπσο ην PlasmaVolume Redibag.
Γεληθψο, κηα ζεκαληηθή αξαίσζε ηνπ αίκαηνο ελδέρεηαη λα πξνθαιεί δπζθνιίεο ζηελ εξκελεία ησλ
απνηειεζκάησλ ηαπηνπνίεζεο ηεο νκάδαο αίκαηνο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε νξζή ηαπηνπνίεζε ηεο
νκάδαο αίκαηνο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη δείγκα αίκαηνο πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε κεγάισλ φγθσλ
πξντφλησλ πνπ πεξηέρνπλ πδξνμπαηζπιάκπιν.
Λφγσ ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο αιιεξγηθψλ (αλαθπιαθηηθέο/αλαθπιαθηνεηδείο) αληηδξάζεσλ, είλαη
απαξαίηεηε ε θαηάιιειε παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελή θαη ζα πξέπεη λα μεθηλά έλαο αξγφο ξπζκφο
έγρπζεο (βι. παξάγξαθν 4.8).
Παξνδηθά απμεκέλα επίπεδα α-ακπιάζεο νξνχ ελδέρεηαη λα παξαηεξεζνχλ κεηά απφ ηε ρνξήγεζε
δηαιπκάησλ κε HES. Απηφ δε ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί σο έλδεημε δηαηαξαρήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
παγθξέαηνο (βι. παξάγξαθν 4.8).
Γελ έρνπλ δηεμαρζεί θιηληθέο κειέηεο γηα ην PlasmaVolume Redibag ζε παηδηά. Όκσο, έρνπλ
δηεμαρζεί ιίγεο θιηληθέο κειέηεο ζε παηδηά κε πξντφληα HES. Δάλ ην PlasmaVolume Redibag
ρξεζηκνπνηείηαη ζε παηδηά, ε δφζε ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε πξνζνρή δηαηεξψληαο ζην κπαιφ ηνλ
θαιχηεξν ιφγν φθεινο/θίλδπλνο ηνπ αζζελή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αηκνδπλακηθή θαηάζηαζε θαη
ηελ ππνθείκελε λφζν.
4.5

Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο

Η ηαπηφρξνλε ρξήζε πξντφλησλ HES ελδέρεηαη λα απμήζεη ην ρξφλν πήμεο ζε αζζελείο νη νπνίνη
ιακβάλνπλ ζεξαπεία κε επαξίλε, αληηπεθηηθά ή κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα θαη sodium
valproate.
Λφγσ ηνπ θηλδχλνπ κηθξνβηαθήο επηκφιπλζεο θαη αζπκβαηφηεηαο, ην PlasmaVolume Redibag δελ
πξέπεη λα αλακεηγλχεηαη µε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα. Eάλ ζε κία κεκνλσκέλε πεξίπησζε
ελδείθλπηαη ε πξνζζήθε νπνηνπδήπνηε άιινπ θαξκάθνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηε ππφςε ηε
γεληθή ζπκβαηφηεηα. Η αλάκεημε ηνπ PlasmaVolume Redibag, ηδηαίηεξα κε δηαιχκαηα πνπ πεξηέρνπλ
θσζθνξηθά ή αλζξαθηθά, κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ ηδήκαηνο.
4.6

Κύεζε θαη Γαινπρία
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Οη πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηε ζεξαπεία εγθχσλ κε ην PlasmaVolume Redibag είλαη ειιηπείο.
Γελ έρεη δνθηκαζηεί ζε κειέηεο ηνμηθνινγίαο ηεο αλαπαξαγσγήο ζε πεηξακαηφδσα, αιιά
παξαηεξήζεθαλ θνιπηθή αηκνξξαγία, εκβπνηνμηθέο θαη ηεξαηνγφλεο επηδξάζεηο ζε πεηξακαηφδσα
κεηά απφ επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε παξφκνησλ πξντφλησλ (βι. παξάγξαθν 5.3).
Αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο ζπζρεηηδφκελεο κε ην HES ζε εγθχνπο ελδέρεηαη λα έρνπλ επηβιαβείο
επηδξάζεηο ζην έκβξπν.
Ωο απνηέιεζκα, ην PlasmaVolume Redibag ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε εγθχνπο κφλνλ εάλ ηα
πξνβιεπφκελα νθέιε ππεξέρνπλ ησλ δπλεηηθψλ θηλδχλσλ γηα ην έκβξπν. Απηφ ζα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε, εηδηθά εάλ πξνγξακκαηίδεηαη ε ρνξήγεζε ηνπ PlasmaVolume Redibag θαηά ηνπο
ηξεηο πξψηνπο κήλεο ηεο θχεζεο.
Δίλαη απίζαλν λα ρνξεγεζεί πδξνμπαηζπιάκπιν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ θαη είλαη άγλσζην
θαηά πφζν ην πδξνμπαηζπιάκπιν απεθθξίλεηαη ζην κεηξηθφ γάια ηνπ αλζξψπνπ. Η απέθθξηζε ηνπ
πδξνμπαηζπιακχινπ ζην γάια δελ έρεη κειεηεζεί ζε πεηξακαηφδσα. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη
απφθαζε ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε/δηαθνπή ηνπ ζειαζκνχ ή ηε ζπλέρηζε/δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο κε
PlasmaVolume Redibag ιακβάλνληαο ππφςε ην φθεινο ηνπ ζειαζκνχ ζην βξέθνο θαη ην φθεινο ηεο
ζεξαπείαο PlasmaVolume Redibag ζηε γπλαίθα.
4.7

Επηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ

Γελ εθαξκφδεηαη
4.8

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

Η αμηνιφγεζε ησλ αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ βαζίδεηαη ζηνπο αθφινπζνπο ξπζκνχο ζπρλφηεηαο:
πολύ ζςσνέρ (≥1/10), ζςσνέρ (≥1/100 έωρ <1/10), όσι ζςσνέρ (≥1/1.000 έωρ <1/100), ζπάνιερ
(≥1/10.000 έωρ <1/1.000), πολύ ζπάνιερ (<1/10.000), άγνωζηο (δεν είναι δςναηόν να εκηιμηθεί από ηα
διαθέζιμα ζηοισεία).
Οη ζπρλφηεξα αλαθεξφκελεο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο ζεξαπεπηηθέο
επηδξάζεηο ησλ δηαιπκάησλ ακχινπ θαη ησλ ρνξεγνχκελσλ δφζεσλ, π.ρ. αηκναξαίσζε πνπ νθείιεηαη
ζε δηαζηνιή ηνπ ελδαγγεηαθνχ ρψξνπ ρσξίο ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε ζπζηαηηθψλ αίκαηνο. Δλδέρεηαη
επίζεο λα παξνπζηαζηεί αξαίσζε ησλ παξαγφλησλ πήμεο.
Πνιχ ζπάληεο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο δελ είλαη δνζνεμαξηψκελεο.
Δηαηαξαρέο ηνπ αηκνπνηεηηθνύ θαη ηνπ ιεκθηθνύ ζπζηήκαηνο
Πολύ ζςσνέρ: Μεησκέλνο αηκαηνθξίηεο θαη κεησκέλε ζπγθέληξσζε πξσηετλψλ ζην πιάζκα σο
απνηέιεζκα ηεο αηκναξαίσζεο.
Σςσνέρ (δοζοεξαπηώμενερ): Υςειφηεξεο δνζνινγίεο ηνπ πδξνμπαηζπιακχινπ πξνθαινχλ αξαίσζε
ησλ παξαγφλησλ πήμεο θαη κπνξεί, θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν, λα επεξεάζνπλ ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο.
Μεηά ηε ρνξήγεζε πςειψλ δφζεσλ, κπνξεί λα απμεζεί ν ρξφλνο ξνήο θαη ν aPTT θαη ε
ζπγθέληξσζε ηνπ ζπκπιφθνπ FVIII/vWF κπνξεί λα κεησζεί. Βι. παξάγξαθν 4.4. “Δηδηθέο
πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε”.
Δηαηαξαρέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο
Σπάνιερ: Αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο πνηθίιεο έληαζεο. Βι. “Αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο”.
Γεληθέο δηαηαξαρέο θαη θαηαζηάζεηο ζηε ζέζε ρνξήγεζεο
Όσι ζςσνέρ: Η επαλαιακβαλφκελε έγρπζε HES γηα πνιιέο εκέξεο, εηδηθά εάλ επηηεπρζνχλ πςειέο
αζξνηζηηθέο πνζφηεηεο, νδεγεί ζπλήζσο ζε θλεζκφ ν νπνίνο δελ αληαπνθξίλεηαη θαιά ζηε ζεξαπεία.
Απηφο ν θλεζκφο ελδέρεηαη λα εκθαληζηεί αξθεηέο εβδνκάδεο κεηά ην ηέινο ησλ εγρχζεσλ ακχινπ
θαη κπνξεί λα επηκείλεη γηα κήλεο. Η πηζαλφηεηα απηήο ηεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηαο δελ έρεη
κειεηεζεί επαξθψο γηα ην PlasmaVolume Redibag.
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Παξαθιηληθέο εμεηάζεηο
Πολύ ζςσνέρ: Η έγρπζε πδξνμπαηζπιακχινπ πξνθαιεί απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο ηεο α-ακπιάζεο
ζηνλ νξφ. Απηή ε επίδξαζε είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ ζρεκαηηζκνχ ελφο ζπκπιφθνπ ακπιάζεο ηνπ
πδξνμπαηζπιακχινπ κε θαζπζηεξεκέλε λεθξηθή θαη εμσλεθξηθή απέθθξηζε. Απηή ε επίδξαζε δελ ζα
πξέπεη λα παξεξκελεχεηαη σο έλδεημε δηαηαξαρήο ηνπ παγθξέαηνο.
Η αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο α-ακπιάζεο ζηνλ νξφ ζα εμαθαληζηεί 3 – 5 εκέξεο κεηά ηε
ρνξήγεζε.
Αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο
Μεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ πδξνμπαηζπιακχινπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο
πνηθίιεο έληαζεο. Δπνκέλσο, φινη νη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ εγρχζεηο ακχινπ ζα πξέπεη λα
παξαθνινπζνχληαη ζηελά γηα αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο. Οκνίσο, ε έθβαζε θαη ν βαζκφο
ζνβαξφηεηαο νηαζδήπνηε ηέηνηαο αληίδξαζεο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ γηα ηνλ
νπνηνλδήπνηε αζζελή. Σε πεξίπησζε αλαθπιαθηηθήο αληίδξαζεο, ε έγρπζε ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη
ακέζσο θαη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια έθηαθηα κέηξα.
Γελ ππάξρνπλ εηδηθέο εμεηάζεηο πνπ λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ αλαγλψξηζε αζζελψλ νη νπνίνη είλαη
πηζαλφλ λα εκθαλίζνπλ θάπνηα αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ε έθβαζε θαη ν
βαζκφο ζνβαξφηεηαο κηαο ηέηνηαο αληίδξαζεο δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ γηα ηνλ αζζελή.
Ηπαηηθή δπζιεηηνπξγία ε νπνία ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζε ζπζζψξεπζε, έρεη παξαηεξεζεί κε άιια
πξντφληα HES.
Η πξνθπιαθηηθή ρξήζε θνξηηθνζηεξνεηδψλ δελ έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη απνηειεζκαηηθή.
4.9

Τπεξδνζνινγία

Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε κία νμεία ππεξδνζνινγία, είλαη ε ππεξνγθαηκία. Σηελ
πεξίπησζε απηή, ε έγρπζε ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ακέζσο θαη λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν
ρνξήγεζεο δηνπξεηηθψλ.
5.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ

5.1

Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο

Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: Υπνθαηάζηαηα πιάζκαηνο θαη θιάζκαηα πξσηετλψλ πιάζκαηνο,
Κσδηθφο ATC: B05A A07
To PlasmaVolume Redibag είλαη έλα θνιινεηδέο ππνθαηάζηαην πιάζκαηνο θαη πεξηέρεη 6%
πδξνμπαηζπιάκπιν ζε νμηθφ δηάιπκα Ringer (ζεσξεηηθή σζκσηηθφηεηα 277 mOsm/l). Τν κέζν
κνξηαθφ βάξνο είλαη 130.000 Dalton θαη ε κνξηαθή ππνθαηάζηαζε είλαη 0,42.
Τν PlasmaVolume Redibag είλαη ηζννγθσηηθφ, δειαδή ε αχμεζε ηνπ ελδαγγεηαθνχ φγθνπ ηζνδπλακεί
κε ηνλ εγρεφκελν φγθν.
Τν ζπζηαηηθφ ησλ ειεθηξνιπηψλ ζην PlasmaVolume Redibag είλαη ην νμηθφ δηάιπκα Ringer κε κηα
ηζντνληηθή ζχλζεζε θαηηφλησλ θαη κε ην νμηθφ λα δξα σο κεηαβνιίδνλ αληφλ. Τν νμηθφ νμεηδψλεηαη
θαη έρεη κηα αιθαισηηθή δξάζε ζηελ νμενβαζηθή ηζνξξνπία ην νπνίν είλαη επσθειέο φπνπ ππάξρεη
κηα ππνθείκελε ηάζε πξνο κεηαβνιηθή νμέσζε.
Τν PlasmaVolume Redibag ζπλδπάδεη ην θνιινεηδέο HES 130/0,42 γηα αληηθαηάζηαζε φγθνπ θαη
έλα ηζνξξνπεκέλν νμενβαζηθφ ζπζηαηηθφ, ην νμηθφ δηάιπκα Ringer.
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Η δηάξθεηα ηεο επίδξαζεο φγθνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηε κνξηαθή ππνθαηάζηαζε θαη, ζε κηθξφηεξν
βαζκφ, απφ ην κέζν κνξηαθφ βάξνο. Η ελδαγγεηαθή πδξφιπζε ησλ πνιπκεξψλ ηνπ HES έρεη σο
απνηέιεζκα ηε ζπλερή απειεπζέξσζε κηθξφηεξσλ, θαζψο θαη νγθσηηθψο ελεξγψλ κνξίσλ πξηλ
απεθθξηζεί κέζσ ησλ λεθξψλ.
Η αηκναξαίσζε κε ην PlasmaVolume Redibag κπνξεί λα ειαηηψζεη ηνλ αηκαηνθξίηε θαη ην ημψδεο
ηνπ πιάζκαηνο.
Μεηά ηελ ηζννγθαηκηθή αηκναξαίσζε, ε δξάζε ηεο αχμεζεο ηνπ φγθνπ δηαηεξείηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 6
ψξεο.
Δκπεηξία απφ ηε ζεξαπεία ησλ παηδηψλ
Γελ έρνπλ δηεμαρζεί θιηληθέο κειέηεο γηα ην PlasmaVolume Redibag ζε παηδηά. Η εκπεηξία απφ ηε
ζεξαπεία ησλ παηδηψλ κε HES 130/0,4 είλαη πεξηνξηζκέλε. Σχκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηελ
επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία ζε βξέθε θαη κηθξά παηδηά (n=41) ππνβαιιφκελα ζε κε θαξδηαθέο
ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, κηα κέζε δφζε ησλ 16 ml/kg (HES 130/0,4) ρνξεγήζεθε κε ζθνπφ ηελ
αηκνδπλακηθή ζηαζεξνπνίεζε θαη ηελ αλερφκελε αζθάιεηα. Σε κηα δεχηεξε θιηληθή κειέηε, 21 παηδηά
(ειηθίαο κεηαμχ 6 θαη 72 κελψλ) ππνβαιιφκελα θαξδηαθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αλέρζεθαλ κηα
θαζνξηζκέλε δφζε ησλ 10 ml/kg ρσξίο επηπινθέο.
Δάλ ην PlasmaVolume Redibag ρξεζηκνπνηείηαη ζε παηδηά, ε δφζε ζα πξέπεη λα εμαηνκηθεχεηαη,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αηκνδπλακηθή θαηάζηαζε θαη ηελ ππνθείκελε λφζν. Γελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα θαξκαθνθηλεηηθά δεδνκέλα απφ ηε ζεξαπεία ησλ παηδηψλ.
5.2

Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο

Τν πδξνμπαηζπιάκπιν είλαη έλα κείγκα δηαθφξσλ νπζηψλ κε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο ππνθαηάζηαζεο
θαη κνξηαθά βάξε. Η απέθθξηζε εμαξηάηαη απφ ην κνξηαθφ βάξνο θαη ην βαζκφ ηεο ππνθαηάζηαζεο.
Τα κφξηα πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ην λεθξηθφ νπδφ απεθθξίλνληαη κε ζπεηξακαηηθή δηήζεζε. Τα
κεγαιχηεξα κφξηα δηαζπψληαη απφ ηελ α-ακπιάζε θαη ζηε ζπλέρεηα, απεθθξίλνληαη απφ ηνπο
λεθξνχο. Ο ξπζκφο δηάζπαζεο κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ ππνθαηάζηαζεο. Πεξίπνπ ην
50% ηεο ρνξεγνχκελεο δφζεο απεθθξίλεηαη κε ηα νχξα εληφο 24 σξψλ.
Μεηά απφ κία θαη κφλν έγρπζε ησλ 1000 ml PlasmaVolume Redibag, ε θάζαξζε ηνπ πιάζκαηνο
είλαη 16 ml/min θαη ε AUC είλαη 51 mg/ml/h. Η ηειηθή εκίζεηα δσή είλαη πεξίπνπ 17 ψξεο.
5.3

Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα

Τν PlasmaVolume Redibag δελ έρεη δνθηκαζηεί ζε ηνμηθνινγηθέο κειέηεο ζε πεηξακαηφδσα. Σε
δεκνζηεπκέλεο ηνμηθνινγηθέο κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζε πεηξακαηφδσα φπνπ έγηλε επαλεηιεκκέλε
ππεξνγθαηκηθή ρξήζε πξντφλησλ παξφκνησλ κε ην HES, παξαηεξήζεθε αηκνξξαγία θαη έθδειε
ηζηηνθπηηάξσζε (ζπζζψξεπζε αθξσδψλ θπηηάξσλ/καθξνθάγσλ) ζε πνιιά φξγαλα, ζπλνδεπφκελε
απφ απμεκέλν βάξνο ηνπ ήπαηνο, ησλ λεθξψλ θαη ηνπ ζπιελφο. Δπίζεο, αλαθέξζεθαλ ελαπνζέζεηο
ιίπνπο θαη θελνηνπίσζε νξγάλσλ, καδί κε απμεκέλα επίπεδα AST θαη ALT πιάζκαηνο. Θεσξείηαη
φηη κεξηθέο απφ ηηο πεξηγξαθφκελεο επηδξάζεηο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ αηκναξαίσζε, ηελ
θπθινθνξηθή ππεξθφξησζε θαη ηελ απνξξφθεζε θαη ζπζζψξεπζε ηνπ ακχινπ ζηα θαγνθχηηαξα.
Πξντφληα παξφκνηα κε ην HES έρεη αλαθεξζεί φηη είλαη κε γνλνηνμηθά ζε πξφηππεο δνθηκέο.
Σε κειέηεο ηνμηθνινγίαο ηεο αλαπαξαγσγήο ζε πεηξακαηφδσα, παξαηεξήζεθαλ θνιπηθή αηκνξξαγία,
εκβπνηνμηθή, θαζψο θαη ηεξαηνγφλνο δξάζε κεηά απφ επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε πξντφλησλ HES.
Απηέο νη επηδξάζεηο ελδέρεηαη λα ζπλδένληαη κε ηελ αηκναξαίσζε, ε νπνία νδεγεί ζε εκβξπηθή
ππνμία, θαη κε ηελ ππεξνγθαηκία. Η αηκνξξαγία ελδέρεηαη επίζεο λα ζρεηίδεηαη κεξηθψο κε ηηο άκεζεο
επηδξάζεηο ηνπ HES ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο. Η αηκναξαίσζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ππεξθφξησζε
φγθνπ, ζα πξέπεη πάληνηε λα απνθεχγεηαη θαηά ηε ζεξαπεία ππννγθαηκηθψλ αζζελψλ.
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6.

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

6.1

Καηάινγνο εθδόρσλ

Ύδσξ γηα ελέζηκα
Υδξνρισξηθφ νμχ (γηα ξχζκηζε ηνπ pH)
6.2

Αζπκβαηόηεηεο

Αζπκβαηφηεηεο κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ φηαλ ην PlasmaVolume Redibag αλακεηγλχεηαη κε άιια
θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ηδηαίηεξα κε δηαιχκαηα πνπ πεξηέρνπλ θσζθνξηθά ή αλζξαθηθά.
Διιείςεη κειεηψλ ζπκβαηφηεηαο, απηφ ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δελ πξέπεη λα αλακεηγλχεηαη κε άιια
θαξκαθεπηηθά πξντφληα.
6.3

Δηάξθεηα δσήο

3 ρξφληα
6.4

Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο

Μελ θαηαςχρεηε.
6.5

Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε

Σάθνο ελδνθιέβηαο έγρπζεο απφ πνιππξνππιέλην κε ειαζηηθφ πψκα απφ βνπηχιην θαη εμσηεξηθφ
ζάθν απφ πνιππξνππιέλην.
10 x 500 ml
6.6

Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο θαη άιινο ρεηξηζκόο

Φξεζηκνπνηήζηε ην ζάθν ρσξίο εμαέξσζε.
Μφλν γηα κία ρξήζε.
Φξεζηκνπνηήζηε ακέζσο κεηά ην πξψην άλνηγκα θαη απνξξίςηε ηπρφλ αρξεζηκνπνίεην δηάιπκα.
Φξεζηκνπνηήζηε κφλν δηαπγή δηαιχκαηα, πξαθηηθψο ειεχζεξα ζσκαηηδίσλ, απφ άζηθηνπο πεξηέθηεο.
Κάζε κε ρξεζηκνπνηεζέλ πξντφλ ή ππφιεηκκα πξέπεη λα απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηηο θαηά ηφπνπο
ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
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