ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ
1.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

BREVIBLOC® 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε
2.

ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ

Esmolol hydrochloride 10 mg/ml
Η σζκσηηθόηεηα είλαη 270-330 mOsmol/l.
Γηα έθδνρα, βιέπε 6.1.
3.

ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε
Σν BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε είλαη έλα δηαπγέο, άρξσκν έσο
ππνθίηξηλν δηάιπκα, πνπ δηαηίζεηαη ζε ζάθν ρσξεηηθόηεηαο 250 ml.
4.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ

4.1

Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο



Τπεξθνηιηαθή ηαρπθαξδία (βξαρπρξόληα αληηκεηώπηζε ηεο θνιπηθήο καξκαξπγήο, ηνπ
θνιπηθνύ πηεξπγηζκνύ θαη ηεο θιεβνθνκβηθήο ηαρπθαξδίαο)

Σαρπθαξδία θαη ππέξηαζε πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν
Σν BREVIBLOC ελδείθλπηαη γηα ηνλ ηαρύ έιεγρν ηεο θνηιηαθήο ζπρλόηεηαο ζε αζζελείο κε θνιπηθή
καξκαξπγή ή θνιπηθό πηεξπγηζκό ζε πξνεγρεηξεηηθέο, κεηεγρεηξεηηθέο ή επείγνπζεο θαηαζηάζεηο,
όπνπ είλαη επηζπκεηόο ν βξαρπρξόληνο έιεγρνο ηνπ θνηιηαθνύ ξπζκνύ κε έλαλ παξάγνληα βξαρείαο
δξάζεο. Σν BREVIBLOC ελδείθλπηαη επίζεο ζηε κε αληηζηαζκηζηηθή θιεβνθνκβηθή ηαρπθαξδία
όπνπ, ζύκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ ηαηξνύ, ε ηαρεία θαξδηαθή ζπρλόηεηα απαηηεί εηδηθή επέκβαζε. Σν
BREVIBLOC δελ ελδείθλπηαη γηα ρξήζε ζε ρξόληεο θαηαζηάζεηο.
4.2

Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο

Απηή ε δνζνινγηθή κνξθή είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ δηαιπκέλε ζε 250 ml, ώζηε λα παξέρεηαη έηνηκεπξνο-ρξήζε ζπγθέληξσζε ησλ 10 mg/ml ζε ρισξηνύρν λάηξην, ε νπνία ζπληζηάηαη γηα ηελ
ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ηνπ BREVIBLOC. Μελ εηζάγεηε πξόζζεηεο νπζίεο ζην BREVIBLOC 10
mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ζπγθέληξσζε 10 mg/ml, ε δόζε εθόδνπ
ησλ 0,5 mg/kg/min γηα αζζελή πνπ δπγίδεη 70 kg, είλαη 3,5 ml.
Υπερκοιλιακή Ταχυκαρδία
Η απνηειεζκαηηθή δόζε ηνπ BREVIBLOC γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ππεξθνηιηαθήο ηαρπθαξδίαο
είλαη 50 έσο 200 mcg/kg/min. Η κέζε απνηειεζκαηηθή δόζε είλαη πεξίπνπ 100 mcg/kg/min. Αλ θαη
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δόζεηο πνπ θηάλνπλ έσο ηα 300 mcg/kg/min απηέο, ειάρηζηα απμάλνπλ ηε
δξαζηηθόηεηα ελώ απμάλνπλ ηε ζπρλόηεηα ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ, γη’ απηό δε ζπληζηώληαη. ε
ιίγνπο αζζελείο, ε δόζε ησλ 25 mcg/kg/min ππήξμε επαξθήο. Η δνζνινγία ηνπ BREVIBLOC ζηηο
ππεξθνηιηαθέο ηαρπθαξδίεο πξέπεη λα εμαηνκηθεύεηαη κε ηηηινπνίεζε, θαηά ηελ νπνία θάζε ζηάδην
απνηειείηαη από κία αξρηθή δόζε εθόδνπ αθνινπζνύκελε από κία δόζε ζπληήξεζεο.
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Δηάγξακκα Ρνήο γηα ηελ Έλαξμε θαη πληήξεζε ηεο Θεξαπείαο
Αξρηθή δόζε έγρπζεο 500 mcg/kg/min γηα 1 ιεπηό ΜΔΣΑ έγρπζε ζπληήξεζεο 50 mcg/kg/min γηα 4
ιεπηά*
Αληαπόθξηζε
Γηαηεξείζηε ηελ έγρπζε ζηα 50 mcg/kg/min.
Αλεπαξθήο αληαπόθξηζε εληόο 5 ιεπηώλ
Δπαλαιάβεηε ηε ρνξήγεζε 500 mcg/kg/min γηα 1 ιεπηό. Απμήζηε ηελ έγρπζε ζπληήξεζεο ζε
100 mcg/kg/min γηα 4 ιεπηά.
Αληαπόθξηζε
Γηαηεξήζηε ηελ έγρπζε ζηα 100 mcg/kg/min.
Αλεπαξθήο αληαπόθξηζε εληόο 5 ιεπηώλ
Δπαλαιάβεηε ηε ρνξήγεζε 500 mcg/kg/min γηα 1 ιεπηό. Απμήζηε ηελ έγρπζε ζπληήξεζεο ζε
150 mcg/kg/min γηα 4 ιεπηά.
Αληαπόθξηζε
Γηαηεξήζηε ηελ έγρπζε ζηα 150 mcg/kg/min.
Αλεπαξθήο αληαπόθξηζε
Δπαλαιάβεηε ηε ρνξήγεζε 500 mcg/kg/min γηα 1 ιεπηό. Απμήζηε ηελ έγρπζε ζπληήξεζεο ζε
200 mcg/kg/min θαη δηαηεξήζηε ηελ.
*Καζώο πξνζεγγίδεηε ηελ επηζπκεηή θαη αζθαιή θαξδηαθή ζπρλόηεηα–ζηόρν (π.ρ. κείσζε ηεο
αξηεξηαθήο πίεζεο), ΠΑΡΑΛΔΙΦΣΔ ηελ έγρπζε ηεο δόζεο εθόδνπ θαη κεηώζηε ηελ επαπμεηηθή δόζε
ζηελ έγρπζε ζπληήξεζεο από 50 mcg/kg/min ζε 25 mcg/kg/min ή ρακειόηεξα. Δάλ είλαη απαξαίηεην,
ην δηάζηεκα κεηαμύ ησλ ζηαδίσλ ηεο ηηηινπνίεζεο κπνξεί λα απμεζεί από 5 ζε 10 ιεπηά.
εκείσζε: δόζεηο ζπληήξεζεο άλσ ησλ 200 mcg/kg/min δελ έρεη δηαπηζησζεί όηη πξνζθέξνπλ
ζεκαληηθά κεγαιύηεξν όθεινο θαη ε αζθάιεηα ησλ δόζεσλ άλσ ησλ 300 mcg/kg/min δελ έρεη
κειεηεζεί.
ηελ πεξίπησζε αλεπηζύκεηεο ελέξγεηαο, ε δνζνινγία ηνπ BREVIBLOC κπνξεί λα κεησζεί ή λα
δηαθνπεί. Φαξκαθνινγηθέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα ππνρσξήζνπλ κέζα ζε 30 ιεπηά.
Δάλ πξνθιεζεί ηνπηθή αληίδξαζε ζην ζεκείν έγρπζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη ρξήζε ελαιιαθηηθνύ
ζεκείνπ έγρπζεο θαη πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ώζηε λα απνθεπρζεί ε εμαγγείσζε. Θα πξέπεη λα
απνθεύγεηαη ε ρξήζε βειόλαο πεηαινύδαο.
Η απόηνκε δηαθνπή ηνπ BREVIBLOC ζε αζζελείο δελ έρεη αλαθεξζεί όηη πξνθαιεί ζπκπηώκαηα
ζηέξεζεο πνπ κπνξεί λα ζπκβεί κε απόηνκε δηαθνπή ησλ β-απνθιεηζηώλ κεηά από καθξνρξόληα
ρξήζε ζε αζζελείο κε ζηεθαληαία λόζν (CAD). Παξόια απηά, πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηελ
απόηνκε δηαθνπή ησλ εγρύζεσλ ηνπ BREVIBLOC ζε αζζελείο κε ζηεθαληαία λόζν.
Μεηά ηελ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθνύ ειέγρνπ ηεο θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο
θιηληθήο θαηάζηαζεο ησλ αζζελώλ κε ππεξθνηιηαθή ηαρπθαξδία, είλαη εθηθηή ε κεηαθνξά ηεο
ζεξαπείαο ζε ελαιιαθηηθνύο αληηαξξπζκηθνύο παξάγνληεο όπσο βεξαπακίιε, πξνπξαλνιόιε ή
κεηνπξνιόιε, δηγνμίλε ή θηληδίλε.
Οη ζπληζηώκελεο νδεγίεο γηα απηνύ ηνπ είδνπο ηελ αιιαγή πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο, αιιά ν γηαηξόο
ζα πξέπεη λα ιάβεη πξνζεθηηθά ππ’ όςηλ ηνπ ηηο ζπληαγνγξαθηθέο νδεγίεο ηνπ ελαιιαθηηθνύ
θαξκάθνπ πνπ επηιέγεη:
Δλαιιαθηηθό θάξκαθν
Πξνπξαλνιόιε πδξνρισξηθή
Γηγνμίλε
Βεξαπακίιε
Κηληδίλε

Γνζνινγία
10 – 20 mg θάζε 4 – 6 ώξεο (από ην ζηόκα)
0,125 – 0,5 mg θάζε 6 ώξεο (από ην ζηόκα ή ελδνθιέβηα)
80 mg θάζε 6 ώξεο (από ην ζηόκα)
200 mg θάζε 2 ώξεο (από ην ζηόκα)

Η δνζνινγία ηνπ BREVIBLOC πξέπεη λα ειαηηώλεηαη σο αθνινύζσο:
1.
Σξηάληα ιεπηά κεηά ηελ πξώηε δόζε ηνπ ελαιιαθηηθνύ θαξκάθνπ, κεηώζηε ην ξπζκό έγρπζεο
ηνπ BREVIBLOC θαηά ην ήκηζπ (50%).
2.
Μεηά ηε δεύηεξε δόζε ηνπ ελαιιαθηηθνύ θαξκάθνπ, ειέγρεηαη ε αληαπόθξηζε ηνπ αζζελνύο
θαη εάλ δηαηεξείηαη ηθαλνπνηεηηθόο έιεγρνο ηελ πξώηε ώξα, δηαθόπηεηαη ε έγρπζε ηνπ
BREVIBLOC.
Γηα ηε ρξήζε ηεο έγρπζεο ηνπ BREVIBLOC έσο 24 ώξεο ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία. Τπάξρνπλ
πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία γηα έγρπζε δηάξθεηαο άλσ ησλ 24 σξώλ. πλεπώο, έγρπζε δηάξθεηαο άλσ ησλ
24 σξώλ πξέπεη λα γίλεηαη κόλν κε ηδηαίηεξε πξνζνρή.
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Περιεγχειρηηική ηαχυκαρδία και υπέρηαζη
Καηά ηελ αληηκεηώπηζε ηαρπθαξδίαο θαη/ή ππέξηαζεο ζηελ πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν, κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα αθόινπζα δνζνινγηθά ζρήκαηα.
A)
Γηα δηεγρεηξεηηθή ζεξαπεία – θαηά ηε δηάξθεηα αλαηζζεζίαο όηαλ απαηηείηαη άκεζνο έιεγρνο,
ρνξεγήζηε δόζε εθόδνπ 80 mg εθ’ άπαμ γηα 15-30 δεπηεξόιεπηα, αθνινπζνύκελε από έγρπζε
150 mcg/kg/min. Σηηινπνηήζηε ην ξπζκό έγρπζεο θαηάιιεια κέρξη ηα 300 mcg/kg/min.
B)
Μεηά ηελ αθύπληζε από ηελ αλαηζζεζία, ρνξεγήζηε έγρπζε 500 mcg/kg/min γηα 4 ιεπηά,
αθνινπζνύκελε από έγρπζε 300 mcg/kg/min.
C)
ε κεηεγρεηξεηηθέο θαηαζηάζεηο όηαλ ππάξρεη ρξόλνο γηα ηηηινπνίεζε, ρνξεγήζηε ηε δόζε
εθόδνπ ησλ 500 mcg/kg/min γηα έλα ιεπηό πξηλ από θάζε ζηάδην ηηηινπνίεζεο, ώζηε λα
πξνθιεζεί ηαρεία έλαξμε δξάζεο. Δθαξκόζηε ζηάδηα ηηηινπνίεζεο ησλ 50, 100, 150, 200, 250
θαη 300 mcg/kg/min ρνξεγνύκελα ζε δηαζηήκαηα ηεζζάξσλ ιεπηώλ, ζηακαηώληαο κόιηο
επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ζεξαπεπηηθή δξάζε.
Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δνζνινγία: θαζώο πξνζεγγίδεηε ηελ επηζπκεηή θαη αζθαιή θαξδηαθή
ζπρλόηεηα-ζηόρν (π.ρ. κείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο), παξαιείςηε ηε δόζε εθόδνπ θαη κεηώζηε ηελ
επαπμεηηθή δόζε ζηελ έγρπζε ζπληήξεζεο ζηα 12,5-25 mcg/kg/min. Δάλ είλαη επηζπκεηό, απμήζηε ην
δηάζηεκα κεηαμύ ησλ ζηαδίσλ ηηηινπνίεζεο από πέληε ζε δέθα ιεπηά.
Σν BREVIBLOC πξέπεη λα δηαθόπηεηαη όηαλ ε θαξδηαθή ζπρλόηεηα ή ε αξηεξηαθή πίεζε
πξνζεγγίδνπλ γξήγνξα ή ππεξβαίλνπλ ην όξην αζθαιείαο θαη ζηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα
επαλαιακβάλεηαη ε ρνξήγεζε ρσξίο ηε δόζε εθόδνπ, ζε ρακειόηεξε δόζε κεηά ηελ επάλνδν ηεο
θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο ή ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ζε απνδεθηό επίπεδν.
πκβαηόηεηα κε ηα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύκελα Τγξά γηα Ελδνθιέβηα Υξήζε
Σν BREVIBLOC (esmolol HCL) ειέγρζεθε γηα ζπκβαηόηεηα κε δέθα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύκελα
πγξά γηα ελδνθιέβηα ρξήζε ζε ηειηθό δηάιπκα ησλ 10 mg Esmolol HCL αλά ml. Σν BREVIBLOC
απνδείρζεθε όηη είλαη ζπκβαηό κε ηα πην θάησ δηαιύκαηα γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο ζε ειεγρόκελε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ή ππό ςύμε.
DEXTROSE (5%) INJECTION
DEXTROSE (5%) IN LACTATED RINGER’S INJECTION
DEXTROSE (5%) IN RINGER’S INJECTION
DEXTROSE (5%) θαη SODIUM CHLORIDE (0,45%) INJECTION
DEXTROSE (5%) θαη SODIUM CHLORIDE (0,9%) INJECTION
LACTATED RINGER’S INJECTION
POTASSIUM CHLORIDE (40 mEq/liter) in DEXTROSE (5%) INJECTION
SODIUM CHLORIDE (0,45%) INJECTION, SODIUM CHLORIDE (0,9%) INJECTION
Σν BREVIBLOC δελ ήηαλ ζπκβαηό κε ην Όμηλν Αλζξαθηθό Νάηξην (5%) Δλέζηκν.
Σημείωζη: Πξηλ από ηε ρνξήγεζε, ηα παξεληεξηθά δηαιύκαηα πξέπεη λα ειέγρνληαη νπηηθώο, όηαλ ην
επηηξέπεη ην δηάιπκα θαη o πεξηέθηεο, γηα ηελ αλεύξεζε ζσκαηηδίσλ θαη απνρξσκαηηζκό.
4.3

Αληελδείμεηο








νβαξή βξαδπθαξδία
ύλδξνκν λνζνύληνο θιεβνθόκβνπ
Κνιπνθνηιηαθόο απνθιεηζκόο κεγαιύηεξνο ηνπ 1νπ βαζκνύ
Καξδηνγελέο shock
Έθδειε θαξδηαθή αλεπάξθεηα
Τπεξεπαηζζεζία ζην θάξκαθν

4.4

Ιδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε

Πξνεηδνπνηήζεηο:
Τπόηαζε: ε θιηληθέο κειέηεο, ε ζπρλόηεξα παξαηεξνύκελε αλεπηζύκεηε ελέξγεηα (20%-50% ησλ
αζζελώλ) ήηαλ ε ππόηαζε, νξηδόκελε γεληθώο σο ζπζηνιηθή πίεζε κηθξόηεξε από 90 mmHg θαη/ή
δηαζηνιηθή πίεζε κηθξόηεξε από 50 mmHg, ε νπνία ήηαλ ηαρέσο αλαζηξέςηκε, ζπλήζσο κέζα ζε 30
ιεπηά, κε ηελ ειάηησζε ηεο δνζνινγίαο ή ηε δηαθνπή ηεο ρνξήγεζεο. Έηζη, ζπληζηάηαη λα
παξαθνινπζείηαη ζπρλά ε αξηεξηαθή πίεζε ζε όινπο ηνπο αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ BREVIBLOC,
ηδηαίηεξα όηαλ ε αξηεξηαθή πίεζε, πξηλ από ηε ζεξαπεία, είλαη ρακειή. Τπόηαζε κπνξεί λα πξνθιεζεί
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ζε νπνηαδήπνηε δόζε αιιά εμαξηάηαη από ηε δνζνινγία γη’ απηό, δε ζπληζηώληαη δόζεηο πάλσ από
200 mcg/kg/min. ηελ πεξίπησζε ππνηαζηθνύ επεηζνδίνπ, ν ξπζκόο έγρπζεο πξέπεη λα ειαηηώλεηαη ή,
εάλ είλαη απαξαίηεην, ε έγρπζε πξέπεη λα δηαθόπηεηαη. Η ππόηαζε ζπλνδεπόηαλ από ζπκπηώκαηα
(θπξίσο εθίδξσζε ή δάιε) πεξίπνπ ζην 12% ησλ αζζελώλ.
Λόγσ ηεο αξλεηηθήο δξάζεο ζην ρξόλν αγσγήο, νη β-απνθιεηζηέο πξέπεη λα ρνξεγνύληαη κε πξνζνρή
ζε αζζελείο κε θαξδηαθό απνθιεηζκό πξώηνπ βαζκνύ. Οη ειηθησκέλνη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε
πξνζνρή, αξρίδνληαο ηε ρνξήγεζε κε ρακειόηεξε δόζε, αιιά ε αλνρή είλαη ζπλήζσο θαιή ζηνπο
ειηθησκέλνπο.
Οη β-απνθιεηζηέο κπνξεί λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκό θαη ηε δηάξθεηα ησλ θξίζεσλ ζηεζάγρεο ζε
αζζελείο κε ζηεζάγρε Prinzemetal, ιόγσ αγγεηνζύζπαζεο ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ, ε νπνία
πξνθαιείηαη κέζσ δξάζεο α-ππνδνρέσλ πνπ δελ αλαζηέιινληαη. Οη κε εθιεθηηθνί β-απνθιεηζηέο δελ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζ’ απηνύο ηνπο αζζελείο, ελώ νη εθιεθηηθνί β1-απνθιεηζηέο πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνύληαη κε κεγάιε πξνζνρή.
Καξδηαθή Αλεπάξθεηα: Η δηέγεξζε ηνπ ζπκπαζεηηθνύ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθινθνξηθνύ ζε πεξηπηώζεηο ζπκθνξεηηθήο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο θαη νη βαδξελεξγηθνί απνθιεηζηέο ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ θαηαζηνιήο ηεο ζπζηαιηηθόηεηαο ηνπ
κπνθαξδίνπ θαη επηδείλσζεο ηεο αλεπάξθεηαο. Η ζπλερήο θαηαζηνιή ηνπ κπνθαξδίνπ κε βαπνθιεηζηέο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα κπνξεί, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, λα νδεγήζεη ζε
θαξδηαθή αλεπάξθεηα. Με ην πξώην ζεκείν ή ζύκπησκα επηθείκελεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο, ην
BREVIBLOC πξέπεη λα δηαθόπηεηαη. Παξόιν πνπ ε δηαθνπή κπνξεί λα είλαη αξθεηή ιόγσ ηνπ
βξαρέσο ρξόλνπ εκίζεηαο δσήο ηνπ BREVIBLOC, κπνξεί λα εμεηαζηεί ην ελδερόκελν εηδηθήο
ζεξαπείαο (βιέπε ΤΠΔΡΓΟΟΛΟΓΙΑ). Η ρξήζε ηνπ BREVIBLOC γηα ηνλ έιεγρν ηεο θνηιηαθήο
αληαπόθξηζεο ζε αζζελείο κε ππεξθνηιηαθέο αξξπζκίεο πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή, όηαλ ν αζζελήο
είλαη απνξπζκηζκέλνο αηκνδπλακηθά ή όηαλ παίξλεη άιια θάξκαθα πνπ ειαηηώλνπλ θάπνην ή όια ηα
αθόινπζα: πεξηθεξηθέο αληηζηάζεηο, πιήξσζε κπνθαξδίνπ, ζπζπαζηηθόηεηα κπνθαξδίνπ ή ειεθηξηθή
αγσγή ζην κπνθάξδην. Παξά ηελ ηαρεία έλαξμε θαη ηελ ηαρεία δηαθνπή ηεο δξάζεο ηνπ
BREVIBLOC, έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηώζεηο ζαλάηνπ ζε πνιύπινθεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο, ζηηο
νπνίεο ρνξεγήζεθε ην BREVIBLOC γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θνηιηαθνύ ξπζκνύ.
Οη αζζελείο κε παζήζεηο πνπ ζπλνδεύνληαη από βξνγρόζπαζκν, γεληθώο, δελ πξέπεη λα ιακβάλνπλ βαπνθιεηζηέο. Λόγσ ηεο ζρεηηθήο β1 εθιεθηηθόηεηάο ηνπ θαη ηεο δπλαηόηεηαο ηηηινπνίεζήο ηνπ, ην
BREVIBLOC πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε παζήζεηο πνπ ζπλνδεύνληαη από
βξνγρόζπαζκν. Όκσο, επεηδή ε β1 εθιεθηηθόηεηα δελ είλαη απόιπηε, ην BREVIBLOC πξέπεη λα
ηηηινπνηείηαη κε πξνζνρή ώζηε λα ρνξεγεζεί ε ρακειόηεξε δπλαηή, απνηειεζκαηηθή δόζε. ηελ
πεξίπησζε πξόθιεζεο βξνγρόζπαζκνπ, ε έγρπζε πξέπεη λα δηαθόπηεηαη ακέζσο θαη ζα πξέπεη λα
ρνξεγείηαη έλαο β2 αγσληζηήο, εθόζνλ είλαη απαξαίηεην, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κε
ηδηαίηεξε πξνζνρή θαζώο, νη αζζελείο απηνί έρνπλ ήδε ηαρείο θνηιηαθνύο ξπζκνύο.
Σν BREVIBLOC πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα, επεηδή ν
όμηλνο κεηαβνιίηεο ηνπ BREVIBLOC απνβάιιεηαη αλαιινίσηνο, θπξίσο από ηα λεθξά. Η απνβνιή
ηνπ όμηλνπ κεηαβνιίηε ειαηηώλεηαη ζεκαληηθά ζε αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην
λεθξηθήο αλεπάξθεηαο, όπνπ ν ρξόλνο εκίζεηαο δσήο απμάλεηαη ζην δεθαπιάζην πεξίπνπ ηνπ
θπζηνινγηθνύ θαη ηα επίπεδα πιάζκαηνο απμάλνληαη ζεκαληηθά.
Οη β-απνθιεηζηέο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βξαδπθαξδία. Δάλ ν ζθπγκόο ειαηησζεί ζε ιηγόηεξν από
50-55 παικνύο ην ιεπηό ζε εξεκία θαη ν αζζελήο παξνπζηάδεη ζπκπηώκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
βξαδπθαξδία, ε δόζε πξέπεη λα ειαηηώλεηαη.
Οη β-απνθιεηζηέο κπνξνύλ λ’ απμήζνπλ ηόζν ηελ επαηζζεζία πξνο ηα αιιεξγηνγόλα, όζν θαη ηε
βαξύηεηα ησλ αλαθπιαθηηθώλ αληηδξάζεσλ.
ε αζζελείο κε πεξηθεξηθέο θπθινθνξηθέο δηαηαξαρέο (λόζνο ή ζύλδξνκν Raynaud, δηαιείπνπζα
ρσιόηεηα), νη β-απνθιεηζηέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κε κεγάιε πξνζνρή, θαζώο είλαη πηζαλό λα
παξνπζηαζηεί επηδείλσζε απηώλ ησλ δηαηαξαρώλ.
Η ρξήζε ησλ εγρύζεσλ BREVIBLOC γηα πεξηζζόηεξν από 24 ώξεο δελ έρεη αμηνινγεζεί εθηελώο.
Δγρύζεηο δηάξθεηαο κεγαιύηεξεο από 24 ώξεο πξέπεη λα ρνξεγνύληαη κε πξνζνρή.
Σν BREVIBLOC πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε ηζηνξηθό δύζπλνηαο ή άζζκαηνο.
Υξήζε ζε παηδηά:
Η αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ BREVIBLOC ζε παηδηά δελ έρεη ηεθκεξησζεί.
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Υξήζε ζε ειηθησκέλνπο:
Γελ έρνπλ δηελεξγεζεί εηδηθέο κειέηεο ζε ειηθησκέλνπο. Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ από 252 αζζελείο
ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηώλ, δελ έδεημε ηελ ύπαξμε δηαθπκάλζεσλ ησλ θαξκαθνδπλακηθώλ δξάζεσλ ζε
ζύγθξηζε κε ηα δεδνκέλα αζζελώλ ειηθίαο θάησ ησλ 65 εηώλ.
Πξνθπιάμεηο:
Η έγρπζε ζπγθεληξώζεσλ 20 mg/ml έρεη ζπζρεηηζηεί κε ζεκαληηθό θιεβηθό εξεζηζκό θαη
ζξνκβνθιεβίηηδα ζε πεηξακαηόδσα θαη αλζξώπνπο. Η εμαγγείσζε ηεο έγρπζεο ησλ 20 mg/ml κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε ζνβαξέο ηνπηθέο αληηδξάζεηο θαη πηζαλή δεξκαηηθή λέθξσζε. Δπνκέλσο,
ζπγθεληξώζεηο κεγαιύηεξεο ησλ 10 mg/ml ή έγρπζε ζε κηθξέο θιέβεο ή κέζσ θαζεηήξα-πεηαινύδα
πξέπεη λα απνθεύγνληαη.
Σν BREVIBLOC πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε δηαβεηηθνύο αζζελείο πνπ ρξεηάδνληαη
έλαλ β-αδξελεξγηθό απνθιεηζηή. Οη β-απνθιεηζηέο κπνξεί λα θαιύπηνπλ κία ηαρπθαξδία πνπ
παξαηεξείηαη κε ππνγιπθαηκία αιιά εθδειώζεηο, όπσο δάιε θαη εθίδξσζε, κπνξεί λα κελ
επεξεαζηνύλ ζεκαληηθά.
Οη αζζελείο κε ρακειή ζπζηνιηθή πίεζε πξηλ από ηελ ρνξήγεζε ηεο αγσγήο πξέπεη λα
παξαθνινπζνύληαη πξνζεθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εγρύζεσλ ηηηινπνίεζεο θαη ζπληήξεζεο κε
BREVIBLOC.
4.5

Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο

Με πληζηώκελε πγρνξήγεζε:
Αληαγσληζηέο αζβεζηίνπ: βεξαπακίιε θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό δηιηηαδέκε

αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζπζηαιηηθόηεηα θαη ηελ θνιπνθνηιηαθή αγσγή
Γαθηπιίηηδα:

ε ζπγρνξήγεζε κε β-απνθιεηζηέο κπνξεί λα απμήζεη ην ρξόλν ηεο θνιπνθνηιηαθήο αγσγήο
Κινληδίλε
Οη β-απνθιεηζηέο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ππέξηαζεο πνπ νθείιεηαη ζην θαηλόκελν “rebound”. Όηαλ
ρξεζηκνπνηείηαη θινληδίλε ζε ζπλδπαζκό κε κε εθιεθηηθνύο β-απνθιεηζηέο, όπσο είλαη ε
πξνπξαλνιόιε, ε ζεξαπεία κε θινληδίλε πξέπεη λα ζπλερίδεηαη γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηε
ζεξαπεία, όηαλ ν β-απνθιεηζηήο έρεη δηαθνπεί.
Πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε
Αληηαξξπζκηθνί παξάγνληεο ηάμεο I (π.ρ. δηζνππξακίδε, θηληδίλε) θαη ακησδαξόλε:

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην ρξόλν θνιπηθήο αγσγήο θαη λα εθδειώζνπλ αξλεηηθή ηλόηξνπν
δξάζε.
Ιλζνπιίλε θαη από ηνπ ζηόκαηνο αληηδηαβεηηθά θάξκαθα:

κπνξεί λα εληζρύζνπλ ηελ ειάηησζε ηεο γιπθόδεο αίκαηνο (ηδηαίηεξα ησλ κε εθιεθηηθώλ βαπνθιεηζηώλ). Ο απνθιεηζκόο ησλ β-αδξελεξγηθώλ ππνδνρέσλ κπνξεί λα κελ επηηξέςεη ηελ
εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ ππνγιπθαηκίαο (ηαρπθαξδία).
Αλαηζζεηηθά θάξκαθα:

ε πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ην επίπεδν ξύζκηζεο ηνπ όγθνπ πγξώλ ηνπ αζζελνύο δελ είλαη ζαθέο
ή όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα αληηππεξηαζηθά θάξκαθα, κπνξεί λα ππάξμεη εμαζζέληζε
ηεο αληαλαθιαζηηθήο ηαρπθαξδίαο θαη απμεκέλνο θίλδπλνο ππόηαζεο.

Η ζπλέρηζε ησλ βήηα-απνθιεηζηώλ ειαηηώλεη ηνλ θίλδπλν αξξπζκίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηαζσιήλσζεο. Ο αλαηζζεζηνιόγνο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη όηαλ ν αζζελήο ιακβάλεη βαπνθιεηζηή καδί κε ην BREVIBLOC.
Λάβεηε ππ’ όςηλ
Αληαγσληζηέο αζβεζηίνπ: παξάγσγα δηπδξνππξηδίλεο όπσο ε ληθεδηπίλε:

κπνξεί λ’ απμεζεί ν θίλδπλνο ππόηαζεο.

ζε αζζελείο κε ηζηνξηθό θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο, ε ζεξαπεία κε β-απνθιεηζηέο κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε θαξδηαθή αλεπάξθεηα. πληζηάηαη ε πξνζεθηηθή ηηηινπνίεζε ηνπ BREVIBLOC
θαη ε θαηάιιειε αηκνδπλακηθή παξαθνινύζεζε.
Φάξκαθα πνπ αλαζηέιινπλ ηε ζπλζεηάζε πξνζηαγιαλδηλώλ: κπνξεί λα ειαηηώζνπλ ηελ ππνηαζηθή
δξάζε ησλ β-απνθιεηζηώλ.
πκπαζεηηθνκηκεηηθά θάξκαθα: κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ αληίζεηε δξάζε κε ηε δξάζε ησλ βαπνθιεηζηώλ.
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Σαπηόρξνλε ρνξήγεζε ηξηθπθιηθώλ αληηθαηαζιηπηηθώλ, βαξβηηνπξηθώλ θαη θαηλνζεηαδηλώλ, θαζώο
θαη άιισλ αληηππεξηαζηθώλ θαξκάθσλ: κπνξεί λ’ απμήζνπλ ηελ ππνηαζηθή δξάζε. Η δνζνινγία ηνπ
BREVIBLOC πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη πξνο ηα θάησ γηα ηελ απνθπγή κε αλακελόκελεο ππόηαζεο.
Γεδνκέλα από κηα κειέηε αιιειεπίδξαζεο ηνπ BREVIBLOC κε βαξθαξίλε έδεημαλ όηη ε ηαπηόρξνλε
ρνξήγεζε BREVIBLOC θαη βαξθαξίλεο δε κεηαβάιιεη ηα επίπεδα πιάζκαηνο ηεο βαξθαξίλεο. Οη
ζπγθεληξώζεηο ηνπ BREVIBLOC ήηαλ δηθνξνύκελα πςειόηεξεο κεηά από ζπγρνξήγεζε κε
βαξθαξίλε.
Η ηαπηόρξνλε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε δηγνμίλεο θαη BREVIBLOC ζε πγηείο εζεινληέο νδήγεζε ζε
αύμεζε θαηά 10-20% ησλ επηπέδσλ νξνύ ηεο δηγνμίλεο ζε νξηζκέλα ρξνληθά ζεκεία. Η δηγνμίλε δελ
επεξέαζε ηε θαξκαθνθηλεηηθή ηνπ BREVIBLOC.
Όηαλ κειεηήζεθε ε αιιειεπίδξαζε ηεο ελδνθιέβηαο ρνξήγεζεο κνξθίλεο θαη BREVIBLOC ζε πγηείο
εζεινληέο, δε δηαπηζηώζεθε κεηαβνιή ησλ επηπέδσλ κνξθίλεο ηνπ νξνύ. Σα επίπεδα ηνπ
BREVIBLOC ζην αίκα ζηε ζηαζεξνπνηεκέλε θαηάζηαζε (steady-state) απμήζεθαλ θαηά 46%
παξνπζία κνξθίλεο, αιιά νη θαξκαθνθηλεηηθέο παξάκεηξνη παξέκεηλαλ ακεηάβιεηεο.
Η επίδξαζε ηνπ BREVIBLOC ζηε δηάξθεηα ηνπ λεπξνκπτθνύ απνθιεηζκνύ πνπ πξνθιήζεθε κε
ζνπμηλπινρνιίλε κειεηήζεθε ζε αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Η έλαξμε ηνπ
λεπξνκπτθνύ απνθιεηζκνύ από ηε ζνπμηλπινρνιίλε δελ επεξεάζηεθε από ην BREVIBLOC, αιιά ε
δηάξθεηα ηνπ λεπξνκπτθνύ απνθιεηζκνύ παξαηάζεθε από 5 ζε 8 ιεπηά.
Παξόιν πνπ νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηηο κειέηεο απηέο δε θαίλεηαη λα έρνπλ κεγάιε
θιηληθή ζεκαζία, ελ ηνύηνηο, ην BREVIBLOC πξέπεη λα ηηηινπνηείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο πνπ
ιακβάλνπλ ηαπηόρξνλα δηγνμίλε, κνξθίλε, ζνπμηλπινρνιίλε ή βαξθαξίλε.
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ BREVIBLOC κε απνθιεηζηέο δηαύισλ
αζβεζηίνπ. Όπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο β-αδξελεξγηθνύο αληαγσληζηέο, ζπληζηάηαη ην BREVIBLOC λα
ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε ζπλδπαζκό κε βεξαπακίιε ζε αζζελείο κε δηαηαξαρή ηεο θνηιηαθήο
ιεηηνπξγίαο. Ο ζπλδπαζκόο δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε αζζελείο κε δηαηαξαρέο ηεο αγσγηκόηεηαο θαη
ην BREVIBLOC δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη εληόο 48 σξώλ από ηε δηαθνπή ηεο βεξαπακίιεο.
Οη ππνηαζηθέο δξάζεηο ησλ εηζπλεόκελσλ αλαηζζεηηθώλ παξαγόλησλ κπνξεί λα εληζρπζνύλ παξνπζία
ηνπ BREVIBLOC. Η δνζνινγία ηνπ θάζε θαξκάθνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο αηκνδπλακηθήο θαηάζηαζεο.
Φάξκαθα πνπ κεηώλνπλ ηελ θαηερνιακίλε όπσο είλαη ε ξεδεξπίλε, κπνξεί λα έρνπλ αζξνηζηηθή δξάζε
όηαλ ρνξεγνύληαη καδί κε β-απνθιεηζηέο. Γηα ην ιόγν απηό, νη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ηαπηόρξνλα
BREVIBLOC θαη έλαλ παξάγνληα κείσζεο ηεο θαηερνιακίλεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ζηελά
γηα ηελ αλίρλεπζε ζεκείσλ ππόηαζεο ή έληνλεο βξαδπθαξδίαο πνπ κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζε ίιηγγν,
ζπγθνπή ή νξζνζηαηηθή ππόηαζε.
4.6

Kύεζε θαη γαινπρία

Παξόιν πνπ δελ ππάξρνπλ επαξθείο θαη θαιά ειεγρόκελεο κειέηεο ζε έγθπεο γπλαίθεο, ε ρξήζε ηεο
εζκνιόιεο ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηεο θύεζεο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ έρεη αλαθεξζεί όηη
πξνθαιεί εκβξπτθή βξαδπθαξδία, ε νπνία ζπλερίζηεθε θαη κεηά ηε δηαθνπή ηεο έγρπζεο ηνπ
θαξκάθνπ. Η ρνξήγεζε ηνπ BREVIBLOC ζε γπλαίθεο κε ππόλνηα θύεζεο ή κε βέβαηε θύεζε πξέπεη
λα απνθεύγεηαη, εθηόο εάλ ε πηζαλή σθέιεηα δηθαηνινγεί ηνλ πηζαλό θίλδπλν γηα ην έκβξπν.
Γελ είλαη γλσζηό εάλ ην BREVIBLOC εθθξίλεηαη ζην αλζξώπηλν γάια. Δπνκέλσο, ε ρνξήγεζε ηνπ
BREVIBLOC ζε κεηέξεο πνπ ζειάδνπλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή.
4.7

Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ

Γελ εθαξκόδεηαη.
4.8

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

Οη αθόινπζεο ζπρλόηεηεο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ βαζίδνληαη ζηε ρνξήγεζε ηνπ BREVIBLOC ζε
θιηληθέο κειέηεο επί 369 αζζελώλ κε ππεξθνηιηαθή ηαρπθαξδία θαη ζε πεξηζζόηεξνπο από 600
δηεγρεηξεηηθνύο θαη κεηεγρεηξεηηθνύο αζζελείο πνπ πεξηιήθζεθαλ ζε θιηληθέο κειέηεο. Οη
πεξηζζόηεξεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην πιαίζην ειεγρόκελσλ θιηληθώλ
κειεηώλ ήηαλ ήπηεο θαη παξνδηθέο. Η ζεκαληηθόηεξε αλεπηζύκεηε ελέξγεηα ήηαλ ε ππόηαζε.
Αλαθέξζεθαλ ζάλαηνη κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ θαξκάθνπ ζηελ αγνξά, θαηά ηε δηάξθεηα
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πνιύπινθσλ θιηληθώλ θαηαζηάζεσλ όπνπ πξνθαλώο, ην BREVIBLOC ρνξεγήζεθε απιά γηα ηνλ
έιεγρν ηεο θνηιηαθήο ζπρλόηεηαο (βιέπε Ιδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά
ηε ρξήζε/Καξδηαθή Αλεπάξθεηα).
Καρδιαγγειακό: ην 12% ησλ αζζελώλ παξνπζηάζηεθε ζπκπησκαηηθή ππόηαζε (εθίδξσζε, δάιε) θαη
ε ζεξαπεία δηαθόπεθε πεξίπνπ ζην 11% αζζελώλ, από ηνπο νπνίνπο νη κηζνί πεξίπνπ ήηαλ
ζπκπησκαηηθνί. Αζπκπησκαηηθή ππόηαζε παξαηεξήζεθε πεξίπνπ ζην 25% ησλ αζζελώλ. Η ππόηαζε
ππνρώξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο ηνπ BREVIBLOC ζην 63% απηώλ ησλ αζζελώλ θαη εληόο
30 ιεπηώλ κεηά ηε δηαθνπή ηεο έγρπζεο ζην 80% ησλ ππνινίπσλ αζζελώλ. Η ππόηαζε ζπλνδεπόηαλ
από εθίδξσζε ζην 10% ησλ αζζελώλ. Πεξηθεξηθή ηζραηκία παξνπζηάζηεθε ζην 1% πεξίπνπ ησλ
αζζελώλ. ε ιηγόηεξν από ην 1% ησλ αζζελώλ αλαθέξζεθαλ σρξόηεηα, έμαςε, βξαδπθαξδία
(θαξδηαθή ζπρλόηεηα κηθξόηεξε από 50 παικνύο αλά ιεπηό), πόλνο ζην ζηέξλν, ιηπνζπκία,
πλεπκνληθό νίδεκα θαη θαξδηαθή ζπγθνπή. ε δύν αζζελείο ρσξίο ππεξθνηιηαθή ηαρπθαξδία αιιά κε
βαξηά ζηεθαληαία λόζν (έκθξαγκα ηνπ θάησ νπίζζηνπ κπνθαξδίνπ ή αζηαζήο ζηεζάγρε),
εκθαλίζηεθε ζνβαξή βξαδπθαξδία/θιεβνθνκβηθή παύζε/αζπζηνιία, αλαζηξέςηκεο θαη ζηηο δύν
πεξηπηώζεηο κε ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο.
Κενηρικό Νεσρικό Σύζηημα: ην 3% ησλ αζζελώλ παξνπζηάζηεθε δάιε, ζην 3% ππλειία, ζην 2%
πεξίπνπ ζύγρπζε, θεθαιαιγία θαη δηέγεξζε θαη ζην 1% πεξίπνπ ησλ αζζελώλ παξνπζηάζηεθε
θόπσζε. Παξαηζζεζία, εμαζζέληζε, θαηάζιηςε, παξαινγηζκόο, άγρνο, αλνξεμία θαη «ειαθξύ θεθάιη»
αλαθέξζεθαλ ζε ιηγόηεξν από ην 1% ησλ αζζελώλ. Δπίζεο, αλαθέξζεθε grand mal επηιεπηηθή θξίζε
ζε ιηγόηεξν από ην 1% ησλ αζζελώλ, κε έλα ζάλαην.
Αναπνεσζηικό: ε ιηγόηεξν από ην 1% ησλ αζζελώλ αλαθέξζεθαλ βξνγρόζπαζκνο, ζπξηγκόο,
δύζπλνηα, ξηληθή ζπκθόξεζε θαη ξόγρνο.
Γαζηρενηερικό: ην 7% ησλ αζζελώλ παξνπζηάζηεθε λαπηία. ην 1% πεξίπνπ ησλ αζζελώλ
εκθαλίζηεθε έκεηνο. ε ιηγόηεξν από 1% ησλ αζζελώλ παξνπζηάζηεθαλ δπζπεςία, δπζθνηιηόηεηα,
μεξνζηνκία θαη θνηιηαθέο δηαηαξαρέο. Δπίζεο, αλαθέξζεθε δηαηαξαρή ηεο γεύζεο.
Δέρμα (ζηο ζημείο ηης έγτσζης): ην 8% πεξίπνπ ησλ αζζελώλ αλαθέξζεθαλ αληηδξάζεηο ζην ζεκείν
ηεο έγρπζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θιεγκνλή θαη ζθιήξπλζε. ε ιηγόηεξν από ην 1% ησλ αζζελώλ
αλαθέξζεθαλ νίδεκα, εξύζεκα, απνρξσκαηηζκόο ηνπ δέξκαηνο, αίζζεκα θαύζνπ ζην ζεκείν ηεο
έγρπζεο, ζξνκβνθιεβίηηδα θαη ηνπηθή δεξκαηηθή λέθξσζε ιόγσ εμαγγείσζεο.
Διάθορα: Καζέλα από ηα αθόινπζα αλαθέξζεθε ζε ιηγόηεξν από ην 1% ησλ αζζελώλ: Καηαθξάηεζε
νύξσλ, δηαηαξαρή νκηιίαο, δηαηαξαρή ηεο όξαζεο, κεζνσκνπιαηηαίν άιγνο, ξίγε θαη ππξεηόο.
Πεξηεγρεηξεηηθά έρνπλ παξαηεξεζεί βξαδπθαξδία θαη βξνγρόζπαζκνο.
4.9

Τπεξδνζνινγία

Η ππεξδνζνινγία ηνπ BREVIBLOC κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαξδηαθή αλαθνπή (ρνξήγεζε
ελδνθιεβίσο BREVIBLOC ζε δόζεηο 5000-6250 mcg/kg γηα πάλσ από 1-2 ιεπηά). Δπηπιένλ, ε
ππεξδνζνινγία κπνξεί λα πξνθαιέζεη βξαδπθαξδία, ππόηαζε, ειεθηξνκεραληθό δηαρσξηζκό θαη
απώιεηα ζπλείδεζεο. Απηέο νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ππνρώξεζαλ κέζα ζε 10 ιεπηά, ζε κεξηθέο
πεξηπηώζεηο κε ηε ρνξήγεζε θαξκάθνπ κε ππεξηαζηθή ελέξγεηα. Έρνπλ παξνπζηαζηεί πεξηπηώζεηο
καδηθήο ππεξδνζνινγίαο κε BREVIBLOC ιόγσ ζθάικαηνο θαηά ηελ αξαίσζε ηνπ BREVIBLOC
2,5 g/10 ml Ππθλό δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιύκαηνο πξνο έγρπζε. Οξηζκέλεο από απηέο ηηο
ππεξδνζνινγίεο ππήξμαλ ζαλαηεθόξεο, ελώ άιιεο νδήγεζαλ ζε κόληκε αληθαλόηεηα. Δθ’ άπαμ δόζεηο
πνπ θπκάλζεθαλ από 625 mg έσο 2,5 g (12,5-50 mg/kg) ππήξμαλ ζαλαηεθόξεο. Οη αζζελείο
αλέλεςαλ πιήξσο από ππεξδνζνινγία κε 1,75 g πνπ ρνξεγήζεθαλ κέζα ζε έλα ιεπηό ή από δόζεηο
ησλ 7,5 g πνπ ρνξεγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ώξαο γηα θαξδηαγγεηαθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Οη
αζζελείο πνπ επηβίσζαλ θαίλεηαη λα είλαη εθείλνη ησλ νπνίσλ ε θπθινθνξία ήηαλ δπλαηόλ λα
ππνζηεξηρηεί κέρξη λα ζηακαηήζεη ε δξάζε ηνπ BREVIBLOC.
Λόγσ ηνπ ρξόλνπ εκίζεηαο δσήο πνπ δηαξθεί πεξίπνπ 9 ιεπηά, ην πξώην βήκα γηα ηελ αληηκεηώπηζε
ηεο ηνμηθόηεηαο πξέπεη λα είλαη ε δηαθνπή ηεο έγρπζεο ηνπ BREVIBLOC. ηε ζπλέρεηα, βάζεη ηεο
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θιηληθήο εηθόλαο, πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην ελδερόκελν ηεο εθαξκνγήο ησλ αθόινπζσλ γεληθώλ
κέηξσλ.
Βξαδπθαξδία: Δλδνθιέβηα ρνξήγεζε αηξνπίλεο ή άιινπ αληηρνιηλεξγηθνύ θαξκάθνπ
Βξνγρόζπαζκνο: Δλδνθιέβηα ρνξήγεζε β2 δηεγέξηε θαη/ή παξάγσγνπ ζενθπιιίλεο
Καξδηαθή αλεπάξθεηα: Δλδνθιέβηα ρνξήγεζε δηνπξεηηθνύ θαη/ή κηαο γιπθνζίδεο ηεο δαθηπιίηηδαο.
ε πεξίπησζε θαηαπιεμίαο (shock) πνπ νθείιεηαη ζε αλεπαξθή θαξδηαθή ζπζηαιηηθόηεηα,
ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ηλόηξνπνπ θαξκάθνπ. Μπνξεί λα εμεηαζηεί ην ελδερόκελν ρνξήγεζεο
ληνπακίλεο, ληνκπνπηακίλεο, ηζνπξνηεξελόιεο ή ακξηλόλεο.
πκπησκαηηθή ππόηαζε: Δλδνθιέβηα ρνξήγεζε πγξώλ θαη/ή θαξκάθσλ κε ππεξηαζηθή δξάζε
5.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ

5.1

Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο

Κσδηθόο ATC: C07AB09
Σν BREVIBLOC είλαη έλαο εθιεθηηθόο (θαξδηνεθιεθηηθόο, β1-ππνδνρείο) απνθιεηζηήο ησλ βαδξελεξγηθώλ ππνδνρέσλ κε ηαρεία έλαξμε δξάζεο, πνιύ ζύληνκε δηάξθεηα δξάζεο θαη ρσξίο
ζεκαληηθή ελδνγελή ζπκπαζεηηθνκηκεηηθή ή ζηαζεξνπνηεηηθή ηεο κεκβξάλεο δξάζε ζε ζεξαπεπηηθέο
δόζεηο. Σν BREVIBLOC αλαζηέιιεη ηνπο β1 ππνδνρείο πνπ βξίζθνληαη θπξίσο ζηνλ θαξδηαθό κπ,
αιιά απηή ε εθιεθηηθή ηνπ δξάζε δελ είλαη απόιπηε θαη ζε πςειόηεξεο δόζεηο αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη
αλαζηνιή ησλ β2 ππνδνρέσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο βξόγρνπο θαη ζην αξηεξηαθό δίθηπν.
Η Τδξνρισξηθή Δζκνιόιε, ην δξαζηηθό ζπζηαηηθό ηνπ BREVIBLOC, ζρεηίδεηαη ρεκηθά κε ηελ
θαηλνμππξνπαλνιακίλε θαηεγνξία ησλ βήηα-απνθιεηζηώλ. Έρεη ελδπκαηηθά αζηαζή εζηεξηθή δξάζε
πνπ επηηξέπεη ηνλ ηαρύ κεηαβνιηζκό θαη ην βξαρύ ρξόλν εκίζεηαο δσήο ζην πιάζκα.
Η Τδξνρισξηθή Δζκνιόιε έρεη κνξηαθό ηύπν C16H26NO4Cl θαη κνξηαθό βάξνο 331,8. Έρεη έλα
θέληξν αζπκκεηξίαο θαη εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή δύν ελαληηνκεξώλ.
Η Τδξνρισξηθή Δζκνιόιε είλαη θξπζηαιιηθή ζθόλε ιεπθή έσο ππόιεπθε. Δίλαη ζρεηηθώο πδξόθηιε
έλσζε επδηάιπηε ζην λεξό θαη πνιύ επδηάιπηε ζηελ αιθνόιε. Ο ζπληειεζηήο θαηαλνκήο ηεο
(νθηαλόιε/λεξό) ζε pH 7,0 είλαη 0,42 έλαληη 17,0 ηεο πξνπξαλνιόιεο.
Σν BREVIBLOC, όπσο θαη νη άιινη β-απνθιεηζηέο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αξλεηηθή ηλόηξνπν δξάζε.
Κιηληθέο κειέηεο ζε πγηείο εζεινληέο έρνπλ απνδείμεη όηη ην BREVIBLOC αλαζηέιιεη εθιεθηηθά ηνπο
β1-αδξελεξγηθνύο ππνδνρείο ηεο θαξδηάο θαη ειαηηώλεη ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα θαηά ηελ αλάπαπζε
θαη θαηά ηελ άζθεζε θαη κεηξηάδεη ηελ από ηελ ηζνπξνηεξελόιε πξνθαινύκελε αύμεζε ηεο
θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο. Η ζηάζκε ηνπ BREVIBLOC ζην αίκα απνδείρζεθε όηη βξηζθόηαλ ζε
ζπλάξηεζε κε ην βαζκό ηνπ β-απνθιεηζκνύ. Μεηά ην ηέινο ηεο έγρπζεο, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή
απνθαηάζηαζε ηνπ β-απνθιεηζκνύ κέζα ζε 10-20 ιεπηά.
Ηιεθηξνθπζηνινγηθέο κειέηεο ζηνλ άλζξσπν έρνπλ δείμεη όηη ην BREVIBLOC παξνπζηάδεη ηηο
ηππηθέο ελέξγεηεο απνθιεηζηή ησλ β-αδξελεξγηθώλ ππνδνρέσλ:
Διάηησζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο, αύμεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ θιεβνθνκβηθνύ θύθινπ, αύμεζε ηνπ
ρξόλνπ απνθαηάζηαζεο ηνπ θιεβόθνκβνπ, αύμεζε ηνπ δηαζηήκαηνο ΑΗ θαηά ηνλ θπζηνινγηθό
θιεβνθνκβηθό ξπζκό θαη θαηά ηνλ θνιπηθό ξπζκό θαη αύμεζε ηεο θνιπνθνηιηαθήο αγσγήο.
ε αζζελείο πνπ έγηλε ξαδηνππξεληθή αγγεηνγξαθία, βξέζεθε όηη ην BREVIBLOC ζε δόζε
200 mcg/kg/min, πξνθαιεί ειάηησζε ηνπ θαξδηαθνύ ξπζκνύ, ηεο ζπζηνιηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο, ηνπ
γηλόκελνπ πίεζεο/ζπρλόηεηαο, ηνπ θιάζκαηνο εμσζήζεσο ηεο δεμηάο θαη αξηζηεξήο θνηιίαο θαη ηνπ
θαξδηαθνύ δείθηε ζε αλάπαπζε, παξόκνηα ζε κέγεζνο κε απηή πνπ πξνθαιεί ε ελδνθιέβηα έγρπζε
πξνπαλνιόιεο (4 mg). Καηά ηελ άζθεζε, ην BREVIBLOC πξνθαιεί κείσζε ηεο θαξδηαθήο
ζπρλόηεηαο, ηνπ γηλνκέλνπ πίεζεο/ζπρλόηεηαο θαη ηνπ θαξδηαθνύ δείθηε παξόκνηα κε απηή πνπ
πξνθαιεί ε πξνπξαλνιόιε αιιά ζεκαληηθά κεγαιύηεξε πηώζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. ε αζζελείο
ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη θαζεηεξηαζκόο ηεο θαξδηάο, ην BREVIBLOC ζηελ αλώηαηε δόζε ησλ
300 mcg/kg/min παξνπζηάδεη απηέο ηηο ελέξγεηεο θαη, επί πιένλ, κηθξή θιηληθώο αζήκαληε αύμεζε ηεο
δηαζηνιηθήο πίεζεο θαη ηεο πίεζεο ησλ ηξηρνεηδώλ ηνπ πλεύκνλνο. Σξηάληα ιεπηά κεηά ηε δηαθνπή ηεο
έγρπζεο ηνπ BREVIBLOC νη αηκνδπλακηθέο παξάκεηξνη επαλέξρνληαη ζηηο πξν ζεξαπείαο ηηκέο.
Η θαξδηνεθιεθηηθή ελέξγεηα ηνπ BREVIBLOC έρεη απνδερζεί ζε 10 ειαθξώο αζζκαηηθνύο αζζελείο.
Η έγρπζε BREVIBLOC (100, 200 θαη 300 mcg/kg/min) δελ πξνθάιεζε ζεκαληηθή αύμεζε ζηελ
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εηδηθή αληίζηαζε ησλ αεξνθόξσλ νδώλ ζε ζύγθξηζε κε placebo. ηε δόζε ησλ 300 mcg/kg/min ην
BREVIBLOC πξνθάιεζε ειαθξά αύμεζε ηεο επαηζζεζίαο ησλ βξόγρσλ ζην εξέζηζκα μεξνύ αέξα.
Σα απνηειέζκαηα απηά δελ έρνπλ θιηληθή ζεκαζία θαη ην BREVIBLOC ππήξμε θαιώο αλεθηό από
όινπο ηνπο αζζελείο. ε έμη αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε ελδνθιεβίσο πξνπξαλνιόιε ζηε
δόζε ηνπ 1 mg, δύν εκθάληζαλ ζεκαληηθό βξνγρόζπαζκν πνπ ρξεηάζηεθε βξνγρνδηαζηαιηηθή
ζεξαπεία. ε έλαλ άιινλ αζζελή πνπ ρνξεγήζεθε πξνπξαλνιόιε παξνπζηάζηεθε βξνγρόζπαζκνο πνπ
πξνθιήζεθε από μεξά αηκόζθαηξα. Γελ παξαηεξήζεθαλ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο από ηνπο πλεύκνλεο
ζε αζζελείο κε απνθξαθηηθέο πλεπκνλνπάζεηεο πνπ ειάκβαλαλ ζεξαπεπηηθέο δόζεηο εζκνιόιεο γηα ηε
ζεξαπεία ππεξθνηιηαθήο ηαρπθαξδίαο (51 αζζελείο) ή βξίζθνληαλ ζε πεξηεγρεηξεηηθή θάζε (32
αζζελείο).
Τπεξθνηιηαθή ηαρπθαξδία
ε δύν πνιπθεληξηθέο, ηπραηνπνηεκέλεο, δηπιέο ηπθιέο ειεγρόκελεο ζπγθξηηηθέο κειέηεο ηνπ
BREVIBLOC (esmolol HCl) κε placebo θαη πξνπξαλνιόιε, δόζεηο ζπληήξεζεο ησλ 50 σο
300 mcg/kg/min εζκνιόιεο βξέζεθαλ όηη είλαη πην απνηειεζκαηηθέο από ην placebo θαη πεξίπνπ ην
ίδην απνηειεζκαηηθέο κε ηελ πξνπξαλνιόιε 3-6 mg πνπ ρνξεγήζεθε κε “bolus” έλεζε, γηα ηε
ζεξαπεία ππεξθνηιηαθήο ηαρπθαξδίαο θπξίσο ηεο θνιπηθήο καξκαξπγήο θαη ηνπ θνιπηθνύ
πηεξπγηζκνύ. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο αζζελείο είραλ παξνπζηάζεη αξξπζκίεο κεηά ηελ εγρείξεζε.
Πεξίπνπ ζην 60-70% ησλ αζζελώλ πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε BREVIBLOC επεηεύρζε ην επηζπκεηό
ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα (είηε κείσζε θαηά 20% ηνπ θαξδηαθνύ ξπζκνύ, είηε κείσζε ηνπ θαξδηαθνύ
ξπζκνύ ζε ιηγόηεξν από 100 BPM ή, ζπάληα, κεηαηξνπή ζε NSR) θαη πεξίπνπ ην 95% από απηνύο
αληαπνθξίζεθαλ ζηε δόζε ησλ 100 mcg/kg/min ή κηθξόηεξε. Η κέζε απνηειεζκαηηθή δόζε ηνπ
BREVIBLOC ππήξμε πεξίπνπ 100-115 mcg/kg/min θαη ζηηο δύν κειέηεο. Πνιπθεληξηθέο,
ειεγρόκελεο κειέηεο έδσζαλ νπζηαζηηθά παξόκνηα απνηειέζκαηα. ηε ζπγθξηηηθή κειέηε κε ηελ
πξνπξαλνιόιε, πεξίπνπ ην 50% ησλ αζζελώλ θαη ζηηο δύν νκάδεο, έπαηξλε ζπγρξόλσο δηγνμίλε. Σα
πνζνζηά αληαπόθξηζεο βξέζεθαλ ειαθξώο πςειόηεξα θαη κε ηνπο δύν β-απνθιεηζηέο ζηνπο αζζελείο
πνπ ρνξεγνύληαλ δηγνμίλε.
ε απηέο ηηο κειέηεο, παξαηεξήζεθε ζε πνζνζηό 20-50% ησλ αζζελώλ ζεκαληηθή κείσζε ηεο
αξηεξηαθήο πίεζεο, πνπ πεξηγξάθεθε από ηνπο εξεπλεηέο είηε σο αλεπηζύκεηε ελέξγεηα, είηε σο
παξαηήξεζε ζπζηνιηθήο πίεζεο ρακειόηεξεο από 90 mmHg ή δηαζηνιηθήο πίεζεο ρακειόηεξεο από
50 mmHg. Η ππόηαζε ζπλνδεύνληαλ από ζπκπηώκαηα (θπξίσο εθίδξσζε ή δάιε) πεξίπνπ ζην 12%
ησλ αζζελώλ θαη ε ζεξαπεία δηεθόπε πεξίπνπ ζην 11% ησλ αζζελώλ από πξνο νπνίνπο κηζνί
παξνπζίαζαλ ζπκπηώκαηα. ε ζύγθξηζε κε ηελ πξνπξαλνιόιε, ε ππόηαζε ήηαλ πεξίπνπ ηξεηο θνξέο
πην ζπρλή κε ηελ εζκνιόιε (53% έλαληη 17%). Η ππόηαζε αλαζηξάθεθε γξήγνξα κε ηε κείσζε ηνπ
ξπζκνύ έγρπζεο ή κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο κε εζκνιόιε. Καη γηα ην BREVIBLOC θαη γηα ηελ
πξνπξαλνιόιε, αλαθέξζεθε ππόηαζε ζπαληόηεξα ζε αζζελείο πνπ έπαηξλαλ ζπγρξόλσο δαθηπιίηηδα.
5.2

Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο

Σν BREVIBLOC κεηαβνιίδεηαη γξήγνξα κε πδξόιπζε ηνπ εζηεξηθνύ δεζκνύ, θπξίσο από ηηο
εζηεξάζεο πνπ βξίζθνληαη ζην θπηόπιαζκα ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ θαη όρη από ηηο
ρνιηλεζηεξάζεο ηνπ πιάζκαηνο ή ηελ αθεηπινρνιηλεζηεξάζε ηεο κεκβξάλεο ησλ εξπζξώλ
αηκνζθαηξίσλ. Η νιηθή θάζαξζε από ην ζώκα ηνπ αλζξώπνπ είλαη πεξίπνπ 20 l/kg/ώξα πνπ είλαη
κεγαιύηεξε από ηνλ θαηά ιεπηό όγθν ηνπ αίκαηνο. Δπνκέλσο, ν κεηαβνιηζκόο ηεο εζκνιόιεο δελ
πεξηνξίδεηαη από ην ξπζκό ξνήο ηνπ αίκαηνο ζηνπο ηζηνύο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν κεηαβνιηζκόο
όπσο ην ήπαξ ή δελ επεξεάδεηαη από ηε ξνή ηνπ αίκαηνο ζην ήπαξ ή ην λεθξό. Η εζκνιόιε έρεη
κηθξό ρξόλν εκηδσήο θαηαλνκήο (πεξίπνπ 2 ιεπηά), ελώ ν ρξόλνο εκηδσήο ηεο απνβνιήο κεηά από
ελδνθιέβηα έγρπζε είλαη 9 ιεπηά πεξίπνπ.
Με ηελ θαηάιιειε αξρηθή δόζε εθόδνπ ηνπ BREVIBLOC, ηα ζηαζεξνπνηεκέλα επίπεδα (steadystate) ηεο εζκνιόιεο ζην αίκα γηα δόζεηο από 50-300 mcg/kg/min επηηπγράλνληαη κέζα ζε πέληε
ιεπηά. (Η steady-state επηηπγράλεηαη ζε 30 ιεπηά ρσξίο ηελ αξρηθή δόζε εθόδνπ). Πάλσ από απηέο ηηο
δόζεηο, ε steady-state ηεο εζκνιόιεο ζην αίκα απμάλεηαη γξακκηθώο θαη ε θηλεηηθή είλαη αλεμάξηεηε
ηεο δνζνινγίαο. Η steady-state ζην αίκα επηηπγράλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο αιιά κεηώλεηαη
γξήγνξα κεηά ην ηέινο ηεο έγρπζεο. Λόγσ ηνπ κηθξνύ ρξόλνπ εκηδσήο, ηα επίπεδα ηεο εζκνιόιεο ζην
αίκα κπνξεί λα κεηαβιεζνύλ γξήγνξα κε ηελ αύμεζε ή κείσζε ηνπ ξπζκνύ ηεο έγρπζεο θαη λα
εμαθαληζζνύλ γξήγνξα κε ηε δηαθνπή ηεο.
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Η εζκνιόιε πδξνιύεηαη ζηνλ όμηλν κεηαβνιίηε ASL-8123 θαη ζε κεζαλόιε. Ο όμηλνο κεηαβνιίηεο
έρεη αδύλακε δξαζηηθόηεηα β-απνθιεηζηή (κηθξόηεξε από ην 0,1% ηεο εζκνιόιεο).
Λόγσ ηνπ γξήγνξνπ κεηαβνιηζκνύ ηεο εζκνιόιεο ζην αίκα, ιηγόηεξν από ην 2% ηνπ θαξκάθνπ
απνβάιιεηαη ακεηάβιεην κέζσ ησλ νύξσλ. Μέζα ζε 24 ώξεο από ην ηέινο ηεο έγρπζεο, αλεπξίζθεηαη
ζηα νύξα πεξίπνπ 73-88% ηεο δόζεο, σο όμηλνο κεηαβνιίηεο ηεο εζκνιόιεο. Ο όμηλνο κεηαβνιίηεο
έρεη ρξόλν εκίζεηαο δσήο 3,7 ώξεο πεξίπνπ θαη απνβάιιεηαη ζηα νύξα κε θάζαξζε πεξίπνπ ίζε πξνο
ην ξπζκό ηεο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο. Η απνβνιή ηνπ όμηλνπ κεηαβνιίηε κεηώλεηαη ζεκαληηθά ζε
αζζελείο κε λεθξηθή πάζεζε θαη ν ρξόλνο εκηδσήο γηα ηελ απνβνιή είλαη πεξίπνπ δέθα θνξέο
κεγαιύηεξνο ηνπ θπζηνινγηθνύ θαη ηα επίπεδα ζην πιάζκα είλαη απμεκέλα ζεκαληηθά.
Σα επίπεδα ηεο κεζαλόιεο ζην αίκα, κεηξεκέλα ζε άηνκα ζηα νπνία ρνξεγήζεθε BREVIBLOC ζε
ξπζκό 300 mcg/kg/ιεπηό επί 6 ώξεο θαη 150 mcg/kg/ιεπηό επί 24 ώξεο, βξέζεθαλ πεξίπνπ ίζα κε ηα
ελδνγελή θαη 2% ρακειόηεξα από ηα επίπεδα πνπ ζπλήζσο ζπλδένληαη κε ηελ ηνμηθόηεηα ηεο
κεζαλόιεο.
ηνλ άλζξσπν ε εζκνιόιε δεζκεύεηαη θαηά 55% πεξίπνπ από πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο, ελώ ν
όμηλνο κεηαβνιίηεο ζπλδέεηαη ζε πνζνζηό κόλν 10%.
5.3

Πξνθιηληθά ζηνηρεία γηα ηελ αζθάιεηα

Καξθηλνγέλεζε, Μεηαιιαμηνγέλεζε, Γηαηαξαρέο ηεο Γνληκόηεηαο
Λόγσ ηεο κηθξήο δηάξθεηαο ζηε ρξήζε ηνπ, δελ έρνπλ γίλεη κειέηεο γηα ηελ θαξθηλνγέλεζε, ηε
κεηάιιαμε θαη αλαπαξαγσγή κε ην BREVIBLOC. Μειέηεο ηεξαηνγέλεζεο ζε αξνπξαίνπο κε
ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ηνπ BREVIBLOC ζε δόζεηο έσο 3000 mcg/kg/min (δεθαπιάζηεο ηεο κέγηζηεο
δόζεο ζπληήξεζεο ζηνλ άλζξσπν) επί 30 ιεπηά θαζεκεξηλώο δελ έδσζαλ ελδείμεηο ηνμηθόηεηαο γηα ηε
κεηέξα, ην έκβξπν ή ηεξαηνγέλεζεο, ελώ κία δόζε ησλ 10.000 mcg/kg/min πξνθάιεζε ηνμηθόηεηα
ζηε κεηέξα θαη ζάλαην. ηα θνπλέιηα, ρνξήγεζε ελδνθιεβίσο ζε δόζεηο έσο 1000 mcg/kg/min επί 30
ιεπηά δελ έδσζε ελδείμεηο ηνμηθόηεηαο γηα ηε κεηέξα, ην έκβξπν ή ηεξαηνγέλεζεο, ελώ
2500 mcg/kg/min πξνθάιεζαλ πεξηνξηζκέλε ηνμηθόηεηα ζηε κεηέξα θαη απμεκέλε απνξξόθεζε από
ην έκβξπν.
6.

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ

6.1

Καηάινγνο κε ηα έθδνρα

Sodium chloride
Sodium acetate
Glacial acetic acid
Sodium hydroxide ή Hydrochloric acid
Water for injections
6.2

Αζπκβαηόηεηεο

Σν BREVIBLOC δελ είλαη ζπκβαηό κε ην δηηηαλζξαθηθό λάηξην.
6.3

Δηάξθεηα δσήο

24 κήλεο
Μεηά ηελ απνζθξάγηζε: 24 ώξεο
6.4

Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο

Να κε θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 25°C. Μόιηο απνζθξαγηζζεί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί
εληόο 24 σξώλ. Να κελ ςύρεηαη θαη λα κελ θαηαςύρεηαη.
Φπιάζζεηαη ζε κέξνο ην νπνίν δε βιέπνπλ θαη δελ πξνζεγγίδνπλ ηα παηδηά.
6.5

Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε
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Σν BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ζάθνπ 250 ml
από πνιπνιεθίλε, ρσξίο latex, κε δηπιέο εηζόδνπο από PVC.
6.6

Οδεγίεο ρξήζεο / ρεηξηζκνύ

Σν BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε δηαηίζεηαη ζε ζάθνπο PL-2408 ησλ
250 ml, νη νπνίνη είλαη έηνηκνη γηα ρξήζε, ρσξίο latex, ζάθνη πνιπνιεθίλεο κε δύν εηζόδνπο PVC, κηα
είζνδν θαξκάθνπ θαη κηα είζνδν παξνρήο. ηελ πεξίπησζε ηνπ BREVIBLOC 10 mg/ml Δηάιπκα
γηα ελδνθιέβηα έγρπζε, ε είζνδνο θαξκάθνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηελ
αλαξξόθεζε από ηνλ πεξηέθηε ηεο αξρηθήο εθ’ άπαμ δόζεο. Η είζνδνο αλαξξόθεζεο θαξκάθνπ
δελ πξννξίδεηαη γηα επαλεηιεκκέλε εθ’ άπαμ ρνξήγεζε. Υξεζηκνπνηείζηε άζεπηε ηερληθή θαηά
ηελ αλαξξόθεζε ηεο εθ’ άπαμ δόζεο. Μελ πξνζζέηεηε άιια θάξκαθα ζην BREVIBLOC
10 mg/ml Δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε. Κάζε ζάθνο πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε έλαλ αζζελή κόλν
θαη δελ πεξηέρεη ζπληεξεηηθά. Μόιηο παξαβηαζηεί ε αζθάιεηα ηεο εηζόδνπ θαη αλαξξνθεζεί ην πξντόλ
από ηνλ πεξηέθηε, ν ζάθνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί εληόο 24 σξώλ. Πεηάμηε νπνηαδήπνηε πνζόηεηα
θαξκάθνπ δε ρξεζηκνπνηήζεθε. Μελ επαλαζπλδέεηε κεξηθώο ρξεζηκνπνηεκέλνπο ζάθνπο.
Εηθόλα 1. άθνο δύν εηζόδσλ IntraVia

Δίζνδνο Φαξκάθνπ
(γηα αλαξξόθεζε αξρηθήο
εθ' άπαμ δόζεο κόλν)

Δίζνδνο Παξνρήο

ΠΡΟΟΥΗ
Με ρξεζηκνπνηείηε πιαζηηθνύο πεξηέθηεο ζε ελ ζεηξά ζπλδέζεηο. Σέηνηνπ είδνπο ρξήζε κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε εκβνιή, ιόγσ ηνπ ππνιεηπόκελνπ αέξα πνπ αλαξξνθάηαη από ηνλ πξώην πεξηέθηε, πξηλ
από ηελ νινθιήξσζε ηεο ρνξήγεζεο ηνπ πγξνύ από ην δεύηεξν πεξηέθηε.
ΑΝΟΙΓΜΑ
Μελ απνκαθξύλεηε ηε κνλάδα από ην πεξηηύιηγκα κέρξη λα είζηε έηνηκνη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεηε. Με
ρξεζηκνπνηείηε ηε κνλάδα, εάλ ην πεξηηύιηγκα έρεη αλνηρηεί ή έρεη ππνζηεί βιάβε. Σν πεξηηύιηγκα
είλαη θξαγκόο πγξαζίαο. Ο εζσηεξηθόο ζάθνο δηαηεξεί ηε ζηεηξόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο.
θίζηε ην πεξηηύιηγκα ζηελ εγθνπή θαη αθαηξέζηε ηνλ πξναλακεκηγκέλν ζάθν. Μπνξεί λα
παξαηεξεζεί θάπνηα αδηαθάλεηα ζην πιαζηηθό, ιόγσ ηεο απνξξόθεζεο πγξαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δηαδηθαζίαο απνζηείξσζεο. Απηό είλαη θπζηνινγηθό θαη δελ επεξεάδεη ηελ πνηόηεηα ή ηελ
αζθάιεηα ηνπ δηαιύκαηνο. Η αδηαθάλεηα ζα εμαθαληζηεί ζηαδηαθά.
Διέγμηε γηα κηθξνδηαξξνέο πηέδνληαο ζηαζεξά ηνλ εζσηεξηθό ζάθν. Δάλ δηαπηζησζνύλ δηαξξνέο,
απνξξίςηε ην δηάιπκα, θαζώο ε ζηεηξόηεηα κπνξεί λα έρεη επεξεαζηεί. Με ρξεζηκνπνηείηε ην
δηάιπκα, εάλ δελ είλαη δηαπγέο, άρξσκν έσο ππνθίηξηλν θαη εάλ ε αζθάιεηα δελ είλαη αθέξαηε.
ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ (ρξεζηκνπνηήζηε άζεπηε ηερληθή)
1.
Αλαξηήζηε ηνλ πεξηέθηε ζην εηδηθό ζηήξηγκα.
2.
Απνκαθξύλεηε ην πιαζηηθό πξνζηαηεπηηθό από ηελ πύιε εμόδνπ ζηε βάζε ηνπ πεξηέθηε.
3.
Δθαξκόζηε ην ζεη ρνξήγεζεο. Αλαηξέμηε ζηηο ιεπηνκεξείο νδεγίεο πνπ ζπλνδεύνπλ ην ζεη.
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7.

ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΗ ΕΙΔΙΚΗ
ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

BAXTER (HELLAS) Ε.Π.Ε.
Μεηζόβνπ 3
141 21 Ν. Ηξάθιεην - Αηηηθή
Σει.: 210 28 80 000
Αληηπξόζσπνο ζηελ Κύπξν
P.T. Hadjigeorgiou Co Ltd
Σ.Θ. 51318, 3301 Λεκεζόο
ΚΤΠΡΟ
ΣΗΛ.: 25 37 24 25
8.

ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

Διιάδα: 37229/07/07-04-2008
Κύπξνο: S00386
9.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ ΠΡΧΣΗ ΕΓΚΡΙΗ / ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ

Ηκεξνκελία πξώηεο έγθξηζεο ζηελ Διιάδα: 08/12/2004
Ηκεξνκελία αλαλέσζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα: 07/04/2008
Ηκεξνκελία πξώηεο έγθξηζεο ζηελ Κύπξν: 14/03/2007
Ηκεξνκελία αλαλέσζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ Κύπξν: 09/01/2009
10.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ (ΜΕΡΙΚΗ) ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

16-02-2010
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