ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ
1.

ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε
2.

ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ

Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε
Τν GAMMAGARD S/D δηαηίζεηαη σο θφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε πνπ πεξηέρεη 5 g
αλζξψπηλεο θπζηνινγηθήο αλνζνζθαηξίλεο (IVIg) αλά θηαιίδην.
Τν GAMMAGARD S/D κπνξεί λα αλαζπζηαζεί κε Σηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα ζε 5% (50 mg/ml) ή
10% (100 mg/ml) δηάιπκα πξσηεΐλεο ηεο νπνίαο ηνπιάρηζηνλ ην 90% είλαη αλζξψπηλε θπζηνινγηθή
αλνζνζθαηξίλε G (IgG).
Καηαλνκή ησλ ππνηάμεσλ ηεο IgG:
IgG1>56,9%
IgG2>16,0 %
IgG3>3,3%
IgG4>0,3%
Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα αλνζνζθαηξίλεο Α (IgΑ): φρη πεξηζζφηεξν απφ 3 κηθξνγξακκάξηα αλά ml ζε
έλα δηάιπκα 5%.
Παξάγεηαη απφ ην πιάζκα δνηψλ.
Έθδνρα: Αλζξψπηλε Λεπθσκαηίλε, Γιπθίλε, Φισξηνχρν Νάηξην, Μνλνυδξηθή Γιπθφδε
Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1
3.

ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε
Τν GAMMAGARD S/D είλαη κηα ιπφθηιε, ιεπθή ή ππνθίηξηλε θφληο, νπζηαζηηθά ειεχζεξε απφ μέλα
νξαηά ζσκαηίδηα.
4.

ΚΛΙΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

4.1

Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο

Θεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη εθήβνπο (0-18 εηψλ) ζε:
Σχλδξνκα Πξσηνπαζνχο Αλνζναλεπάξθεηαο (PID) κε κε θπζηνινγηθή παξαγσγή αληηζσκάησλ
(βι. παξάγξαθν 4.4)
Υπνγακκαζθαηξηλαηκία θαη ππνηξνπηάδνπζεο βαθηεξηαθέο ινηκψμεηο ζε αζζελείο κε ρξφληα
ιεκθνθπηηαξηθή ιεπραηκία, ζηνπο νπνίνπο ε πξνθπιαθηηθή αληηβίσζε έρεη απνηχρεη.
Υπνγακκαζθαηξηλαηκία θαη ππνηξνπηάδνπζεο βαθηεξηαθέο ινηκψμεηο ζε αζζελείο κε πνιιαπιφ
κπέισκα ζε θάζε νξνπεδίνπ (plateau), πνπ δελ έρνπλ αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηελ
πλεπκνληνθνθθηθή αλνζνπνίεζε.
Υπνγακκαζθαηξηλαηκία ζε αζζελείο κεηά ηελ αιινγελή κεηακφζρεπζε αξρέγνλσλ
αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ (HSCT).
AIDS εθ γελεηήο θαη ππνηξνπηάδνπζεο βαθηεξηαθέο ινηκψμεηο.
Αλνζνηξνπνπνηεηηθή δξάζε ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη εθήβνπο (0-18 εηψλ) ζε:
–
Πξσηνπαζήο άλνζε ζξνκβνπελία (Ηδηνπαζήο ζξνκβνθπηηαξνπεληθή πνξθχξα (ITP)) ζε
αζζελείο κε απμεκέλν θίλδπλν αηκνξξαγίαο ή πξν ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο γηα δηφξζσζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ αηκνπεηαιίσλ.
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Σχλδξνκν Guillain Barre
Νφζνο Kawasaki

Μεηακφζρεπζε αιινγελνχο κνζρεχκαηνο κπεινχ ησλ νζηψλ
4.2

Γνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο

Ζ ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα αξρίδεη θαη λα παξαθνινπζείηαη ππφ ηελ επίβιεςε ελφο
ηαηξνχ κε εκπεηξία ζηε ζεξαπεία ηεο αλνζναλεπάξθεηαο.
Γνζνινγία
Ζ δφζε θαη ην δνζνινγηθφ ζρήκα εμαξηψληαη απφ ηελ έλδεημε.
Σηε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ίζσο ρξεηαζηεί λα εμαηνκηθεπηεί ε δνζνινγία γηα θάζε αζζελή,
αλάινγα κε ηελ θαξκαθνθηλεηηθή θαη ηελ θιηληθή απφθξηζε ηνπ αζζελνχο. Τα παξαθάησ δνζνινγηθά
ζρήκαηα παξαηίζεληαη σο ελδεηθηηθέο θαηεπζχλζεηο.
Θεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ζε ζύλδξνκα πξωηνπαζνύο αλνζναλεπάξθεηαο
Με ην δνζνινγηθφ ζρήκα πξέπεη λα επηηεπρζεί έλα ειάρηζην επίπεδν (trough) ηεο IgG (κεηξνχκελν
πξν ηεο επφκελεο έγρπζεο) ηνπιάρηζηνλ 5-6 g/l. Μεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο απαηηνχληαη απφ
ηξεηο έσο έμη κήλεο γηα λα επέιζεη εμηζνξξφπεζε. Ζ ζπληζηψκελε δφζε έλαξμεο είλαη 0,4-0,8 g/kg
βάξνπο ζψκαηνο (BΣ), αθνινπζνχκελε απφ ηνπιάρηζηνλ 0,2 g/kg ΒΣ θάζε ηξεηο έσο ηέζζεξηο
εβδνκάδεο.
Ζ δφζε πνπ απαηηείηαη γηα λα επηηεπρζεί έλα ειάρηζην επίπεδν (trough) ησλ 5-6 g/l, είλαη ηεο ηάμεο
ησλ 0,2-0,8 g/kg ΒΣ/κήλα. Όηαλ ζηαζεξνπνηεζεί ε θαηάζηαζε, ην δνζνινγηθφ κεζνδηάζηεκα
θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 4 εβδνκάδεο.
Τα ειάρηζηα επίπεδα (trough) πξέπεη λα κεηξψληαη θαη λα αμηνινγνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
εθδήισζε ινίκσμεο. Γηα λα κεησζεί ην πνζνζηφ ινηκψμεσλ, ίζσο ρξεηαζηεί αχμεζε ηεο δφζεο θαη
ζηφρεπζε ζε πςειφηεξα ειάρηζηα επίπεδα (trough).
Υπνγακκαζθαηξηλαηκία θαη ππνηξνπηάδνπζεο βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο ζε αζζελείο κε ρξόληα
ιεκθνθπηηαξηθή ιεπραηκία, ζηνπο νπνίνπο ε πξνθπιαθηηθή αληηβίωζε έρεη απνηύρεη,
ππνξακκαζθαηξηλαηκία θαη ππνηξνπηάδνπζεο βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο ζε αζζελείο κε πνιιαπιό κπέιωκα
ζε θάζε νξνπεδίνπ (plateau), πνπ δελ έρνπλ αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηελ πλεπκνληνθνθθηθή
αλνζνπνίεζε, παηδηά θαη έθεβνη AIDS εθ γελεηήο θαη ππνηξνπηάδνπζεο βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο
Ζ ζπληζηψκελε δφζε είλαη 0,2-0,4 g/kg θάζε ηξεηο έσο ηέζζεξηο εβδνκάδεο.
Υπνγακκαζθαηξηλαηκία ζε αζζελείο κεηά ηελ αιινγελή κεηακόζρεπζε αξρέγνλωλ αηκνπνηεηηθώλ
θπηηάξωλ
Γηα ηε ζεξαπεία ινηκψμεσλ θαη ηελ πξνθχιαμε απφ ηελ αληίδξαζε κνζρεχκαηνο έλαληη μεληζηή, ε
δφζε εμαηνκηθεχεηαη.
Ζ ζπληζηψκελε δφζε είλαη 0,2-0,4 g/kg θάζε ηξεηο έσο ηέζζεξηο εβδνκάδεο. Τα ειάρηζηα επίπεδα
(trough) πξέπεη λα παξακέλνπλ άλσ ησλ 5 g/l.
Ιδηνπαζήο Θξνκβνθπηηαξνπεληθή Πνξθύξα
Υπάξρνπλ δχν ελαιιαθηηθά πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο:
0,8-1 g/kg ηελ πξψηε εκέξα, ε νπνία δφζε κπνξεί λα επαλαιεθζεί κία θνξά εληφο 3 εκεξψλ
0,4 g/kg εκεξεζίσο γηα δχν έσο πέληε εκέξεο.
Ζ ζεξαπεία κπνξεί λα επαλαιεθζεί ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
Σύλδξνκν Guillain Barre
0,4 g/kg/εκέξα γηα 5 εκέξεο.
Νόζνο Kawasaki
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Ζ ρνξήγεζε 1,6-2,0 g/kg πξέπεη λα γίλεηαη ζε δηαηξεκέλεο δφζεηο γηα δχν έσο πέληε εκέξεο ή 2,0 g/kg
σο εθάπαμ δφζε. Οη αζζελείο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηαπηφρξνλε αγσγή κε αθεηπινζαιηθπιηθφ νμχ.
Ζ ζπληζηψκελε δνζνινγία αλαγξάθεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
Έλδεημε
Θεξαπεία ππνθαηάζηαζεο επί
πξσηνπαζνχο αλνζναλεπάξθεηαο

Γόζε
- δφζε έλαξμεο:
0,4 – 0,8 g/kg ΒΣ
- ζηε ζπλέρεηα:
0,2 – 0,8 g/kg ΒΣ

πρλόηεηα ελέζεσλ
θάζε 3 – 4 εβδνκάδεο γηα ηελ
επίηεπμε ειάρηζηνπ επηπέδνπ
(trough) IgG ηνπιάρηζηνλ 5 – 6 g/l

Θεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ζε δεπηεξνγελή
αλνζναλεπάξθεηα

0,2 – 0,4 g/kg ΒΣ

θάζε 3 – 4 εβδνκάδεο γηα ηελ
επίηεπμε ειάρηζηνπ επηπέδνπ
(trough) IgG ηνπιάρηζηνλ 5 – 6 g/l

Σπγγελέο AIDS

0,2– 0,4 g/kg ΒΣ

θάζε 3 - 4 εβδνκάδεο

Υπνγακκαζθαηξηλαηκία (< 4 g/l) ζε
αζζελείο κεηά ηελ αιινγελή
κεηακφζρεπζε αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθψλ
θπηηάξσλ
- Θεξαπεία ινηκψμεσλ θαη πξνθχιαμε
απφ ηελ αληίδξαζε κνζρεχκαηνο έλαληη
μεληζηή

0,2 – 0,4 g/kg

θάζε 3 – 4 εβδνκάδεο γηα ηελ
επίηεπμε ειάρηζηνπ επηπέδνπ
(trough) IgG πάλσ απφ 5 g/l
θάζε εβδνκάδα απφ ηελ εκέξα -7
έσο θαη 3 κήλεο κεηά ηε
κεηακφζρεπζε

- Δκκέλνπζα έιιεηςε παξαγσγήο
αληηζσκάησλ

θάζε κήλα έσο φηνπ ηα επίπεδα
αληηζσκάησλ επαλέιζνπλ ζην
θπζηνινγηθφ

Αλνζνηξνπνπνηεηηθή δξάζε:
Πξσηνπαζήο άλνζε ζξνκβνπελία
(Ηδηνπαζήο ζξνκβνθπηηαξνπεληθή
πνξθχξα)

Σχλδξνκν Guillain Barre
Νφζνο Kawasaki

0,8 – 1 g/kg ΒΣ

ηελ εκέξα 1, κε πηζαλή επαλάιεςε
κία θνξά εληφο 3 εκεξψλ

ή
0,4 g/kg ΒΣ/εκέξα

γηα 2 – 5 εκέξεο

0,4 g/kg ΒΣ/εκέξα

γηα 5 εκέξεο

1,6 – 2 g/kg ΒΣ
ή
2 g/kg ΒΣ

ζε πνιιέο δφζεηο γηα 2 – 5 εκέξεο,
ζε ζπλδπαζκφ κε
αθεηπινζαιηθπιηθφ νμχ
ζε κία δφζε, ζε ζπλδπαζκφ κε
αθεηπινζαιηθπιηθφ νμχ

Παηδηαηξηθόο πιεζπζκόο
Ζ δνζνινγία ζε παηδηά θαη εθήβνπο (0-18 εηψλ) δελ δηαθέξεη απφ απηή ησλ ελειίθσλ, θαζψο ε
δνζνινγία γηα θάζε έλδεημε δίλεηαη κε βάζε ην ζσκαηηθφ βάξνο θαη πξνζαξκφδεηαη ζηελ θιηληθή
έθβαζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ θαηαζηάζεσλ.
Τξφπνο ρνξήγεζεο:
Γηα ελδνθιέβηα ρξήζε.
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Σπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη θιέβεο ηεο πξφζζηαο αγθσληαίαο ρψξαο γηα ηα 10% δηαιχκαηα
GAMMAGARD S/D, εάλ είλαη δπλαηφλ. Δλδέρεηαη έηζη, λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα λα αηζζαλζεί ν
αζζελήο ελφριεζε ζην ζεκείν ηεο έγρπζεο.
Τν GAMMAGARD S/D 5% (50 mg/ml) πξέπεη λα εγρέεηαη ελδνθιεβίσο κε αξρηθφ ξπζκφ 0,5
ml/kg/ψξα. Γεληθψο, ζπληζηάηαη νη αζζελείο πνπ αξρίδνπλ ζεξαπεία κε GAMMAGARD S/D ή
αιιάδνπλ απφ έλα ηδηνζθεχαζκα IVIG ζε έλα άιιν, λα μεθηλνχλ απφ έλαλ ρακειφηεξν ξπζκφ έγρπζεο
θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξνχλ ζηαδηαθά πξνο ηνλ κέγηζην ξπζκφ, εάλ έρνπλ αλερζεί αξθεηέο
εγρχζεηο ζε ελδηάκεζνπο ξπζκνχο έγρπζεο. Βι. επίζεο παξάγξαθν 4.4. Δάλ γίλεηαη θαιψο αλεθηφ, ν
ξπζκφο ρνξήγεζεο κπνξεί λα απμεζεί ζηαδηαθά έσο ην κέγηζην ησλ 4 ml/kg ΒΣ/ψξα. Σηνπο αζζελείο
νη νπνίνη αλέρνληαη ηα δηαιχκαηα GAMMAGARD S/D 5% ζηα 4 ml/kg/ψξα, κπνξεί λα εγρπζεί
ζπγθέληξσζε 10% αξρίδνληαο κε 0,5 ml/kg ΒΣ/ψξα. Δάλ δελ παξαηεξεζεί θακία αλεπηζχκεηε
ελέξγεηα, ν ξπζκφο ρνξήγεζεο κπνξεί λα απμεζεί ζηαδηαθά, κέρξη έσο ην κέγηζην ξπζκφ ησλ 8 ml/kg
ΒΣ/ψξα.
4.3

Αληελδείμεηο

Υπεξεπαηζζεζία ή γλσζηέο αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο ζηε δξαζηηθή νπζία ή ζε θάπνην απφ ηα
έθδνρα (βι. παξάγξαθν 4.4).
Υπεξεπαηζζεζία κε αλζξψπηλεο αλνζνζθαηξίλεο, ηδηαίηεξα ζε αζζελείο κε αληηζψκαηα έλαληη ηεο
IgA. Τν GAMMAGARD S/D πεξηέρεη φρη πεξηζζφηεξν απφ 3 κηθξνγξακκάξηα IgA αλά ml ζε έλα
δηάιπκα 5%. Τν GAMMAGARD S/D αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε γλσζηή αλαθπιαθηηθή
αληίδξαζε ή ζνβαξή αληίδξαζε ππεξεπαηζζεζίαο ζην GAMMAGARD S/D κε < 3

κηθξνγξακκάξηα/ml IgA ζε έλα δηάιπκα 5%.
4.4

Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε

Έλα δηάιπκα 5% GAMMAGARD S/D πεξηέρεη 21,7 mg γιπθφδε αλά δφζε. Απηφ ζα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ πεξίπησζε ιαλζάλνληνο δηαβήηε (φπνπ παξνδηθή γιπθνδνπξία ελδέρεηαη λα
εκθαληζηεί), δηαβεηηθψλ ή ζε αζζελείο νη νπνίνη αθνινπζνχλ δίαηηα ρακειή ζε δάραξε. Γηα νμεία
λεθξηθή αλεπάξθεηα βι. παξαθάησ.
Οξηζκέλεο ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ην ξπζκφ έγρπζεο. Πξέπεη λα
αθνινπζείηαη πηζηά ν ξπζκφο έγρπζεο πνπ ζπληζηάηαη ζηελ παξάγξαθν «4.2 Τξφπνο ρνξήγεζεο».
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έγρπζεο, νη αζζελείο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά θαη λα
παξαηεξνχληαη πξνζεθηηθά γηα ηελ εκθάληζε ηπρφλ ζπκπησκάησλ.
Οξηζκέλεο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ ζπρλφηεξα
–
ζε πεξίπησζε ηαρέσο ξπζκνχ έγρπζεο
–
ζε αζζελείο κε ππνγακκαζθαηξηλαηκία ή αγακκαζθαηξηλαηκία κε ή ρσξίο αλεπάξθεηα IgA
–
ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε γηα πξψηε θνξά ή, ζε
ζπάληα πεξηζηαηηθά, φηαλ γίλεηαη αιιαγή ηνπ πξντφληνο ηεο αλζξψπηλεο θπζηνινγηθήο
αλνζνζθαηξίλεο ή φηαλ έρεη κεζνιαβήζεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πξνεγνχκελε
έγρπζε.
Οη πηζαλέο επηπινθέο ζπρλά κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ, εθφζνλ εμαζθαιίζεηε
–
φηη νη αζζελείο δελ παξνπζηάδνπλ επαηζζεζία ζηελ αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε,
εγρένληαο αξρηθά ην πξντφλ κε αξγφ ξπζκφ (0,5 έσο 1 ml/kg ΒΣ/ιεπηφ),
–
φηη νη αζζελείο παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά γηα ηελ εκθάληζε ηπρφλ ζπκπησκάησλ θαζ’ φιε
ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έγρπζεο. Σπγθεθξηκέλα, αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αλζξψπηλε
θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε, αζζελείο ησλ νπνίσλ ε αγσγή άιιαμε απφ έλα ελαιιαθηηθφ
πξντφλ IVIg ή αζζελείο ζηελ πεξίπησζε ησλ νπνίσλ έρεη κεζνιαβήζεη κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ηελ πξνεγνχκελε έγρπζε πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε παξαθνινχζεζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πξψηεο έγρπζεο θαη γηα ηελ πξψηε ψξα κεηά ηελ πξψηε έγρπζε, πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζνχλ πηζαλά αλεπηζχκεηα ζεκεία. Όινη νη ππφινηπνη αζζελείο πξέπεη λα
παξαθνινπζνχληαη γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά κεηά ηε ρνξήγεζε,
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–

φηη ε πεξηερφκελε γιπθφδε (κέγηζην πεξηερφκελν 0,4 g/g αλνζνζθαηξίλεο IgG) ιακβάλεηαη
ππφςε ζηελ πεξίπησζε ιαλζάλνληνο δηαβήηε (φπνπ παξνδηθή γιπθνδνπξία κπνξεί λα
εκθαληζηεί), δηαβεηηθψλ ή ζε αζζελείο νη νπνίνη αθνινπζνχλ δίαηηα ρακειή ζε δάραξε.

Σε φινπο ηνπο αζζελείο, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο IVIg απαηηείηαη:
–
επαξθήο ελπδάησζε πξν ηεο έλαξμεο ηεο έγρπζεο ηεο IVIg
–
παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγήο νχξσλ
–
παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ θξεαηηλίλεο νξνχ
–
απνθπγή ηαπηφρξνλεο ρξήζεο δηνπξεηηθψλ ηεο αγθχιεο
Σε πεξίπησζε αλεπηζχκεηεο αληίδξαζεο, πξέπεη είηε λα κεησζεί ν ξπζκφο ρνξήγεζεο είηε λα δηαθνπεί
ε έγρπζε. Ζ απαηηνχκελε αληηκεηψπηζε εμαξηάηαη απφ ηε θχζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο αλεπηζχκεηεο
αληίδξαζεο.
Σε πεξίπησζε θαηαπιεμίαο, πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε ηζρχνπζα ηαηξηθή πξαθηηθή γηα ηελ θαηαπιεμία.
Υπεξεπαηζζεζία
Οη πξαγκαηηθέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο είλαη ζπάληεο. Τέηνηεο αληηδξάζεηο κπνξεί λα
παξνπζηαζηνχλ ζηα πνιχ ζπάληα πεξηζηαηηθά αλεπάξθεηαο IgA κε αληηζψκαηα αληη-IgA.
Ζ ρνξήγεζε IVIg δελ ελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε επηιεθηηθή αλεπάξθεηα IgA, φπνπ ε αλεπάξθεηα IgA
είλαη ε κφλε δηαηαξαρή πνπ πξνθαιεί αλεζπρία. Απηνί νη αζζελείο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζεξαπεία,
κφλν εάλ ε IgA αλεπάξθεηά ηνπο ζρεηίδεηαη κε κηα αλνζναλεπάξθεηα γηα ηελ νπνία ε ζεξαπεία κε
ελδνθιέβηα αλνζνζθαηξίλε ελδείθλπηαη ζαθψο.
Σπαλίσο, κπνξεί ε αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε λα πξνθαιέζεη πηψζε ηεο πίεζεο ηνπ
αίκαηνο κε αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε, αθφκε θαη ζε αζζελείο πνπ θαηά ην παξειζφλ αλέρηεθαλ θαιψο
πξνεγνχκελε ζεξαπεία κε αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε.
Αζζελείο κε αληηζψκαηα ζηελ IgA ή κε αλεπάξθεηεο ηεο IgA νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο κηαο
ππνθείκελεο λφζνπ πξσηνπαζνχο αλνζναλεπάξθεηαο γηα ηελ νπνία ε ζεξαπεία κε IVIg ελδείθλπηαη,
ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν αλαθπιαθηηθήο αληίδξαζεο. Αλαθπιαμία έρεη
αλαθεξζεί κε ηε ρξήζε IVIg, παξφιν πνπ πεξηέρεη ρακειά επίπεδα IgA (βι. παξάγξαθν 4.8).
Αζζελείο νη νπνίνη έρνπλ παξνπζηάζεη κηα ζνβαξή αληίδξαζε ππεξεπαηζζεζίαο πξέπεη λα ιακβάλνπλ
ελδνθιέβηα αλνζνζθαηξίλε κφλν κε ηε κέγηζηε δπλαηή πξνζνρή θαη ζε εγθαηαζηάζεηο φπνπ
ππάξρνπλ δηαζέζηκα ππνζηεξηθηηθά κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε απεηιεηηθψλ γηα ηε δσή αληηδξάζεσλ.
Θξνκβνεκβνιή
Υπάξρνπλ θιηληθέο απνδείμεηο φηη ππάξρεη ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο ρνξήγεζεο IVIg θαη
ζξνκβνεκβνιηθψλ επεηζνδίσλ, φπσο έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, εγθεθαιηθφ αγγεηαθφ επεηζφδην
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ), πλεπκνληθή εκβνιή θαη ελ ησ βάζεη θιεβηθή
ζξφκβσζε, ηα νπνία ζεσξείηαη φηη ζρεηίδνληαη κε κηα ζρεηηθή αχμεζε ηνπ ημψδνπο ηνπ αίκαηνο, κέζσ
ηεο απμεκέλεο εηζξνήο αλνζνζθαηξίλεο ζε αζζελείο πνπ αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν. Καηά ηε
ζπληαγνγξάθεζε θαη ηελ έγρπζε ηεο IVIg ζε παρχζαξθνπο αζζελείο θαη ζε αζζελείο κε
πξνυπάξρνληεο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ζξνκβσηηθά επεηζφδηα, (φπσο πξνρσξεκέλε ειηθία,
ππέξηαζε, ζαθραξψδεο δηαβήηεο θαη ηζηνξηθφ αγγεηαθψλ λφζσλ ή ζξνκβσηηθψλ επεηζνδίσλ, ζε
αζζελείο κε επίθηεηεο ή θιεξνλνκηθέο ζξνκβνθηιηθέο δηαηαξαρέο, ζε αζζελείο κε παξαηεηακέλεο
πεξηφδνπο αθηλεζίαο, ζε αζζελείο κε ζνβαξή ππννγθαηκία, ζε αζζελείο κε λφζνπο πνπ απμάλνπλ ην
ημψδεο ηνπ αίκαηνο), πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη κεγάιε πξνζνρή.
Σε αζζελείο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν γηα αλεπηζχκεηεο ζξνκβνεκβνιηθέο αληηδξάζεηο, ην
GAMMAGARD S/D πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε ηνλ ειάρηζην ξπζκφ έγρπζεο θαη ηελ ειάρηζηε εθηθηή
δφζε.
Ομεία λεθξηθή αλεπάξθεηα
Πεξηζηαηηθά νμείαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο έρνπλ αλαθεξζεί ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε
ζεξαπεία κε IVIg. Απηέο πεξηιακβάλνπλ νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα, νμεία ζσιελαξηαθή λέθξσζε,
εγγχο ζσιελαξηαθή λεθξνπάζεηα θαη σζκσηηθή λέθξσζε. Σηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά έρνπλ
δηαπηζησζεί παξάγνληεο θηλδχλνπ, φπσο πξνυπάξρνπζα λεθξηθή αλεπάξθεηα, ζαθραξψδεο δηαβήηεο,
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ππννγθαηκία, ππεξβνιηθφ βάξνο ζψκαηνο, ηαπηφρξνλε ζεξαπεία κε λεθξνηνμηθά θαξκαθεπηηθά
πξντφληα, ειηθία άλσ ησλ 65, ζήςε ή παξαπξσηετλαηκία.
Σε πεξίπησζε λεθξηθήο δπζιεηηνπξγίαο, πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν δηαθνπήο ηεο ρνξήγεζεο
ηεο IVIg.
Παξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη αλαθνξέο λεθξηθήο δπζιεηηνπξγίαο θαη νμείαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο
έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηε ρξήζε πνιιψλ εθ ησλ πξντφλησλ ηεο IVIg πνπ έρνπλ άδεηα θπθινθνξίαο ηα
νπνία πεξηέρνπλ δηάθνξα έθδνρα φπσο ζαθραξφδε, γιπθφδε θαη καιηφδε, εθείλα πνπ πεξηέρνπλ
ζαθραξφδε σο ζηαζεξνπνηεηή, είλαη ππεχζπλα γηα έλα δπζαλάινγα κεγάιν πνζνζηφ επί ηνπ
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ πεξηπηψζεσλ. Σε αζζελείο πνπ αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν, κπνξεί λα εμεηαζηεί ην
ελδερφκελν ρξήζεο πξντφλησλ ηεο IVIg πνπ δελ πεξηέρνπλ ζαθραξφδε. Τν GAMMAGARD S/D δελ
πεξηέρεη ζαθραξφδε ή καιηφδε.
Σε αζζελείο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν γηα νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα, ηα πξντφληα ηεο IVIg
πξέπεη λα ρνξεγνχληαη κε ηνλ ειάρηζην ξπζκφ έγρπζεο θαη ηελ ειάρηζηε εθηθηή δφζε.
Σχλδξνκν άζεπηεο κεληγγίηηδαο (AMS)
Σχλδξνκν άζεπηεο κεληγγίηηδαο (AMS) έρεη αλαθεξζεί ζε ζρέζε κε ζεξαπεία κε IVIg. Ζ δηαθνπή ηεο
ζεξαπείαο κε IVIg έρεη νδεγήζεη ζε χθεζε ηνπ ζπλδξφκνπ άζεπηεο κεληγγίηηδαο εληφο κεξηθψλ
εκεξψλ ρσξίο ζπλέπεηεο. Τν ζχλδξνκν μεθηλά ζπλήζσο εληφο κεξηθψλ σξψλ έσο 2 εκεξψλ κεηά ηε
ζεξαπεία κε IVIg.
–
Οη κειέηεο ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ είλαη ζπρλά ζεηηθέο γηα ηελ πιεηνθπηηάξσζε κε έσο
αξθεηέο ρηιηάδεο θχηηαξα αλά mm3, θπξίσο απφ ηελ θνθθηνθπηηαξηθή ζεηξά, θαη απμεκέλα
επίπεδα πξσηετλψλ έσο αξθεηέο εθαηνληάδεο mg/dl.
–
Τν ζχλδξνκν άζεπηεο κεληγγίηηδαο εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζε ζρέζε κε ζεξαπεία κε IVIg ζε
πςειή δνζνινγία (2 g/kg).
Παξεκβνιή κε νξνινγηθέο δνθηκαζίεο
Μεηά ηελ έγρπζε αλνζνζθαηξίλεο, ε πξφζθαηξε αχμεζε ησλ δηαθφξσλ παζεηηθψο κεηαθεξφκελσλ
ζην αίκα ησλ αζζελψλ αληηζσκάησλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ςεπδψο ζεηηθά απνηειέζκαηα θαηά ηηο
νξνινγηθέο δνθηκαζίεο γηα παξάδεηγκα Ζπαηίηηδαο A, Ζπαηίηηδαο B, ηιαξάο θαη αλεκνβινγηάο.
Ζ παζεηηθή κεηαθνξά αληηζσκάησλ ζε αληηγφλα εξπζξνθπηηάξσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα A, B, D
κπνξεί λα παξεκβιεζεί ζε νξηζκέλεο νξνινγηθέο δνθηκαζίεο γηα αληηζψκαηα ησλ εξπζξψλ
αηκνζθαηξίσλ, γηα παξάδεηγκα ζηε δνθηκαζία αληηζθαηξίλεο (DAT, άκεζε δνθηκαζία Coombs).
Μεηαδηδφκελνη παξάγνληεο
Τν GAMMAGARD S/D παξαζθεπάδεηαη απφ πιάζκα αλζξψπηλνπ αίκαηνο. Τα θαζηεξσκέλα κέηξα
γηα ηελ πξφιεςε ινηκψμεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ,
παξαζθεπαζκέλσλ απφ αλζξψπηλν αίκα ή πιάζκα, ζπλίζηαληαη απφ ηελ επηινγή ησλ δνηψλ, απφ ηνλ
έιεγρν ησλ κεκνλσκέλσλ δσξεψλ θαη ησλ δεμακελψλ πιάζκαηνο γηα ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο
ινηκψμεσλ θαη απφ ηελ ηήξεζε απνηειεζκαηηθψλ ζηαδίσλ θαηά ηε δηαδηθαζία παξαζθεπήο γηα ηελ
αδξαλνπνίεζε/απνκάθξπλζε ηψλ. Ψζηφζν, φηαλ ρνξεγνχληαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ
παξαζθεπάδνληαη απφ αλζξψπηλν αίκα ή πιάζκα, ε πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ
δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί πιήξσο. Τν ίδην επίζεο ηζρχεη θαη γηα άγλσζηνπο ή λενεκθαληδφκελνπο
ηνχο θαη άιινπο παζνγφλνπο νξγαληζκνχο, φπσο ν παξάγνληαο ηεο λφζνπ Creutzfeldt-Jakob (CJD).
Τα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζεσξνχληαη απνηειεζκαηηθά γηα ηνχο κε πεξίβιεκα, φπσο νη HIV, HBV
θαη HCV θαη γηα ηνπο ηνχο ρσξίο πεξίβιεκα HAV θαη Παξβντφο B19.
Υπάξρεη θαζεζπραζηηθή θιηληθή εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε κεηάδνζεο επαηίηηδαο Α ή
Παξβντνχ Β19 κε αλνζνζθαηξίλεο θαη επίζεο εηθάδεηαη φηη ην πεξηερφκελν ζε αληηζψκαηα ζπκβάιιεη
ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ αζθάιεηα απφ ηνχο.
Πεξαηηέξσ πξνθπιάμεηο
Οη αζζελείο νη νπνίνη ιακβάλνπλ ζεξαπεία IVIG ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ απμεκέλα επίπεδα
πξσηετλψλ θαη απμεκέλν ημψδεο νξνχ.
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Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζηαηηθά κε θαξδηνγελνχο πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο (νμεία πλεπκνληθή βιάβε απφ
κεηάγγηζε, TRALI) ζε αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ IVIG.
Ζ πνζφηεηα ηνπ λαηξίνπ ζηε κέγηζηε εκεξήζηα δφζε κπνξεί λα πξνζζέζεη ζεκαληηθά ζηε
ζπληζηψκελε εκεξήζηα επηηξεπηή δφζε ηνπ δηαηηεηηθνχ λαηξίνπ γηα αζζελείο ζε κηα δηαηξνθή ρακειή
ζε λάηξην. Σε απηνχο ηνπο αζζελείο, ε πνζφηεηα ηνπ λαηξίνπ απφ ην πξντφλ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη
θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαηηεηηθήο πξφζιεςεο λαηξίνπ. Έλα δηάιπκα
GAMMAGARD S/D 5% πεξηέρεη πεξίπνπ 0,85 mg/ml λαηξίνπ.
Κάζε θνξά πνπ ρνξεγείηαη ην GAMMAGARD S/D ζε θάπνηνλ αζζελή, ζπληζηάηαη αλεπηθχιαθηα λα
θαηαγξάθεηαη ην φλνκα θαη ν αξηζκφο παξηίδαο ηνπ πξντφληνο, ψζηε λα γίλεηαη ζπζρεηηζκφο κεηαμχ
ηνπ αζζελνχο θαη ηεο παξηίδαο ηνπ πξντφληνο.
4.5

Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο

Δκβφιηα κε δψληεο εμαζζελεκέλνπο ηνχο
Γηα κηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 6 εβδνκάδσλ έσο θαη 3 κελψλ, ε ρνξήγεζε αλνζνζθαηξίλεο κπνξεί λα
κεηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εκβνιίσλ κε δψληεο εμαζζελεκέλνπο ηνχο, φπσο ηα εκβφιηα ηεο
ηιαξάο, ηεο εξπζξάο, ηεο παξσηίηηδαο θαη ηεο αλεκνβινγηάο. Μεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ πξντφληνο απηνχ
πξέπεη λα κεζνιαβήζεη έλα δηάζηεκα 3 κελψλ πξηλ απφ ηνλ εκβνιηαζκφ κε εκβφιην κε δψληεο
εμαζζελεκέλνπο ηνχο. Σηελ πεξίπησζε ηεο ηιαξάο, απηή ε κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
εκβνιίσλ κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο θαη γηα 1 ρξφλν. Σπλεπψο, πξέπεη λα ειέγρεηαη ε θαηάζηαζε ησλ
αληηζσκάησλ ησλ αζζελψλ πνπ εκβνιηάδνληαη θαηά ηεο ηιαξάο.
Παηδηαηξηθφο πιεζπζκφο
Γελ ππάξρνπλ κειέηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην GAMMAGARD S/D ζε παηδηαηξηθφ πιεζπζκφ.
4.6

Γνληκόηεηα, θύεζε θαη γαινπρία

Κχεζε
Ζ αζθάιεηα ηεο ρξήζεο ηνπ GAMMAGARD S/D ζηνλ άλζξσπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο, δελ
έρεη δηαπηζησζεί ζε ειεγρφκελεο θιηληθέο κειέηεο θαη, ζπλεπψο, ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κφλν κε
πξνζνρή ζε εγθχνπο θαη ζε ζειάδνπζεο κεηέξεο. Ζ ρνξήγεζε πξντφλησλ IVIG ζε εγθχνπο έρεη δείμεη
φηη δηαπεξλνχλ ηνλ πιαθνχληα, ζε απμαλφκελν επίπεδν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ. Ζ
θιηληθή εκπεηξία κε ηηο αλνζνζθαηξίλεο έδεημε φηη δελ αλακέλνληαη επηβιαβείο επηπηψζεηο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θχεζεο ή ζην έκβξπν θαη ζην λενγλφ.
Θειαζκφο
Οη αλνζνζθαηξίλεο απεθθξίλνληαη ζην κεηξηθφ γάια θαη είλαη δπλαηφ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία
ηνπ λενγλνχ απφ παζνγφλα ηα νπνία έρνπλ πχιε εηζφδνπ κέζσ βιελλνγφλνπ.
Γνληκφηεηα
Ζ θιηληθή εκπεηξία κε ηηο αλνζνζθαηξίλεο ππνδειψλεη φηη δελ αλακέλνληαη επηβιαβείο επηπηψζεηο ζηε
γνληκφηεηα.
4.7

Δπηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ

Ζ ηθαλφηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνχ κεραλψλ κπνξεί λα ππνβαζκηζηεί απφ αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην GAMMAGARD S/D. Οη αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο
θαηά ηε ζεξαπεία ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπλ έσο φηνπ απηέο νη αληηδξάζεηο εμαιεηθζνχλ, πξηλ
νδεγήζνπλ ή ρεηξηζηνχλ κεραλήκαηα.
4.8

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

Σχλνςε ηνπ πξνθίι αζθαιείαο
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Με αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε γηα ελδνθιέβηα ρνξήγεζε, ελδέρεηαη πεξηζηαζηαθά λα
εκθαληζηνχλ αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο φπσο ξίγε, θεθαιαιγία, δάιε, ππξεηφο, έκεηνο, αιιεξγηθέο
αληηδξάζεηο, λαπηία, αξζξαιγία, ρακειή αξηεξηαθή πίεζε θαη κεηξίνπ βαζκνχ νζθπαιγία.
Οη αλζξψπηλεο θπζηνινγηθέο αλνζνζθαηξίλεο ζπαλίσο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αηθλίδηα πηψζε ηεο
αξηεξηαθήο πίεζεο θαη, ζε κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά, αλαθπιαθηηθή θαηαπιεμία, αθφκε θη φηαλ ν
αζζελήο δελ έρεη δείμεη ππεξεπαηζζεζία ζε πξνεγνχκελε ρνξήγεζε.
Με ηελ ρνξήγεζε αλζξψπηλεο θπζηνινγηθήο αλνζνζθαηξίλεο έρνπλ παξαηεξεζεί πεξηπηψζεηο
αλαζηξέςηκεο άζεπηεο κεληγγίηηδαο, κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο αλαζηξέςηκεο αηκνιπηηθήο
αλαηκίαο/αηκφιπζεο θαη ζπάληεο πεξηπηψζεηο παξνδηθψλ ππνδφξησλ αληηδξάζεσλ .
Έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ζην επίπεδν θξεαηηλίλεο νξνχ θαη/ή νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα.
Πνιχ ζπάληα: Έρνπλ παξαηεξεζεί ζξνκβνεκβνιηθά επεηζφδηα φπσο έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ,
εγθεθαιηθφ επεηζφδην, πλεπκνληθή εκβνιή θαη ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε.
Υπάξρνπλ θιηληθέο απνδείμεηο ελφο πηζαλνχ ζπζρεηηζκνχ κεηαμχ ηεο ρνξήγεζεο IVIg θαη ηεο
πηζαλφηεηαο αλάπηπμεο ζξνκβνεκβνιηθψλ επεηζνδίσλ. Ζ αθξηβήο αηηία απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη
άγλσζηε. Γη απηφ ην ιφγν, πξέπεη λα δίδεηαη πξνζνρή ζηε ζπληαγνγξάθεζε θαη ζηελ έγρπζε IVIg ζε
αζζελείο κε ηζηνξηθφ ή κε πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο έλαληη θαξδηαγγεηαθψλ λφζσλ ή ζξνκβσηηθψλ
επεηζνδίσλ. Ζ αλάιπζε ησλ αλαθνξψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ έρεη δείμεη φηη έλαο ηαρχο ξπζκφο
έγρπζεο ελδέρεηαη λα απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα αγγεηναπνθξαθηηθά επεηζφδηα.
Οη αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ζπγθεληξψζεθαλ απφ κηα βαζηθή θιηληθή κειέηε ηνπ GAMMAGARD
S/D θαη κειέηε θάζεο 4 γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νμείαο θαη κεζνπξφζεζκεο αζθάιεηαο ηνπ
GAMMAGARD S/D. Οη αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο θαξκάθνπ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο δχν κειέηεο θαη
κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ θαξκάθνπ ζπλνςίδνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, κε
βάζε ηε MedDRA θαηεγνξία νξγάλνπ Σπζηήκαηνο θαη ηε ζπρλφηεηα.
Σπλνπηηθφο πίλαθαο ησλ αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ.
Ο ζπλνπηηθφο πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ αθνινπζεί ηελ θαηεγνξηνπνίεζε αλά νξγαληθφ
ζχζηεκα θαηά MedDRA (επίπεδν θαηεγνξίαο/νξγαληθνχ ζπζηήκαηνο θαη επίπεδν πξνηηκψκελνπ
φξνπ).
Ζ ζπρλφηεηα έρεη εθηηκεζεί κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: πνιχ ζπρλέο (≥1/10), ζπρλέο (≥1/100 έσο
<1/10), φρη ζπρλέο (≥1/1.000 έσο <1/100), ζπάληεο (≥1/10.000 έσο <1/1.000), πνιχ ζπάληεο
(<1/10.000), άγλσζην (δελ είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζεί απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία).
Δληφο θάζε νκάδαο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο, νη αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο παξαηίζεληαη θαηά θζίλνπζα
ζεηξά ζνβαξφηεηαο.

Greece_SPC_Gammagard _EL.doc

8

Αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο ζε θάξκαθα (ADRs) κε Gammagard S/D
MedDRA θαηεγνξία
νξγάλνπ ζπζηήκαηνο
Λνηκψμεηο θαη
παξαζηηψζεηο
Γηαηαξαρέο ηνπ
αηκνπνηεηηθνχ θαη ηνπ
ιεκθηθνχ ζπζηήκαηνο
Γηαηαξαρέο ηνπ
αλνζνπνηεηηθνχ
ζπζηήκαηνο
Χπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο
Γηαηαξαρέο ηνπ λεπξηθνχ
ζπζηήκαηνο

Οθζαικηθέο δηαηαξαρέο
Καξδηαθέο δηαηαξαρέο
Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο

Γηαηαξαρέο ηνπ
αλαπλεπζηηθνχ
ζπζηήκαηνο, ηνπ ζψξαθα
θαη ηνπ κεζνζσξαθίνπ
Γηαηαξαρέο ηνπ
γαζηξεληεξηθνχ
ζπζηήκαηνο
Γηαηαξαρέο ηνπ ήπαηνο θαη
ησλ ρνιεθφξσλ
Γηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο
θαη ηνπ ππνδφξηνπ ηζηνχ
Γηαηαξαρέο ηνπ
κπνζθειεηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ηνπ
ζπλδεηηθνχ ηζηνχ
Γηαηαξαρέο ησλ λεθξψλ
θαη ησλ νπξνθφξσλ νδψλ
Γεληθέο δηαηαξαρέο θαη
θαηαζηάζεηο ηεο νδνχ
ρνξήγεζεο
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MedDRA πξνηηκώκελνο όξνο (Έθδνζε 13.0)
Γξίππε
Μεληγγίηηδα άζεπηε
Αηκφιπζε, Αλαηκία, Θξνκβνπελία, ιεκθαδελνπάζεηα

Καηεγνξία
ζπρλόηεηαο
ADR*
Όρη ζπρλέο
Άγλσζην
Άγλσζην

Υπεξεπαηζζεζία, Αλαθπιαθηηθή ή αλαθπιαθηνεηδήο
αληίδξαζε, Αλαθπιαθηηθή θαηαπιεμία

Άγλσζην

Άγρνο, Γηέγεξζε
Αλεζπρία
Κεθαιαιγία
Λήζαξγνο
Εάιε, Παξαηζζεζία, Τξφκνο, Σπαζκνί, αηκνξξαγίεο
θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αγγεηαθά
εγθεθαιηθά επεηζφδηα, Παξνδηθφ ηζραηκηθφ επεηζφδην,
Ζκηθξαλία, Σπγθνπή
Όξαζε ζακπή
Φσηνθνβία, Οπηηθή δπζιεηηνπξγία, Πφλνο ηνπ
νθζαικνχ, Θξφκβσζε ακθηβιεζηξνεηδηθήο θιέβαο
Αίζζεκα παικψλ
Έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, Κπάλσζε, Ταρπθαξδία,
Βξαδπθαξδία
Δμάςεηο
Υπέξηαζε, Ψρξφηεηα, Υπφηαζε, Θξνκβνθιεβίηηδα, Δλ
ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε, Θξφκβσζε θνίιεο
θιέβαο, Θξφκβσζε αξηεξίαο
Γχζπλνηα, Δπίζηαμε
Βήραο, Σπζθηγθηηθφ αίζζεκα ιαηκνχ, Υπνμία,
Υπεξαεξηζκφο, Σπξηγκφο, Βξνγρφζπαζκνο,
Πλεπκνληθή εκβνιή, Πλεπκνληθφ νίδεκα
Ναπηία, Έκεηνο
Γηάξξνηα, Άιγνο άλσ θνηιηαθήο ρψξαο, Σηνκαρηθή
ελφριεζε, Σηνκαηίηηδα
Γπζπεςία, Κνηιηαθφ άιγνο
Ζπαηίηηδα (επαηίηηδα κε ινηκψδεο)

Όρη ζπρλέο
Άγλσζην
Σπρλέο
Όρη ζπρλέο
Άγλσζην

Κλεζκφο, Κλίδσζε, Κξχνο ηδξψηαο, Υπεξηδξσζία
Δξχζεκα, Δμάλζεκα, Γεξκαηίηηδα, Αγγεηννίδεκα
Οζθπαιγία, Μπτθφο ζπαζκφο, Πφλνο ζην άθξν
Αξζξαιγία, Μπαιγία

Όρη ζπρλέο
Άγλσζην
Όρη ζπρλέο
Άγλσζην

Νεθξηθή αλεπάξθεηα

Άγλσζην

Κφπσζε, Χχρνο, Ππξεμία
Πφλνο ηνπ ζψξαθα, Θσξαθηθή δπζθνξία, Αίζζεζε κε
θπζηνινγηθή, Αίζζεζε ςπρξνχ, Αίζζεζε ζεξκνχ,
Γξηππψδεο ζπλδξνκή, Δξχζεκα ζην ζεκείν ηεο
έγρπζεο, Δμαγγείσζε ηεο ζέζεο έγρπζεο, Άιγνο ηεο
ζέζεο έγρπζεο, Αίζζεκα θαθνπρίαο, Άιγνο
Αζζέλεηα, Οίδεκα, Αληηδξάζεηο ηεο ζέζεο έγρπζεο

Σπρλέο
Όρη ζπρλέο
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Όρη ζπρλέο
Άγλσζην
Όρη ζπρλέο
Άγλσζην
Σπρλέο
Άγλσζην
Όρη ζπρλέο
Άγλσζην
Σπρλέο
Όρη ζπρλέο
Άγλσζην
Άγλσζην

Άγλσζην

Αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο ζε θάξκαθα (ADRs) κε Gammagard S/D
MedDRA θαηεγνξία
νξγάλνπ ζπζηήκαηνο
Παξαθιηληθέο εμεηάζεηο
Γηαηαξαρέο ηνπ
κεηαβνιηζκνχ θαη ηεο
ζξέςεο
*Βάζεη πνζνζηνχ αλά έγρπζε

MedDRA πξνηηκώκελνο όξνο (Έθδνζε 13.0)
Αξηεξηαθή πίεζε απμεκέλε,
Γηαθχκαλζε αξηεξηαθήο πίεζεο
Γνθηκαζία Coombs άκεζε ζεηηθή
Αλνξεμία

Καηεγνξία
ζπρλόηεηαο
ADR*
Όρη ζπρλέο
Άγλσζην
Όρη ζπρλέο

Γηα ηελ αζθάιεηα, αλαθνξηθά κε κεηαδηδφκελνπο παξάγνληεο, βι. παξάγξαθν 4.4.
4.9

Τπεξδνζνινγία

Ζ ππεξδνζνινγία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξθφξησζε κε πγξά θαη ππεξβνιηθφ ημψδεο, εηδηθά ζε
αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ ή αζζελψλ κε θαξδηαθή ή
λεθξηθή αλεπάξθεηα.
5.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ

5.1

Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο

Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: άλνζνη νξνί θαη αλνζνζθαηξίλεο: αλνζνζθαηξίλεο, θπζηνινγηθέο
αλζξψπηλεο, γηα ελδαγγεηαθή ρνξήγεζε, θσδηθφο ATC: J06BA02.
Τν GAMMAGARD S/D πεξηέρεη θπξίσο ιεηηνπξγηθά αλέπαθε αλνζνζθαηξίλε G (IgG) κε έλα επξχ
θάζκα αληηζσκάησλ έλαληη ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ.
Τν GAMMAGARD S/D πεξηέρεη αληηζψκαηα IgG ηα νπνία ππάξρνπλ ζην θπζηνινγηθφ πιεζπζκφ.
Σπλήζσο παξαζθεπάδεηαη απφ δεμακελή πιάζκαηνο απφ ηνπιάρηζηνλ 1.000 δσξεέο. Έρεη θαηαλνκή
ππνθαηεγνξηψλ αλνζνθαηξίλεο G ζε ζηελή αλαινγία κε εθείλελ πνπ ππάξρεη ζην εγγελέο πιάζκα ηνπ
αλζξψπηλνπ αίκαηνο. Δπαξθείο δφζεηο απηνχ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο κπνξνχλ λα
απνθαηαζηήζνπλ ηα κε θπζηνινγηθά, ρακειά επίπεδα ηεο αλνζνζθαηξίλεο G ζην θπζηνινγηθφ εχξνο
ηηκψλ.
Ο κεραληζκφο δξάζεο ζε ελδείμεηο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο ηεο ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο δελ έρεη
γίλεη απφιπηα ζαθήο, έρεη φκσο αλνζνξξπζκηζηηθά απνηειέζκαηα.
5.2

Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο

Τν GAMMAGARD S/D είλαη ακέζσο θαη πιήξσο βηνδηαζέζηκν ζηελ θπθινθνξία ηνπ ιήπηε, κεηά
ηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε. Καηαλέκεηαη ζρεηηθά γξήγνξα αλάκεζα ζην πιάζκα θαη ζην εμσαγγεηαθφ
πγξφ. Μεηά απφ πεξίπνπ 3 - 5 εκέξεο επηηπγράλεηαη ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ελδαγγεηαθψλ θαη
εμσαγγεηαθψλ ρψξσλ.
Ο ρξφλνο εκίζεηαο δσήο ηνπ GAMMAGARD S/D είλαη πεξίπνπ 37,7 ± 15 εκέξεο. Ο ρξφλνο εκίζεηαο
δσήο κπνξεί λα πνηθίιιεη απφ αζζελή ζε αζζελή, εηδηθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο πξσηνπαζνχο
αλνζναλεπάξθεηαο.
Ζ IgG θαη ηα ζπκπιέγκαηα ηεο IgG δηαζπψληαη ζε θχηηαξα ηνπ δηθηπνελδνζειηαθνχ ζπζηήκαηνο.
5.3

Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα

Οη αλνζνζθαηξίλεο είλαη θπζηνινγηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ αλζξσπίλνπ νξγαληζκνχ.
10
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Ζ αζθάιεηα ηνπ GAMMAGARD S/D έρεη απνδεηρζεί ζε δηάθνξεο κε-θιηληθέο κειέηεο. Τα κεθιηληθά δεδνκέλα δελ απνθαιχπηνπλ ηδηαίηεξν θίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο
κειέηεο θαξκαθνινγηθήο αζθάιεηαο θαη ηνμηθφηεηαο.
Αθνχ ε θιηληθή εκπεηξία δελ παξέρεη απνδείμεηο γηα ηελ θαξθηλνγφλν δπλαηφηεηα ησλ
αλνζνζθαηξηλψλ, δελ δηεμήρζεζαλ πεηξακαηηθέο κειέηεο ζε εηεξνγελή είδε.
6.

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

6.1

Καηάινγνο εθδόρσλ

Κφληο
Αλζξψπηλε ιεπθσκαηίλε (0,06 g/g IgG)
Γιπθίλε
Φισξηνχρν λάηξην
Γιπθφδε κνλνυδξηθή
Γηαιχηεο
Σηείξν Ύδσξ γηα ελέζηκα
6.2

Αζπκβαηόηεηεο

To GAMMAGARD S/D δελ πξέπεη λα αλακεηγλχεηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα.
Σπληζηάηαη λα ρνξεγείηαη ην GAMMAGARD S/D ρσξηζηά απφ άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα ηα
νπνία ν αζζελήο ίζσο ιακβάλεη.
6.3

Γηάξθεηα δσήο

2 ρξφληα
Ζ ρεκηθή θαη ε θπζηθή θαηά ηε ρξήζε ζηαζεξφηεηα ηνπ αλαζπζηαζέληνο GAMMAGARD S/D έρεη
επηδεηρζεί γηα 2 ψξεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Απφ κηθξνβηνινγηθήο άπνςεο, ην πξντφλ ζα πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο, ν ρξφλνο θχιαμεο θαη νη ζπλζήθεο πξηλ ηε ρξήζε απνηεινχλ επζχλε ηνπ
ρξήζηε θαη θαλνληθά, δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 24 ψξεο ζηνπο 2° έσο 8°C, εθηφο εάλ ε
αλαζχζηαζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θάησ απφ ειεγρφκελεο θαη ηεθκεξησκέλεο άζεπηεο ζπλζήθεο.
6.4

Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο

Με θπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 250C.
Mελ θαηαςχρεηε, κπνξεί λα ζπάζεη ην θηαιίδην ηνπ δηαιχηε.
Φπιάζζεηε ηνλ πεξηέθηε ζην εμσηεξηθφ θνπηί γηα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ην θσο.
Μελ ην ρξεζηκνπνηείηε κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο.
Να θπιάζζεηαη ζε ζέζε ηελ νπνία δελ βιέπνπλ θαη δελ πξνζεγγίδνπλ ηα παηδηά.
Γηα ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ηνπ αλαζπζηαζέληνο θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο, βι. παξάγξαθν 6.3.
6.5

Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε

Ζ θφληο θαη ν δηαιχηεο πεξηέρνληαη ζε γπάιηλα θηαιίδηα Τχπνπ Η. Τα θηαιίδηα ηεο θφλεσο θαη ηνπ
δηαιχηε είλαη θιεηζκέλα κε πψκαηα απφ βξσκνβνπηπιηθφ ειαζηηθφ ζηιηθφλεο.
To GAMMAGARD S/D δηαηίζεηαη ζηε ζπζθεπαζία ησλ 5 g.
Κάζε ζπζθεπαζία ησλ 5 g πεξηέρεη ηνλ δηαιχηε (96 ml), κηα ζηείξα ζπζθεπή αλαζχζηαζεο θαη κηα
ζηείξα ζπζθεπή ρνξήγεζεο κε θίιηξν.
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6.6

Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο θαη άιινη ρεηξηζκνί

Όηαλ ε αλαζχζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε άζεπηεο ζπλζήθεο έμσ απφ έλαλ ζηείξν απαγσγέα, ε
ρνξήγεζε ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα, αιιά φρη ζε πεξηζζφηεξν απφ 2 ψξεο
κεηά ηελ αλαζχζηαζε. Όηαλ ε αλαζχζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε άζεπηεο ζπλζήθεο κέζα ζε έλαλ
ζηείξν απαγσγέα, ην αλαζπζηαζέλ πξντφλ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ππφ ζηαζεξή ςχμε (2-8νC), κέρξη
24 ψξεο. Δάλ απηέο νη ζπλζήθεο δελ ηθαλνπνηνχληαη, ε ζηεηξφηεηα ηνπ αλαζπζηαζέληνο πξντφληνο δελ
κπνξεί λα δηαηεξεζεί. Μεξηθψο ρξεζηκνπνηεκέλα θηαιίδηα ζα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ.
Πιήξεο δηάιπζε ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κέζα ζε 30 ιεπηά. Τν πξντφλ πξέπεη λα απνθηά ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ ή ηνπ ζψκαηνο πξηλ ηε ρξήζε.
Πξηλ ηελ αλαζχζηαζε, ε θφληο πξέπεη λα είλαη ιεπθή ή ππνθίηξηλε θφληο ε νπνία είλαη νπζηαζηηθά
ειεχζεξε απφ μέλα νξαηά ζσκαηίδηα. Τν αλαζπζηαζέλ πξντφλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη νπηηθά γηα μέλα
ζσκαηίδηα θαη απνρξσκαηηζκφ πξηλ ηε ρνξήγεζε. Τν δηάιπκα ζα πξέπεη λα είλαη δηαπγέο έσο ειαθξψο
νπαιίδνλ θαη άρξσκν έσο ππνθίηξηλν. Γηαιχκαηα ηα νπνία είλαη ζνιά ή έρνπλ ηδήκαηα δελ ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη.
Κάζε πξντφλ πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ή ππφιεηκκα πξέπεη λα απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηηο θαηά
ηφπνπο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Αλαζύζηαζε – Υξεζηκνπνηήζηε Άζεπηε Σερληθή
Φέξηε ην GAMMAGARD S/D θαη ην Σηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα (δηαιχηεο) ζε ζεξκνθξαζία
δσκαηίνπ. Γηαηεξήζηε απηή ηε ζεξκνθξαζία κέρξη ε δηάιπζε λα νινθιεξσζεί.
Α. Γηάιπκα 5%
1. Αθαηξέζηε ηα θαπάθηα απφ ηα θηαιίδηα θαη θαζαξίζηε ηα πψκαηα κε έλα αληηβαθηεξηαθφ
δηάιπκα.
2. Αθαηξέζηε ην πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ηεο αθίδαο δηάηξεζεο απφ
ην έλα άθξν ηεο ζπζθεπήο αλαζχζηαζεο. Μελ αθνπκπάηε ηελ
αθίδα δηάηξεζεο.

3.a. Τνπνζεηήζηε ην θηαιίδην ηνπ δηαιχηε ζε επίπεδε επηθάλεηα.
Φξεζηκνπνηήζηε ην εθηεζεηκέλν άθξν ηεο ζπζθεπήο αλαζχζηαζεο
γηα λα ηξππήζεηε ην θηαιίδην ηνπ δηαιχηε κέζσ ηνπ θέληξνπ ηνπ
πψκαηνο.
Πξνζνρή: Απνηπρία εηζαγσγήο ηεο αθίδαο δηάηξεζεο κέζα ζην
θέληξν ηνπ πώκαηνο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε εθηόπηζε ηνπ
πώκαηνο.
3.b. Βεβαησζείηε φηη ην θνιάξν ππνρσξεί πιήξσο κέζα ζηε ζπζθεπή
ζπξψρλνληαο δπλαηά πξνο ηα θάησ ζηε ζπζθεπή αλαζχζηαζεο.
Δλψ θξαηάηε ηε ζπζθεπή αλαζχζηαζεο, αθαηξέζηε ην ελαπνκέλνλ
θάιπκκα ηεο αθίδαο δηάηξεζεο. Μελ αθνπκπάηε ηελ αθίδα δηάηξεζεο.
4. Κξαηήζηε ην θηαιίδην ηνπ δηαιχηε κε ηε
ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή αλαζχζηαζεο ζε γσλία κε ην
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θηαιίδην ηεο θφλεσο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη δηαξξνέο ηνπ δηαιχηε.
εκείσζε: Μελ θξαηάηε ην θηαιίδην ηνπ δηαιύηε αλάπνδα, θαζώο απηό κπνξεί λα νδεγήζεη
ζε δηαξξνή ηνπ δηαιύηε.
5a. Τξππήζηε ην θηαιίδην ηεο θφλεσο κέζσ ηνπ θέληξνπ ηνπ πψκαηνο
ελψ αλαζηξέθεηε γξήγνξα ην θηαιίδην ηνπ δηαιύηε, ψζηε λα
απνθχγεηε δηαξξνή ηνπ δηαιχηε.
ΠΡΟΟΥΗ: Απνηπρία εηζαγσγήο ηεο αθίδαο δηάηξεζεο κέζα ζην
θέληξν ηνπ πώκαηνο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε εθηόπηζε ηνπ
πώκαηνο θαη απώιεηα θελνύ αέξνο.
5b. Βεβαησζείηε φηη ην θνιάξν ππνρσξεί πιήξσο κέζα ζηε ζπζθεπή
ζπξψρλνληαο δπλαηά πξνο ηα θάησ ζηε ζπζθεπή αλαζχζηαζεο.

6. Αθφηνπ νινθιεξσζεί ε κεηαθνξά ηνπ δηαιχηε, απνκαθξχλεηε ηε
ζπζθεπή αλαζχζηαζεο θαη αδεηάζηε ην θηαιίδην ηνπ δηαιχηε.
Πεξηδηλήζηε ακέζσο ην θηαιίδην ηεο θφλεσο απαιά, ψζηε λα
αλακεηρζνχλ πιήξσο ηα πεξηερφκελα.
ΠΡΟΟΥΗ: Μελ αλαθηλείηε ην θηαιίδην. Απνθύγεηε ην
ζρεκαηηζκό αθξνύ.
Απνξξίςηε ηε ζπζθεπή αλαζχζηαζεο κεηά ηε κία ρξήζε.
Β. Γηάιπκα 10%
1. Αθαηξέζηε ηα θαπάθηα απφ ηα θηαιίδηα θαη θαζαξίζηε ηα πψκαηα κε έλα αληηβαθηεξηαθφ
δηάιπκα.
2. Γηα λα πξνεηνηκάζεηε έλα δηάιπκα 10%, είλαη αλαγθαίν λα απνκαθξχλεηε ηνλ κηζφ φγθν ηνπ
δηαιχηε. Ο Πίλαθαο 2 ππνδεηθλχεη ηνλ φγθν ηνπ δηαιχηε ν νπνίνο ζα πξέπεη λα
απνκαθξπλζεί από ην θηαιίδην πξηλ πξνζαξκνζηεί ε ζπζθεπή αλαζχζηαζεο, γηα λα
πξνθχςεη κηα ζπγθέληξσζε 10%. Φξεζηκνπνηψληαο άζεπηε ηερληθή, ηξαβήμηε ηνλ πεξηηηφ
φγθν κέζα ζε κηα ζηείξα ππνδεξκηθή ζχξηγγα θαη βειφλα. Απνξξίςηε ηε γεκάηε ζχξηγγα θαη
ηε βειφλα.
3. Φξεζηκνπνηψληαο ηνλ ελαπνκείλαληα δηαιχηε κέζα ζην θηαιίδην ηνπ δηαιχηε, αθνινπζήζηε
ηα βήκαηα 2-6, φπσο έρνπλ πεξηγξαθεί πξνεγνπκέλσο ζηελ παξάγξαθν Α.
ΠΙΝΑΚΑ 2
Απαηηνύκελνο Όγθνο Γηαιύηε πξνο Απνκάθξπλζε
πγθέληξσζε
5%

5 g θηάιε
Μελ απνκαθξύλεηε θαζόινπ δηαιύηε γηα
αλαζύζηαζε δηαιύκαηνο 5%

10%

48 ml

Υνξήγεζε – Υξεζηκνπνηήζηε άζεπηε ηερληθή
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Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο νη νπνίεο ζπλνδεχνπλ ηε ζπζθεπή ρνξήγεζεο πνπ ππάξρεη κέζα ζε
θάζε ζπζθεπαζία. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε άιιε ζπζθεπή ρνξήγεζεο, επηβεβαηψζηε φηη ε ζπζθεπή απηή
θέξεη παξφκνην θίιηξν.
7.

ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ

Baxter (Hellas) Δ.Π.Δ.
Μεηζφβνπ 3
141 21 Ν. Ζξάθιεην – Αηηηθή
ΤΖΛ.: 210 28 80 000
8.

ΑΡΙΘΜΟ ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ

28738/31-10-1996
9.

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΧΣΗ ΔΓΚΡΙΗ / ΑΝΑΝΔΧΗ ΣΗ ΑΓΔΙΑ

31/10/1996
10. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ
16-01-2012
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