ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ
1.

ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

CERNEVIT®, Κόληο γηα ελέζηκν δηάιπκα / δηάιπκα πξνο έγρπζε
2.

ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ

Έλα θηαιίδην (5 ml) πεξηέρεη:
Retinol (βηηακίλε Α)
ζε κνξθή retinol palmitate
Cholecalciferol (βηηακίλε D3)
Alpha-tocoferol (βηηακίλε Δ)
αληηζηνηρεί ζε πνζόηεηα DL alpha-tocoferol
Ascorbic acid (βηηακίλε C)
Σhiamine (βηηακίλε Β1)
ζε κνξθή cocarboxylase tetrahydrate
Riboflavin (βηηακίλε Β2)
ζε κνξθή riboflavin sodium phosphate dihydrate
Pyridoxine (βηηακίλε Β6)
ζε κνξθή pyridoxine hydrochloride
Cyanocobalamin (βηηακίλε Β12)
Folic acid (βηηακίλε Β9)
Pantothenic acid (βηηακίλε Β5)
ζε κνξθή dexpanthenol
Biotin (βηηακίλε Β8)
Nicotinamide (βηηακίλε PP)

3.500 IU
220 IU
11,200 IU
10,200 mg
125,000 mg
3,510 mg
5,800 mg
4,140 mg
5,670 mg
4,530 mg
5,500 mg
0,006 mg
0,414 mg
17,250 mg
16,150 mg
0,069 mg
46,000 mg

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1.
3.

ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Κόληο γηα ελέζηκν δηάιπκα/δηάιπκα πξνο έγρπζε
4.

ΚΛΙΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

4.1

Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο

πκπιήξσκα βηηακηλώλ ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ παξεληεξηθή δηαηξνθή
Μόλν γηα ελήιηθεο θαη παηδηά ειηθίαο άλσ ησλ 11 εηώλ
4.2

Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο

Δνζνινγία:
Έλα θηαιίδην εκεξεζίσο
Σξόπνο ρνξήγεζεο:
Μόλν γηα ελδνθιέβηα έγρπζε/έλεζε
Μέζνδνο αλαζύζηαζεο: Βιέπε 6.6 “Οδεγίεο ρξήζεο / ρεηξηζκνύ”.
Μεηά ηελ αλαζύζηαζε, ρνξεγήζηε κέζσ αξγήο ελδνθιέβηαο έλεζεο (ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηώλ) ή κέζσ
έγρπζεο ζε δηάιπκα γιπθόδεο 5% ή ζε δηάιπκα 0,9% ρισξηνύρνπ λαηξίνπ γηα ελδνθιέβηα έγρπζε.
Η ρνξήγεζε κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξεληεξηθήο δηαηξνθήο. Σν Cernevit
κπνξεί λα πεξηιεθζεί ζηε ζύλζεζε δηαηξνθηθώλ κεηγκάησλ, ζε ζπλδπαζκό κε πδαηάλζξαθεο, ιηπίδηα,
cy-spc-cernevitclean.doc
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ακηλνμέα θαη ειεθηξνιύηεο, αθνύ πξνεγνπκέλσο επηβεβαησζεί ε ζπκβαηόηεηα θαη ε ζηαζεξόηεηα γηα
θάζε ζξεπηηθό ζπζηαηηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
4.3

Αληελδείμεηο

Σν Cernevit δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε:
ππεξεπαηζζεζία ζηηο δξαζηηθέο νπζίεο, ηδηαίηεξα ζηε βηηακίλε Β1 ή ζηα έθδνρα
λενγλά, βξέθε θαη παηδηά ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ 11 εηώλ
4.4

Εηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε

Πξνεηδνπνηήζεηο
Διέγμηε ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ πεξηέθηε.
Δξγαζηείηε θάησ από άζεπηεο ζπλζήθεο.
Μελ απνζεθεύεηε κεξηθώο ρξεζηκνπνηεκέλα θηαιίδηα ή εάλ ην ρξώκα ηνπ πξντόληνο κεηά ηελ
αλαζύζηαζε δελ είλαη θπζηνινγηθό.
Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε
Λόγσ ηεο παξνπζίαο γιπθνρνιηθνύ νμένο, ε επαλαιακβαλόκελε θαη παξαηεηακέλε ρνξήγεζε ζε
αζζελείο κε επαηηθό ίθηεξν ή εξγαζηεξηαθά ζεκαληηθή ρνιόζηαζε, απαηηεί πξνζεθηηθή
παξαθνινύζεζε ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο.
Λόγσ ηεο παξνπζίαο θπιιηθνύ νμένο ζην Cernevit, ν ζπλδπαζκόο κε αληηεπηιεπηηθά θαξκαθεπηηθά
πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ θαηλνβαξβηηάιε, θαηλπληνΐλε ή πξηκηδόλε απαηηεί ιήςε πξνθπιάμεσλ θαηά
ηε ρξήζε (βιέπε “Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο”).
Λόγσ ηεο παξνπζίαο ππξηδνμίλεο ζην Cernevit, ν ζπλδπαζκόο κε levodopa, απαηηεί ιήςε
πξνθπιάμεσλ θαηά ηε ρξήζε, θαζώο κπνξεί λα κεησζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο L-Dopa (βιέπε
“Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο”).
Έιιεηςε κίαο ή πεξηζζόηεξσλ βηηακηλώλ πξέπεη λα δηνξζώλεηαη κε εηδηθά ζπκπιεξώκαηα.
Σν Cernevit δελ πεξηέρεη βηηακίλε Κ ε νπνία, εάλ είλαη απαξαίηεηε, πξέπεη λα ρνξεγεζεί μερσξηζηά.
Η ζπκβαηόηεηα πξέπεη λα δνθηκάδεηαη πξηλ από ηελ αλάκεημε κε άιια δηαιύκαηα γηα ελδνθιέβηα
έγρπζε θαη ηδηαίηεξα όηαλ ην Cernevit πξνζηίζεηαη ζε ζάθνπο πνπ πεξηέρνπλ δπαδηθά παξεληεξηθά
κείγκαηα δηαηξνθήο πνπ ζπλδπάδνπλ γιπθόδε, ειεθηξνιύηεο θαη έλα δηάιπκα ακηλνμέσλ, καδί κε
ηξηαδηθά κείγκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ γιπθόδε, δηαιύκαηα ειεθηξνιπηώλ θαη ακηλνμέσλ θαη ιηπίδηα.
4.5

Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξνϊόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο

Levodopa θαη ππξηδνμίλε
Η βηηακίλε Β6 κπνξεί λα ειαηηώζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο L-Dopa, θαζώο ε απνθαξβνμπιίσζε
ηεο L-Dopa απαηηεί έλα έλδπκν εμαξηώκελν από ηε βηηακίλε Β6. Μπνξεί λα πξνζηεζεί έλαο
αλαζηνιέαο ηεο dopa-απνθαξβνμπιάζεο, όπσο ε carbidopa, ώζηε λα εκπνδίζεη απηή ηελ
αιιειεπίδξαζε.
Αληηζπαζκσδηθά θαη θπιιηθό νμύ
Σν θπιιηθό νμύ κπνξεί λα απμήζεη ηνλ κεηαβνιηζκό νξηζκέλσλ αληηεπηιεπηηθώλ, όπσο ηεο
θαηλνβαξβηηάιεο, ηεο θαηλπληνΐλεο θαη ηεο πξηκηδόλεο. Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ αληηζπαζκσδηθώλ ζην
πιάζκα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη, όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ηαπηόρξνλα θπιιηθό νμύ.
Πξέπεη λα γίλεηαη θιηληθή επηηήξεζε, ελδερόκελε παξαθνινύζεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ πιάζκαηνο θαη,
εάλ είλαη απαξαίηεην, ξύζκηζε ηεο δόζεο ηνπ αληηζπαζκσδηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπιήξσζεο
ηνπ θπιιηθνύ νμένο θαη κεηά ηε δηαθνπή ηεο.
4.6

Kύεζε θαη γαινπρία

Κύεζε
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα αζθαιείαο γηα ην Cernevit, όηαλ ρνξεγείηαη θαηά ηελ θύεζε ή ζε
ζειάδνπζεο γπλαίθεο. Απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ κπνξεί λα ζπληαγνγξαθεζεί θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο θύεζεο, εάλ ζεσξείηαη απαξαίηεην, δεδνκέλσλ ησλ ελδείμεσλ θαη ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο
δνζνινγίαο, ώζηε λα απνθεπρζεί ππεξδνζνινγία βηηακηλώλ.
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Γαινπρία
Γε ζπληζηάηαη ε ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνύ, εμαηηίαο ηνπ θηλδύλνπ ππεξδνζνινγίαο
βηηακίλεο Α ζην λενγλό.
4.7

Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ

Γελ εθαξκόδεηαη.
4.8

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

Λόγσ ηεο παξνπζίαο βηηακίλεο Β1, κπνξεί λα εκθαληζζνύλ αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο ζε άηνκα κε
αιιεξγηθό ππόζηξσκα (βιέπε Αληελδείμεηο).
4.9

Τπεξδνζνινγία

Σα ζπκπηώκαηα ππεξδνζνινγίαο ηνπ Cernevit είλαη θπξίσο απηά πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρνξήγεζε
ππεξβνιηθώλ δόζεσλ βηηακίλεο Α.
Κλινικά ζςμπηώμαηα οξείαρ ςπεπδοζολογίαρ βιηαμίνηρ Α (δόζειρ πος ξεπεπνούν ηιρ 150.000 ΙU):
γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο, θεθαιαιγία, απμεκέλε ελδνθξαληαθή πίεζε, νίδεκα νπηηθήο ζειήο,
ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, επεξεζηζηόηεηα ή αθόκα θαη ζπαζκνί, όςηκε γεληθεπκέλε απνιέπηζε
Κλινικά ζςμπηώμαηα σπόνιαρ ηοξικόηηηαρ (παπαηεηαμένη αναπλήπυζη βιηαμίνηρ Α με δόζειρ
ςτηλόηεπερ ηυν θςζιολογικών ζε άηομα πος δεν έσοςν ανεπάπκεια):
απμεκέλε ελδνθξαληαθή πίεζε, θινηώδεο ππεξόζησζε ησλ καθξώλ νζηώλ θαη πξώηκε
ζύγθιηζε ησλ επηθύζεσλ. Η δηάγλσζε γεληθά βαζίδεηαη ζηελ παξνπζία επαηζζεζίαο ή
επώδπλσλ ππνδόξησλ νηδεκάησλ ζηα άθξα. Η αθηηλνγξαθία δείρλεη πεξηνζηηθή πάρπλζε ηεο
δηαθύζεσο ηεο σιέλεο, ηεο πεξόλεο, ηεο θιείδαο θαη ησλ πιεπξώλ.
Μέηπα πος ππέπει να λαμβάνονηαι ζε πεπίπηυζη οξείαρ και σπόνιαρ ςπεπδοζολογίαρ
δηαθνπή ηεο ρνξήγεζεο Cernevit, κείσζε ηεο ιήςεο αζβεζηίνπ, αύμεζε ηεο δηνύξεζεο θαη
επαλπδάησζε
5.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ

5.1

Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο

Κσδηθόο ATC: B05XC – Πξνζζήκαηα ελδνθιέβησλ δηαιπκάησλ / Βηηακίλεο
(Β: Αίκα, όξγαλα αηκνπνίεζεο)
Σν Cernevit είλαη έλαο ηζνξξνπεκέλνο ζπλδπαζκόο πδαηνδηαιπηώλ θαη ιηπνδηαιπηώλ βηηακηλώλ, νη
νπνίεο ηθαλνπνηνύλ ηηο εκεξήζηεο απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξεληεξηθήο δηαηξνθήο.
Οη θαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο ηνπ Cernevit είλαη απηέο ησλ 12 βηηακηλώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε
ζύλζεζή ηνπ.
Οη θύξηεο ηδηόηεηεο είλαη νη αθόινπζεο:
Βηηακίλε Α:
Βηηακίλε D:
Βηηακίλε E:
Βηηακίλε B1 (ζεηακίλε):
Βηηακίλε B2 (ξηβνθιαβίλε):
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Δκπιέθεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ θαη ηε
δηαθνξνπνίεζε θαη ζηνπο θπζηνινγηθνύο κεραληζκνύο ηεο
όξαζεο.
Ρπζκίδεη ηνλ κεηαβνιηζκό ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ θσζθόξνπ
ζηα νζηά θαη ζηα λεθξά.
Αληηνμεηδσηηθέο ηδηόηεηεο πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ ζρεκαηηζκό
ηνμηθώλ πξντόλησλ νμείδσζεο θαη πξνζηαηεύνπλ ηα ζπζηαηηθά
ηνπ θπηηάξνπ.
πλδπάδεηαη κε ην ΑTP θαη ζρεκαηίδεη έλα ζπλέλδπκν πνπ δξα
ζηνλ κεηαβνιηζκό ησλ πδαηαλζξάθσλ.
Γξα σο ζπλέλδπκν ζηνλ ελεξγεηαθό κεηαβνιηζκό ηνπ θπηηάξνπ,
ζηα ζπζηήκαηα αλαπλνήο ησλ ηζηώλ θαη ζηνλ κεηαβνιηζκό ησλ
καθξνζξεπηηθώλ νπζηώλ.
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Βηηακίλε B3 (ΡΡ):

Βηηακίλε B5 (παληνζεληθό νμύ):

Βηηακίλε B6 (ππξηδνμίλε):
Βηηακίλε B12:
Βηηακίλε C:

Φπιιηθό νμύ:
Βηνηίλε:

5.2

Γξα σο ζπζηαηηθό ησλ ζπλελδύκσλ NAD θαη NADPH ζηηο
αληηδξάζεηο νμεηδναλαγσγήο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ
κεηαβνιηζκό ησλ καθξνζξεπηηθώλ νπζηώλ θαη ηελ αλαπλνή ησλ
ηζηώλ.
Πξόδξνκν κόξην ηνπ ζπλελδύκνπ Α, πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ
νμεηδσηηθό κεηαβνιηζκό ησλ πδαηαλζξάθσλ, ηε
γιπθνλενγέλεζε, ηε ζύλζεζε ιηπαξώλ νμέσλ, ζηεξνιώλ,
ζηεξνεηδώλ νξκνλώλ θαη πνξθπξηλώλ.
Γξα σο ζπλέλδπκν ζηνλ κεηαβνιηζκό ησλ πξσηετλώλ, ησλ
πδαηαλζξάθσλ θαη ησλ ιηπηδίσλ.
Δμσγελήο πεγή πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζύλζεζε
λνπθιενπξσηετλώλ θαη κπειίλεο, ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε θαη
ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηνινγηθήο εξπζξνπνίεζεο.
Αληηνμεηδσηηθέο ηδηόηεηεο, απαξαίηεηε γηα ηνλ ζρεκαηηζκό θαη
ηε δηαηήξεζε ησλ ελδνθπηηαξηθώλ ζπζηαηηθώλ θαη ηνπ
θνιιαγόλνπ, ηε βηνζύλζεζε θαηερνιακίλεο, ηε ζύλζεζε
θαξληηίλεο θαη ζηεξνεηδώλ, ηνλ κεηαβνιηζκό θπιιηθνύ νμένο
θαη ηπξνζίλεο
Δμσγελήο πεγή πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζύλζεζε
λνπθιενπξσηετλώλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηνινγηθήο
εξπζξνπνίεζεο.
πλδέεηαη κε ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ έλδπκα, εκπιέθεηαη ζηνλ
ελεξγεηαθό κεηαβνιηζκό, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
γιπθνλενγέλεζεο.

Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο

ηνπο αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ Cernevit, νη ζπγθεληξώζεηο ησλ βηηακηλώλ A, D θαη E ζην πιάζκα
απνθαζίζηαληαη θαη δηαηεξνύληαη ζε θπζηνινγηθέο ηηκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καθξνρξόληαο
παξεληεξηθήο δηαηξνθήο.
Οη θαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ Cernevit είλαη απηέο ησλ 12 βηηακηλώλ μερσξηζηά. Οη θύξηεο
ηδηόηεηεο είλαη νη αθόινπζεο:
Βηηακίλε Α:
Βηηακίλε D:
Βηηακίλε E:
Βηηακίλε B1 (ζεηακίλε):
Βηηακίλε B2 (ξηβνθιαβίλε):

Βηηακίλε B3 (ΡΡ):
Βηηακίλε B5 (παληνζεληθό νμύ):
Βηηακίλε B6 (ππξηδνμίλε):
Βηηακίλε B12:
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Σα θπζηνινγηθά επίπεδα ζηνλ νξό θπκαίλνληαη από 80300 IU/ml. πλδέεηαη κε κία πξσηεΐλε. Απεθθξίλεηαη θπξίσο
ζηε ρνιή θαη επίζεο ζηα νύξα.
Δλεξγή κεηά από πδξνμπιίσζε ζην ήπαξ θαη ζηα λεθξά.
πλδέεηαη κε κία πξσηεΐλε. Αξρηθά απεθθξίλεηαη ζηε ρνιή θαη
ζηα νύξα.
Μεηαθέξεηαη ζην αίκα από ιηπνπξσηεΐλεο, κεηαηξέπεηαη ζην
ήπαξ ζε ιαθηόλε θαη απεθθξίλεηαη θπξίσο ζηα νύξα.
Σν 90% κεηαθέξεηαη από εξπζξνθύηηαξα: ζην πιάζκα ην
κεγαιύηεξν κέξνο είλαη ζπλδεδεκέλν κε αιβνπκίλε.
Απεθθξίλεηαη θπξίσο ζηα νύξα.
πλδέεηαη κε πξσηεΐλεο ζην πιάζκα, παξαηεξείηαη πςειή
δηαθύκαλζε ησλ επηπέδσλ ηνπ πιάζκαηνο. Απεθθξίλεηαη
θπξίσο ζηα νύξα ζηελ ειεύζεξε κνξθή ηεο ή ζηε κνξθή
κεηαβνιηηώλ ηεο.
ην πιάζκα απαληάηαη ζε όμηλε θαη ακηδηθή κνξθή.
Απεθθξίλεηαη ζηα νύξα ζηηο ειεύζεξεο κνξθέο ηεο ή ζηε
κνξθή κεηαβνιηηώλ ηεο.
ην πιάζκα θαη ζηα εξπζξνθύηηαξα απαληάηαη ζε ειεύζεξε
κνξθή ή ζε κνξθή ζπλελδύκνπ Α. Απεθθξίλεηαη ζηα νύξα.
Μεηαβνιίδεηαη ζην ήπαξ θαη απεθθξίλεηαη ζηα νύξα.
Η θπζηνινγηθή ζπγθέληξσζε ζηνλ νξό θπκαίλεηαη από 200900 pg/ml. πλδέεηαη κε πξσηεΐλεο. Απνζεθεύεηαη ζην ήπαξ.
Καηαλέκεηαη ζην γάια. 50-90% ηεο δόζεο απεθθξίλεηαη ζηα
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Βηηακίλε C:
Φπιιηθό νμύ:

Βηνηίλε:

5.3

νύξα.
ε θπζηνινγηθέο ζπγθεληξώζεηο (8 έσο 14 mg/ml)
παξαηεξείηαη ζσιελαξηαθή επαλαξξόθεζε. Πάλσ από απηό ην
όξην, νπνηαδήπνηε πεξίζζεηα απεθθξίλεηαη ζηα νύξα.
Οη θπζηνινγηθέο ζπγθεληξώζεηο ζηνλ νξό θπκαίλνληαη από
0,005-0,015 κg/ml. Καηαλέκεηαη ζε όινπο ηνπο ηζηνύο,
κεηαβνιίδεηαη θαη απνζεθεύεηαη ζην ήπαξ. ε πςειέο δόζεηο,
ππεξβαίλεηαη ην όξην ηεο κέγηζηεο λεθξηθήο ζσιελαξηαθήο
επαλαξξόθεζεο, κε απέθθξηζε ζηα νύξα.
ην πιάζκα απαληάηαη ζε ειεύζεξε κνξθή ή ζπλδεδεκέλε κε
πξσηεΐλεο, απνζεθεύεηαη θπξίσο ζην ήπαξ. Απεθθξίλεηαη
θπξίσο ακεηάβιεηε ζηα νύξα.

Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα

Γελ έρνπλ δηεμαρζεί πξνθιηληθέο κειέηεο γηα ην Cernevit.
Οη κειέηεο πξνθιηληθήο αζθάιεηαο πνπ δηεμήρζεζαλ γηα θάζε ζπζηαηηθό ηνπ Cernevit δελ έδεημαλ
πηζαλό θίλδπλν γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηνλ άλζξσπν.
6.

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

6.1

Καηάινγνο εθδόρωλ

Glycine
Glycocholic acid
Soya lecithin
Sodium hydroxide
Hydrochloric acid
6.2

Αζπκβαηόηεηεο

Η ζπκβαηόηεηα κε δηαιύκαηα πνπ ρνξεγνύληαη ηαπηόρξνλα κέζσ ηεο ίδηαο γξακκήο ζα πξέπεη λα
ειέγρεηαη.
Γελ ππάξρεη νινθιεξσκέλε πιεξνθόξεζε όζνλ αθνξά ζηηο αζπκβαηόηεηεο. Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο, ζα πξέπεη λα έξζεηε ζε επαθή κε ηνλ παξαζθεπαζηή.
6.3

Δηάξθεηα δωήο

2 ρξόληα
6.4

Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξνϊόληνο

Να θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία κηθξόηεξε ησλ 25°C.
Γηαηεξείζηε ηνλ πεξηέθηε ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία.
Μεηά ηελ αλαζύζηαζε, ε θπζηθνρεκηθή ζηαζεξόηεηα έρεη απνδεηρζεί γηα 24 ώξεο ζηνπο +25°C.
Από κηθξνβηνινγηθήο άπνςεο, ην πξντόλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο κεηά ηελ αλαζύζηαζε.
Δάλ δε ρξεζηκνπνηεζεί ακέζσο, ν ρξόλνο θύιαμεο θαη νη ζπλζήθεο πξηλ ηε ρξήζε απνηεινύλ επζύλε
ηνπ ρξήζηε θαη θαλνληθά δε ζα πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηηο 24 ώξεο ηνπο +2°C έσο +8°C, εθηόο εάλ ε
αλαζύζηαζε έγηλε θάησ από ειεγρόκελεο θαη ηεθκεξησκέλα άζεπηεο ζπλζήθεο.
6.5

Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε

Κόληο ζε θηαιίδην (θαθέ γπαιί, ηύπνπ Ι), κε ειαζηνκεξηθό επίπσκα θαη πώκα από αινπκίλην
Κνπηί ηνπ 1, ησλ 10 ή ησλ 20 θηαιηδίσλ
Κόληο ζε θηαιίδην (θαθέ γπαιί, ηύπνπ Ι) ζπλδεδεκέλν κε BIO-SET (transfer set)
Κνπηί ηνπ 1, ησλ 10 ή ησλ 20 θηαιηδίσλ
cy-spc-cernevitclean.doc
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Μπνξεί λα κελ θπθινθνξνύλ όια ηα κεγέζε ζπζθεπαζίαο.
6.6

Οδεγίεο ρξήζεο / ρεηξηζκνύ


Cernevit (Φιαλίδιο συπίρ BIO-SET)
Υξεζηκνπνηώληαο κία ζύξηγγα, ελέζαηε ζην θηαιίδην 5 ml ελέζηκνπ ύδαηνο ή δηάιπκα γιπθόδεο 5% ή
δηάιπκα ρισξηνύρνπ λαηξίνπ 0,9%. Αλακίμαηε ειαθξά, ώζηε λα δηαιπζεί ε θόληο.
Σν δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη είλαη θίηξηλνπ-πνξηνθαιί ρξώκαηνο.

Cernevit BIO-SET
Σν Cernevit BIO-SET επηηξέπεη απεπζείαο αλαζύζηαζε ζηνπο πεξηέθηεο (ζηνλ κνλό ζάθν, αιιά θαη
ζηνλ ζάθν πνιιαπιώλ δηακεξηζκάησλ) πνπ δηαζέηνπλ ζπξίδα πξνζζήθεο θαξκάθνπ.
Μνλόο ζάθνο:
1.
Απνκαθξύλαηε ην πώκα πεξηζηξέθνληαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηξαβώληαο γηα λα ζπάζεηε ηνλ
δαθηύιην αζθαιείαο.
2.
πλδέζηε απεπζείαο ην BIO-SEΣ ζηε ζπξίδα πξνζζήθεο θαξκάθνπ ηνπ ζάθνπ.
3.
Δλεξγνπνηείζηε ην BIO-SEΣ εθαξκόδνληαο πίεζε ζην δηαθαλέο θηλεηό ηκήκα ηνπ BIO-SEΣ.
Με απηή ηελ θίλεζε ζα ηξππήζεη ην ειαζηηθό πώκα ηνπ θηαιηδίνπ.
4.
Κξαηείζηε ην ζπλδεδεκέλν ζύζηεκα ζε θάζεηε ζέζε (Cernevit BIO-SET θαη ζάθνο έγρπζεο) κε
ηνλ ζάθν ζην πάλσ κέξνο ηνπ. Πηέζηε ειαθξά ηνλ ζάθν έγρπζεο αξθεηέο θνξέο, ώζηε λα
κεηαθέξεηε ην δηάιπκα ζην θηαιίδην (5 ml πεξίπνπ). Αλαθηλήζηε ην θηαιίδην γηα λα
αλαζπζηαζεί ην Cernevit.
5.
Τςώζηε ην ζπλδεδεκέλν ζύζηεκα θαη θξαηήζηε ην αλάπνδα ζε θάζεηε ζέζε. Πηέζηε ειαθξά
ηνλ ζάθν έγρπζεο αξθεηέο θνξέο, ώζηε λα κεηαθηλήζεηε ηνλ νπνηνδήπνηε όγθν αέξα κέζα ζην
θηαιίδην, επηηξέπνληαο έηζη ηελ αληίζηξνθε κεηαθνξά ηνπ δηαιύκαηνο κέζα ζηνλ ζάθν
έγρπζεο.
6.
Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 4 θαη 5 κέρξη λα αδεηάζεη ην θηαιίδην.
7.
Απνκαθξύλεηε θαη απνξξίςηε ην θηαιίδην ηνπ Cernevit BIO-SET.
άθνο πνιιαπιώλ δηακεξηζκάησλ:
Η αλαζύζηαζε ηνπ Cernevit BIO-SET πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζάθνπ
πνιιαπιώλ δηακεξηζκάησλ (πξηλ αλνίμνπλ ηα κε κόληκα δηαθξάγκαηα αζθαιείαο θαη πξηλ αλακηρζνύλ
ηα πεξηερόκελα ησλ δηακεξηζκάησλ).
1.
Σνπνζεηήζηε ηνλ ζάθν πνιιαπιώλ δηακεξηζκάησλ πάλσ ζε έλα πάγθν.
2.
Απνκαθξύλαηε ην πώκα ηνπ Cernevit BIO-SET πεξηζηξέθνληαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηξαβώληαο
γηα λα ζπάζεηε ηνλ δαθηύιην αζθαιείαο.
3.
πλδέζηε απεπζείαο ην BIO-SET ζηε ζπξίδα πξνζζήθεο θαξκάθνπ ηνπ ζάθνπ πνιιαπιώλ
δηακεξηζκάησλ.
4.
Δλεξγνπνηείζηε ην BIO-SEΣ εθαξκόδνληαο πίεζε ζην δηαθαλέο θηλεηό ηκήκα ηνπ BIO-SEΣ.
Με απηή ηελ θίλεζε ζα ηξππήζεη ην ειαζηηθό πώκα ηνπ θηαιηδίνπ.
5.
Κξαηείζηε ην θηαιίδην ζε θάζεηε ζέζε. Πηέζηε ειαθξά ην δηακέξηζκα αξθεηέο θνξέο, ώζηε λα
κεηαθέξεηε ην δηάιπκα ζην θηαιίδην (5 ml πεξίπνπ). Αλαθηλήζηε ην θηαιίδην γηα λα
αλαζπζηαζεί ην Cernevit.
6.
Τςώζηε ην ζπλδεδεκέλν ζύζηεκα θξαηώληαο ην αλάπνδα ζε θάζεηε ζέζε. Πηέζηε ειαθξά ην
δηακέξηζκα αξθεηέο θνξέο, ώζηε λα κεηαθηλήζεηε ηνλ νπνηνδήπνηε όγθν αέξα κέζα ζην
θηαιίδην, επηηξέπνληαο έηζη ηελ αληίζηξνθε κεηαθνξά ηνπ δηαιύκαηνο κέζα ζηνλ ζάθν
έγρπζεο.
7.
Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 5 θαη 6 κέρξη λα αδεηάζεη ην θηαιίδην.
8.
Απνκαθξύλεηε θαη απνξξίςηε ην θηαιίδην ηνπ Cernevit BIO-SET.
9.
Σέινο, ελεξγνπνηήζηε ηνλ ζάθν πνιιαπιώλ δηακεξηζκάησλ.
Πξνεηδνπνίεζε:
Πξνζέμηε λα κελ ππάξμεη απνζύλδεζε ηνπ BIO-SET από ηε ζπξίδα πξνζζήθεο θαξκάθνπ θαζ’ όιε
ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλαζύζηαζεο.
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7.

ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ

Κάηνρνο Άδεηαο Κπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα & ζηελ Κύπξν
Baxter (Hellas) Δ.Π.Δ.
Μεηζόβνπ 3
141 21 Ν. Ηξάθιεην - Αηηηθή
Σει.: 210 28 80 000
Αληηπξόζσπνο ζηελ Κύπξν
P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd.
Σ.Θ. 53158, 3301 Λεκεζόο

Κύπξνο
Σει.: 25 37 24 25
8.

ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΔΛΛΑΓΑ: 6836/02-02-2006
ΚΤΠΡΟ: 18769
9.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ ΠΡΧΣΗ ΕΓΚΡΙΗ / ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΔΛΛΑΓΑ:
ΚΤΠΡΟ:

10.

Ηκεξνκελία πξώηεο έγθξηζεο: 21/07/1995
Ηκεξνκελία αλαλέσζεο: 02/02/2006
Ηκεξνκελία πξώηεο έγθξηζεο: 03/04/2000
Ηκεξνκελία αλαλέσζεο: 19/12/2005

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ (ΜΕΡΙΚΗ) ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

27/10/2009
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