ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ
1.

ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ClinOleic 20%, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε
2.

ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ
Refined olive oil θαη refined soya bean oil*
20,00 g
πνζόηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε απαξαίηεηα ιηπαξά νμέα
4,00 g
Αλά 100 ml
* Μίγκα ξαθηλαξηζκέλνπ ειαηνιάδνπ (80% πεξίπνπ) θαη ξαθηλαξηζκέλνπ ζνγηειαίνπ (20% πεξίπνπ)
Πεξηερόκελν ζε Θεξκίδεο
2.000 kcal/l (8,36 MJ/l)
Πεξηερόκελν ζε ιίπνο (ειαηόιαδν θαη ζνγηέιαην)
200 g/l
Ωζκσηηθόηεηα
270 mOsm/l
pH
6-8
Ππθλόηεηα
0,986

Σα θσζθνιηπίδηα παξέρνπλ 47 mg ή 1,5 mmol θσζθόξνπ αλά 100 ml.
Γηα έθδνρα, βιέπε παξάγξαθν 6.1.
3.

ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε
Οκνηνγελέο γαιαθηώδεο πγξό
4.

ΚΛΙΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

4.1.

Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο

Ελδείθλπηαη ζαλ πεγή ιηπηδίσλ γηα αζζελείο πνπ ρξεηάδνληαη παξεληεξηθή δηαηξνθή, όηαλ ε από ηνπ
ζηόκαηνο ή ε εληεξηθή δηαηξνθή είλαη αδύλαηε, αλεπαξθήο ή αληελδείθλπηαη.
4.2.

Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο

Σν ClinOleic 20% πεξηέρεη 200 g/l ιηπηδίσλ.
Τρόπος τορήγησης
Ελδνθιέβηα έγρπζε:
όηαλ ρνξεγείηαη σο κέξνο κίγκαηνο πιήξνπο δηαηξνθήο (κε γιπθόδε θαη ακηλνμέα), ε θεληξηθή ή
ε πεξηθεξηθή ελδνθιέβηα νδόο ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη αλάινγα κε ηελ σζκσηηθόηεηα ηνπ
ηειηθνύ κίγκαηνο.
ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, όηαλ ην ClinOleic 20% εγρέεηαη κόλν ηνπ σο ζπκπιήξσκα ηεο από ηνπ
ζηόκαηνο ή εληεξηθήο δηαηξνθήο, ε ρνξήγεζε δηακέζνπ πεξηθεξηθήο νδνύ είλαη δπλαηή.
Δοσολογία
Δ ΔΝΗΛΙΚΔ:
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Η ζπλήζεο δνζνινγία είλαη 1 έσο 2 g ην κέγηζην ιηπηδίσλ/kg/εκέξα. Ο αξρηθόο ξπζκόο έγρπζεο
πξέπεη λα είλαη βξαδύο θαη λα κελ ππεξβαίλεη ηα 0,1 g ιηπηδίσλ ή 0,5 ml (10 ζηαγόλεο) αλά ιεπηό, γηα
ηα πξώηα 10 ιεπηά. ηε ζπλέρεηα, ν ξπζκόο απμάλεηαη ζηαδηαθά ώζηε λα θηάζεη ζηελ επηζπκεηή
ηηκή, κέζα ζε κηζή ώξα.
Δελ ππεξβαίλνπκε πνηέ ηα 0,15 g ιηπηδίσλ/kg/ώξα (0,75 ml/kg/ώξα).

Ελήιηθεο αλά kg
βάξνπο ζώκαηνο

Ελήιηθεο γηα 70 kg

πλήζεο δνζνινγία ζε ιηπίδηα

1 έσο 2 g/kg/εκέξα

70 έσο 140 g/εκέξα

Όγθνο εγρεόκελνπ ClinOleic 20%

5 έσο 10 ml/kg/εκέξα

350 έσο 700 ml/εκέξα

Δ ΠΑΙΓΙΑ:
Σν ClinOleic 20% ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη σο ζπλερήο έγρπζε 24 ώξεο/εκέξα.
πληζηάηαη ε εκεξήζηα δόζε λα κελ ππεξβαίλεη ηα 3 g ιηπηδίσλ/kg βάξνπο ζώκαηνο θαη ν ξπζκόο
έγρπζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 0,15 g ιηπηδίσλ/kg βάξνπο/ώξα.
Η εκεξήζηα δόζε ζα πξέπεη λα απμάλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο εβδνκάδαο
ρνξήγεζεο.
Δ ΠΡΟΩΡΑ ΝΔΟΓΔΝΝΗΣΑ ΚΑΙ ΒΡΔΦΗ ΥΑΜΗΛΟΤ ΒΑΡΟΤ:
Η ρξήζε ηνπ ClinOleic 20% πεξηνξίδεηαη κόλν ζε πξόσξα βξέθε κε δηάξθεηα θύεζεο 28 εβδνκάδεο ή
πεξηζζόηεξν.
Σν ClinOleic ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη σο ζπλερήο έγρπζε 24 ώξεο/εκέξα.
Η αξρηθή εκεξήζηα δόζε πξέπεη λα είλαη 0,5 έσο 1,0 g ιηπηδίσλ/kg βάξνπο ζώκαηνο. Αθνινύζσο, ε
δόζε κπνξεί λα απμεζεί θαηά 0,5 έσο 1,0 g ιηπηδίσλ/kg βάξνπο ζώκαηνο θάζε 24 ώξεο, κέρξη κηα
εκεξήζηα δόζε 2,0 g ιηπηδίσλ/kg βάξνπο ζώκαηνο.
Υξήζε ζε ζξεπηηθά κίγκαηα (κε γιπθόδε θαη ακηλνμέα)
Πξηλ ηε ρνξήγεζε ζηνλ αζζελή, πξέπεη λα ειέγρνληαη ε ζπκβαηόηεηα ησλ ζπζηαηηθώλ θαη ε
ζηαζεξόηεηα ηνπ ηειηθνύ κίγκαηνο. Η αλάκεημε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ειαθξά αλάδεπζε
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο, θάησ από απζηεξά άζεπηεο ζπλζήθεο.
Σν “ζπάζηκν” ή ν “δηαρσξηζκόο ηεο ειαηώδνπο θάζεο” ηνπ γαιαθηώκαηνο κπνξεί λα αληρλεπηεί
νπηηθά, κε ηε ζπγθέληξσζε ππνθίηξηλσλ ζηαγνληδίσλ ή ζσκαηηδίσλ κέζα ζην κίγκα.
4.3.

Αληελδείμεηο

Η ρξήζε ηνπ ClinOleic αληελδείθλπηαη ζηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο:
 ππεξεπαηζζεζία ζε πξσηεΐλε απγνύ, ζε πξσηεΐλε ζόγηαο ή πξσηεΐλε θπζηηθηνύ ή ζε
νπνηνδήπνηε από ηα δξαζηηθά ζπζηαηηθά ή έθδνρα,
 ζνβαξή δπζιηπηδαηκία θαη κε δηνξζσκέλεο αζζέλεηεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ηεο γαιαθηηθήο νμέσζεο θαη ηνπ παζνινγηθνύ δηαβήηε,
 ζνβαξή ζήςε,
 ζνβαξή επαηηθή αλεπάξθεηα,
 δηαηαξαρέο ηεο πήμεο ηνπ αίκαηνο, ζξνκβνθιεβίηηδα,
 έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ
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4.4.

Εηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη εηδηθέο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε

Εηδηθόο θιηληθόο έιεγρνο απαηηείηαη θαηά ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε ελδνθιέβηαο έγρπζεο. Εάλ
ζπκβνύλ νπνηεζδήπνηε αλσκαιίεο, ε έγρπζε πξέπεη λα δηαθόπηεηαη.
Η έγρπζε πξέπεη λα δηαθόπηεηαη ακέζσο, εάλ εκθαληζηνύλ νπνηαδήπνηε κε θπζηνινγηθά ζεκεία ή
ζπκπηώκαηα κηαο αιιεξγηθήο αληίδξαζεο (όπσο εθίδξσζε, ππξεηόο, ξίγνο θεθαιαιγία, δεξκαηηθό
εμάλζεκα ή δύζπλνηα). Απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ πεξηέρεη ζνγηέιαην θαη θσζθνιηπίδηα απγνύ, ηα
νπνία ελδέρεηαη ζπαλίσο λα πξνθαιέζνπλ αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο. Έρνπλ παξαηεξεζεί
δηαζηαπξνύκελεο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο κεηαμύ πξσηετλώλ ζόγηαο θαη πξσηετλώλ θπζηηθηνύ.
Σα επίπεδα ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ ζην πιάζκα θαη ε θάζαξζε ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη θαζεκεξηλά. Η
ζπγθέληξσζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ ζηνλ νξό θαηά ηελ έγρπζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 3 mmol/l.
Η έγρπζε ζα πξέπεη λα αξρίζεη κόλν όηαλ ηα επίπεδα ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ ζηνλ νξό έρνπλ επηζηξέςεη
ζην βαζηθό επίπεδν.
Μεησκέλε ηθαλόηεηα απνκάθξπλζεο ιηπηδίσλ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε έλα «ζύλδξνκν
ππεξθόξησζεο ιίπνπο» ην νπνίν κπνξεί λα πξνθιεζεί από ππεξδνζνινγία, αιιά κπνξεί επίζεο, λα
παξνπζηαζηεί θαηά ηελ έλαξμε κηαο έγρπζεο ε νπνία εθηειείηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο, νη
επηδξάζεηο ηνπ νπνίνπ είλαη ζπλήζσο αλαζηξέςηκεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο έγρπζεο ησλ ιηπηδίσλ (βι.
επίζεο, Παξάγξαθν 4.8).
Απμεκέλα επίπεδα επαηηθώλ ελδύκσλ θαη ρνιόζηαζε έρνπλ αλαθεξζεί κε πξντόληα ιηπηδίσλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ζύληνκεο ή καθξόρξνλεο παξεληεξηθήο δηαηξνθήο, ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη νη
αιθαιηθέο θσζθαηάζεο θαη ε νιηθή ρνιεξπζξίλε ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε
ηεο πγείαο ηνπ αζζελνύο.
Δηαηαξαρέο ειεθηξνιπηώλ/ύδαηνο ή κεηαβνιηθέο αζζέλεηεο ζα πξέπεη λα δηνξζώλνληαη πξηλ από ηε
ρνξήγεζε ηνπ ClinOleic 20%.
Γαιαθηώκαηα ιηπηδίσλ ζα πξέπεη λα ρνξεγνύληαη ηαπηόρξνλα κε πδαηάλζξαθεο θαη ακηλνμέα ώζηε λα
πξνιεθζεί ε πεξίπησζε κεηαβνιηθήο νμέσζεο.
Σν ζάθραξν ηνπ αίκαηνο, ην νμενβαζηθό ηζνδύγην, νη ειεθηξνιύηεο θαη ε πνζνηηθή ζύλζεζε ηνπ
αίκαηνο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα.
Όπσο γηα θάζε παξεληεξηθή έγρπζε, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζην ηζνδύγην ηνπ ύδαηνο,
εηδηθά ζε αζζελείο κε νμεία νιηγνπξία ή αλνπξία.
Όπσο θαη κε άιια γαιαθηώκαηα ιηπηδίσλ, ην ClinOleic 20% πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιύ
πξόσξα θαη/ή πνιύ ρακεινύ βάξνπο βξέθε, κόλν θάησ από ηε ζηελή επίβιεςε ελόο λενγλνιόγνπ.
Τπάξρεη θιηληθή εκπεηξία γηα ρξόλν έγρπζεο ηνπ ClinOleic 20%, κέρξη 7 εκέξεο ζε λενγέλλεηα θαη
κέρξη 2 κήλεο ζε παηδηά.
Σν ClinOleic 20% πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζε πεξίπησζε ππεξρνιεξπζξηλαηκίαο λενγλνύ
(νιηθή ρνιεξπζξίλε νξνύ > 200 κmol/l). Σα νιηθά επίπεδα ηεο ρνιεξπζξίλεο πξέπεη λα
παξαθνινπζνύληαη ζηελά.
4.5.

Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξνϊόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο

Επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αζπκβαηόηεηεο δελ είλαη δηαζέζηκεο.
Πνηέ κελ πξνζζέηεηε θάξκαθα ή ειεθηξνιύηεο απεπζείαο κέζα ζην γαιάθησκα ιηπηδίσλ. Εάλ
ζεσξεζεί απαξαίηεηε ε εηζαγσγή πξόζζεησλ νπζηώλ, εμαθξηβώζηε ηε ζπκβαηόηεηα θαη αλακείμηε
πιήξσο, πξηλ από ηε ρνξήγεζε ζηνλ αζζελή. Η ζπκβαηόηεηα κε δηαιύκαηα πνπ ρνξεγνύληαη
ηαπηόρξνλα, κέζσ ελόο θνηλνύ ηειηθνύ ηκήκαηνο, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη.
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4.6.

Κύεζε θαη γαινπρία

Η αζθάιεηα ηεο ρνξήγεζεο ηνπ ClinOleic 20% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο θαη ηεο γαινπρίαο δελ
έρεη επηβεβαησζεί. Επνκέλσο, ην ClinOleic 20% δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εγθπκνζύλεο θαη ηεο γαινπρίαο, παξά κόλν κεηά από εηδηθή εθηίκεζε.
4.7.

Επηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ

Δελ εθαξκόδεηαη.
4.8.

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

Αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο θαξκάθνπ (ADRs) πνπ παξνπζηάζηεθαλ κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ ClinOleic
20% παξαηίζεληαη κε ηηο ζρεηηθέο ζπρλόηεηέο ηνπο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη αλεπηζύκεηεο
αληηδξάζεηο ηεθκεξησκέλεο ζε θιηληθέο δνθηκέο θαη όζεο αλαθέξζεζαλ κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ
θαξκάθνπ ζηελ αγνξά. Σν ClinOleic ρνξεγήζεθε ζε 274 ελήιηθεο αζζελείο ζηηο θιηληθέο δνθηκέο θαη
επνκέλσο, νη ζπρλόηεηεο ησλ αλεπηζύκεησλ αληηδξάζεσλ πεξηνξίδνληαη ζε πνιύ ζπρλέο θαη όρη
ζπρλέο, ρξεζηκνπνηώληαο ηα αθόινπζα θξηηήξηα: πνιύ ζπρλέο ( 1/10), ζπρλέο ( 1/100 έσο <1/10),
όρη ζπρλέο ( 1/100 έσο <1/1.000), ζπάληεο ( 1/10.000 έσο <1/1.000), πνιύ ζπάληεο ( 1/10.000), κε
γλσζηέο (δελ κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα).
Οη πην ζπρλέο αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο θαξκάθνπ πνπ δηαπηζηώζεθαλ γηα ην ClinOleic 20% ζε
θιηληθέο δνθηκέο ήηαλ λαπηία/έκεηνο, πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε πεξηζζόηεξν από ην 2% ησλ αζζελώλ.
Αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο θαξκάθνπ γηα ην ClinOleic 20% ζε Κιηληθέο Δνθηκέο θαη Μεηά ηελ
θπθινθνξία
Κατηγορία οργάνοσ σσστήματος (ΚΟΣ)
Δηαηαξαρέο ηνπ αηκνπνηεηηθνύ θαη ηνπ
ιεκθηθνύ ζπζηήκαηνο
Δηαηαξαρέο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ
ζπζηήκαηνο
Γεληθέο δηαηαξαρέο θαη θαηαζηάζεηο
ζηε ζέζε ρνξήγεζεο
Δηαηαξαρέο ηνπ ήπαηνο θαη ησλ
ρνιεθόξσλ
Δηαηαξαρέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ
ζπζηήκαηνο

Σστνότητα
Όρη ζπρλέο
Με γλσζηέο1
πρλέο
Όρη ζπρλέο
Με γλσζηέο1

Ρίγε

Όρη ζπρλέο

Υνιόζηαζε

Με γλσζηέο1

Τπεξεπαηζζεζία

πρλέο
Παξαθιηληθέο εμεηάζεηο
Όρη ζπρλέο
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MedDRA προτιμώμενος όρος
Λεπθνπελία
Θξνκβνπελία
Ναπηία, Έκεηνο
Δηάηαζε ηεο θνηιίαο, Κνηιηαθό
άιγνο, Επηγαζηξηθή δπζθνξία

Μέζε ηηκή αξηεξηαθήο πίεζεο
κεησκέλε
Υνιεξπζξίλε ζπδεπγκέλε
απμεκέλε, Υνιεξπζξίλε αίκαηνο
απμεκέλε, Ηπαηηθά έλδπκα
απμεκέλα, Σξηγιπθεξίδηα αίκαηνο
απμεκέλα
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Δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνύ θαη ηεο
πρλέο
Τπεξγιπθαηκία
ζξέςεο
Δηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ
Με γλσζηέο1
Κλίδσζε
ππνδόξηνπ ηζηνύ
1
Αλεπηζύκεηε αληίδξαζε πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηελ εκπεηξία κεηά ηελ θπθινθνξία: Η
ζπρλόηεηα ησλ αλεπηζύκεησλ αληηδξάζεσλ κεηά ηελ θπθινθνξία δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε
βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα.
ύλδξνκν ππεξθόξηωζεο ιίπνπο:
Μεησκέλε ηθαλόηεηα απνκάθξπλζεο ιηπηδίσλ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε έλα «ζύλδξνκν
ππεξθόξησζεο ιίπνπο» ην νπνίν κπνξεί λα πξνθιεζεί από ππεξδνζνινγία, αιιά κπνξεί επίζεο, λα
παξνπζηαζηεί θαηά ηελ έλαξμε κηαο έγρπζεο ε νπνία εθηειείηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο, θαη ην νπνίν
ζρεηίδεηαη κε κηα αηθλίδηα επηδείλσζε ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνύο. Υαξαθηεξίδεηαη από
ππεξιηπηδαηκία, ππξεηό, ιηπώδε δηήζεζε ήπαηνο, επαηνκεγαιία, αλαηκία, ιεπθνπελία,
ζξνκβνθπηηαξνπελία, δηαηαξαρέο πήμεο θαη θώκα, γηα ηα νπνία απαηηείηαη λνζειεία. Όια απηά ηα
ζπκπηώκαηα είλαη ζπλήζσο αλαζηξέςηκα κεηά ηε δηαθνπή ηεο έγρπζεο ηνπ ιηπηδηθνύ γαιαθηώκαηνο.
4.9.

Τπεξδνζνινγία

Μηα κεησκέλε ηθαλόηεηα απνκάθξπλζεο ιηπηδίσλ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε έλα «ζύλδξνκν
ππεξθόξησζεο ιίπνπο» ην νπνίν κπνξεί λα πξνθιεζεί από ππεξδνζνινγία, νη επηδξάζεηο ηνπ νπνίνπ
είλαη ζπλήζσο αλαζηξέςηκεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο έγρπζεο ησλ ιηπηδίσλ (βι. επίζεο, Παξάγξαθν 4.8).
5.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ

5.1.

Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο

Κσδηθόο ATC: B05BA02
Ο ζπλδπαζκόο ειαηνιάδνπ θαη ζνγηέιαηνπ επηηξέπεη έλα πεξηερόκελν ιηπαξώλ νμέσλ ζε αλαινγία
θαηά πξνζέγγηζε:




Κεθνξεζκέλα Ληπαξά Ομέα: 15% (SFA)
Μνλναθόξεζηα Ληπαξά Ομέα: 65% (MUFA)
Απαξαίηεηα Πνιπαθόξεζηα Ληπαξά Ομέα: 20% (EPUFA)

Η κέηξηα πεξηεθηηθόηεηα ζε απαξαίηεηα ιηπαξά νμέα (EFA) πηζαλά δηεπθνιύλεη ηε ρξεζηκνπνίεζή
ηνπο, θάλεη δπλαηή ηελ επίηεπμε κηαο ζσζηήο θαηάζηαζεο γηα ηα αλώηεξα παξάγσγα ησλ EFA θαη
δηνξζώλεη ην έιιεηκκα ησλ EFA.
πγθξηηηθά κε ην ζνγηέιαην:
 ζε πξόσξα βξέθε κε δηάξθεηα θύεζεο άλσ ησλ 28 εβδνκάδσλ, ρνξεγνύκελν γηα 7 εκέξεο, ην
πςειόηεξν πεξηερόκελν α-ηνθνθεξόιεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία ηνπ ειαηνιάδνπ έρεη σο
απνηέιεζκα έλα βειηησκέλν επίπεδν ηεο βηηακίλεο Ε.
 ζε παηδηά (8 αλά νκάδα ζεξαπείαο) ζηα νπνία ρνξεγήζεθε καθξάο δηάξθεηαο παξεληεξηθή
δηαηξνθή γηα 2 κήλεο, ε θαιύηεξε αλαινγία βηηακίλεο Ε/EPUFA έρεη σο απνηέιεζκα ηε
κεησκέλε ππεξνμείδσζε ιηπηδίσλ.
Οη ηδηόηεηεο απηέο έρνπλ εμαθξηβσζεί γηα δόζεηο πνπ θπκαίλνληαη από 1 έσο 3 g/kg/εκέξα.
Σν πςειό ελεξγεηαθό πεξηερόκελν ηνπ γαιαθηώκαηνο επηηξέπεη ηε ρνξήγεζε κεγάιεο πνζόηεηαο
ζεξκίδσλ ζε κηθξό όγθν.
5.2.

Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο
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Η ηαρύηεηα θάζαξζεο ησλ ιηπηδηθώλ γαιαθησκάησλ εμαξηάηαη από ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ:
ηαγνλίδηα ιηπηδίνπ κηθξνύ κεγέζνπο έρνπλ ηελ ηάζε λα επηβξαδύλνπλ ηελ θάζαξζε, ελώ βειηηώλνπλ
ηε ιηπόιπζε από ηε ιηπνπξσηετληθή ιηπάζε.
Σν ClinOleic 20%, ην νπνίν έρεη κέγεζνο ζηαγνληδίσλ θνληηλό κε απηό ησλ ρπινκηθξώλ, έρεη κία
παξόκνηα ηαρύηεηα απνκάθξπλζεο.
5.3.

Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα

Σνμηθνινγηθέο κειέηεο έδεημαλ όηη ην πξντόλ είλαη θαιά αλεθηό.
Μειέηεο ηνμηθόηεηαο έδεημαλ ηηο ζπλήζεηο κεηαβνιέο πνπ πξνθαινύληαη από πςειή πξόζιεςε
ιηπηδηθώλ γαιαθησκάησλ: ελαπνζέζεηο ιίπνπο θαη δεκηνπξγία εγρξώκσλ πεξηνρώλ ζην ήπαξ,
ζξνκβνθπηηαξνπελία θαη ππεξρνιεζηεξνιαηκία.
Η ειάηησζε ηεο ππεξνμείδσζεο ησλ ιηπηδίσλ θαη ην βειηησκέλν επίπεδν ηεο βηηακίλεο Ε ήηαλ ηα
εξγαζηεξηαθά επξήκαηα ζε απμεκέλεο δόζεηο ClinOleic 20% ζπγθξηηηθά κε γαιαθηώκαηα ζόγηαο.
Μία in vitro κειέηε πνπ έγηλε ζε αλζξώπηλα θύηηαξα θαη κία in vivo κειέηε πνπ έγηλε ζε αξνπξαίνπο
ζπγθξηηηθά κε γαιαθηώκαηα ζνγηέιαηνπ, έδεημαλ όηη ην Clinoleic 20%, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα
έγρπζε, δηαηεξεί ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ ιεκθνθπηηάξσλ, ηελ έθθξαζε δεηθηώλ θπηηαξηθήο
ελεξγνπνίεζεο θαη ηελ απειεπζέξσζε ηληεξιεπθίλεο-2 (IL-2). Η θιηληθή ζπζρέηηζε απηώλ ησλ
επξεκάησλ είλαη άγλσζηε.
6.

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

6.1.

Καηάινγνο εθδόρωλ







Εgg phosphatides
Glycerol
Sodium oleate
Sodium hydroxηde
Water for Injections

6.2.

Αζπκβαηόηεηεο

Επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αζπκβαηόηεηεο δελ είλαη δηαζέζηκεο.
Πνηέ κελ πξνζζέηεηε θάξκαθα ή ειεθηξνιύηεο απεπζείαο κέζα ζην γαιάθησκα ιηπηδίσλ. Εάλ
ζεσξεζεί απαξαίηεηε ε εηζαγσγή πξόζζεησλ νπζηώλ, εμαθξηβώζηε ηε ζπκβαηόηεηα θαη αλακείμηε
πιήξσο, πξηλ από ηε ρνξήγεζε ζηνλ αζζελή.
6.3.

Δηάξθεηα δωήο

18 κήλεο ζε πιαζηηθό ζάθν κέζα ζηνλ επηζύιαθά ηνπ.
6.4.

Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξνϊόληνο

Με θπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 25 C.
Mελ θαηαςύρεηε.
Δηαηεξήζηε ηνλ πεξηέθηε κέζα ζην ραξηνθηβώηην.
6.5.

Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε
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Σν ClinOleic 20% ζπζθεπάδεηαη ζε ζάθν. Απηόο ν ζάθνο είλαη πιαζηηθόο ζάθνο πνιιαπιώλ
ζηξσκάησλ (EP-SEBS/EVA/EVA2/PCCE) θαη ζπζθεπάδεηαη ζε εμσηεξηθό επηζύιαθα σο θξάγκα
νμπγόλνπ. Έλαο απνξξνθεηήο νμπγόλνπ/δείθηεο νμπγόλνπ πεξηέρεηαη κέζα ζηνλ επηζύιαθα.
Απνξξίςηε ην θαθειίδην κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ επηζύιαθα.
άθνο ησλ 100 ml: Κνπηί 24 ή 10 ηεκαρίσλ
άθνο ησλ 250 ml: Κνπηί 20 ή 10 ηεκαρίσλ
άθνο ησλ 350 ml: Κνπηί 12 ή 10 ηεκαρίσλ
άθνο ησλ 500 ml: Κνπηί 12 ή 10 ηεκαρίσλ
άθνο ησλ 1000 ml: Κνπηί 6 ηεκαρίσλ
Μπνξεί λα κελ είλαη δηαζέζηκεο όιεο νη ζπζθεπαζίεο.
6.6.

Οδεγίεο ρξήζεο / ρεηξηζκνύ

ΦΙΑΛΗ
Πξηλ ηε ρξήζε, ειέγμηε όηη ην γαιάθησκα είλαη νκνηνγελέο θαη όηη ε θηάιε δελ έρεη ξσγκέο θαη δελ
πεξηέρεη ζξαύζκαηα γπαιηνύ.
Όιεο νη αλνηγκέλεο θηάιεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ακέζσο θαη λα κε θπιάζζνληαη γηα
πεξαηηέξσ ρξήζε.
Μόλν γηα κία ρξήζε. Απνξξίςηε ηηο κεξηθώο ρξεζηκνπνηεκέλεο θηάιεο.
ΑΚΟ
α.
Γηα λα ηνλ αλνίμεηε

θίζηε ηνλ πξνζηαηεπηηθό επηζύιαθα.

Επηβεβαηώζηε ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ ζάθνπ.

Υξεζηκνπνηείζηε κόλν εάλ ν ζάθνο δελ έρεη ππνζηεί βιάβε.
β.
Γηα λα πξνεηνηκάζεηε ηελ έγρπζε

Αλαξηήζηε ηνλ ζάθν.

Απνκαθξύλεηε ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα από ηε ζέζε ρνξήγεζεο.

Εηζάγεηε ζηαζεξά ηελ αθίδα δηάηξεζεο ζηε ζέζε ρνξήγεζεο.
γ.
Πξνζζήθεο
Εάλ ζεσξεζεί απαξαίηεηε ε εηζαγσγή πξόζζεησλ νπζηώλ, εμαθξηβώζηε ηε ζπκβαηόηεηα θαη
αλακείμηε πιήξσο, πξηλ από ηε ρνξήγεζε ζηνλ αζζελή.
Οη πξνζζήθεο πξέπεη λα εθηεινύληαη θάησ από άζεπηεο ζπλζήθεο. Οη πξνζζήθεο εθηεινύληαη κέζσ
ηεο ζέζεο έλεζεο, κε ηε ρξήζε κηαο βειόλαο.

Εηνηκάζηε ηε ζέζε έλεζεο.

Σξππήζηε ηε ζέζε έλεζεο θαη εληέζηε.

Αλακίμηε ην πεξηερόκελν ηνπ ζάθνπ θαη ηα πξόζζεηα.
δ.
Υνξήγεζε
Γηα κία ρξήζε κόλν
Με θπιάζζεηε κεξηθώο ρξεζηκνπνηεκέλνπο ζάθνπο θαη θαηαζηξέςηε όια ηα εμαξηήκαηα κεηά από
ηε ρξήζε.
Μελ επαλαζπλδέεηε κεξηθώο ρξεζηκνπνηεκέλνπο ζάθνπο.
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