ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ
1.

ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

DESKAN ππθλό δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιύκαηνο πξνο έγρπζε
2.

ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ

ύλζεζε αλά 1000 ml DESKAN
Ferrous gluconate
Copper gluconate
Manganese gluconate
Zing gluconate
Sodium fluoride
Cobalt II gluconate
Sodium iodide
Sodium selenite
Ammonium molybdate
Chromium chloride

199,9 mg
85 mg
40,5 mg
1742 mg
80 mg
0,280 mg
0,045 mg
3,83 mg
1,08 mg
1,14 mg

Ππθλόηεηα
Ωζκσκνξηαθόηεηα
Ωζκσκνξηαθόηεηα

1,00
19 mOsmol/kg λεξνύ
17,6 mOsmol/ιίηξν

Πεξηερόκελα αλά θηάιε ησλ 40 ml

Fe
Zn
Cu
Mn
F
Co
I
Se
Mo
Cr

DESKAN
ύλζεζε ζε micromol/40 ml
17,9 micromol
153,0 micromol
7,550 micromol
3,640 micromol
76,30 micromol
0,0250 micromol
0,0120 micromol
0,8870 micromol
0,2610 micromol
0,2890 micromol

DESKAN
ύλζεζε θαηά βάξνο/40 ml
1,000 mg
10,00 mg
0,480 mg
0,200 mg
1,450 mg
1,470 microg
1,520 microg
0,070 mg
0,025 mg
0,015 mg

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

ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ππθλό δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιύκαηνο πξνο έγρπζε
Γηαπγέο, θαζαξό θαη ππνθίηξηλν δηάιπκα
4.

ΚΛΙΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
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4.1

Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο

Τν DESKAN ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέξνο ελδνθιέβηνπ ζρήκαηνο ζίηηζεο, γηα λα θαιύπηεη βαζηθέο ή
κέηξηα απμεκέλεο αλάγθεο ζε ηρλνζηνηρεία ζηελ παξεληεξηθή δηαηξνθή.
4.2

Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο

Μόλν γηα ελήιηθεο
Η ζπληζηώκελε εκεξήζηα δόζε ζε αζζελείο κε βαζηθέο έσο κέηξηα απμεκέλεο αλάγθεο είλαη έλα
θηαιίδην (40 ml) DESKAN.
Σε πεξηπηώζεηο ζεκαληηθά απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ζε ηρλνζηνηρεία (όπσο εθηεηακέλα εγθαύκαηα,
πνιπηξαπκαηίεο κε ζνβαξό ππεξθαηαβνιηζκό) 2 θηαιίδηα (80 ml) DESKAN κπνξεί λα δνζνύλ αλά
εκέξα θαη ζπληζηάηαη έιεγρνο ησλ ηηκώλ ησλ ηρλνζηνηρείσλ ζηνλ νξό.
Η ρνξήγεζε ηνπ DESKAN δελ κπνξεί λα γίλεη ππό ηελ παξνύζα κνξθή ηνπ.
Τν DESKAN κπνξεί επίζεο λα ζπκπεξηιεθζεί κε ηελ παξνύζα κνξθή ηνπ ζε κίγκαηα παξεληεξηθήο
δηαηξνθήο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζπκβαηόηεηα ησλ δπν
πξντόλησλ.
Γηα αζπκβαηόηεηεο θαη νδεγίεο ρξήζεσο βιέπε ηηο παξαγξάθνπο 6.2 θαη 6.6.
4.3

Αληελδείμεηο

Παηδηά ή αζζελείο κε βάξνο ιηγόηεξν από 40 kg
Έληνλε ρνιόζηαζε (ρνιεξπζξίλε ηνπ νξνύ > 140 κmol/l)
To DESKAN δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη:
ζε αζζελείο κε γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζηηο δξαζηηθέο νπζίεο θαη ζηα έθδνρα.
ζε πεξηπηώζεηο λόζνπ Wilson's θαη αηκνρξσκάησζεο θαη αλ νη ζπγθεληξώζεηο ζηνλ νξό ησλ
ηρλνζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην DESKAN απμεζνύλ.
4.4

Εηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε

Τν δηάιπκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κεηά από αθξηβή έιεγρν ησλ θιηληθώλ θαη βηνινγηθώλ
παξακέηξσλ.
Τα επίπεδα ηνπ καγγαλίνπ ζην αίκα πξέπεη λα ειέγρνληαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ζε πεξίπησζε
παξαηεηακέλεο ηερλεηήο δηαηξνθήο: ειάηησζε ηεο δόζεο κπνξεί λα είλαη αλαγθαία ή ε έγρπζε ηνπ
DESKAN ζα πξέπεη λα δηαθνπεί εάλ ηα επίπεδα καγγαλίνπ απμεζνύλ ζε πεξηνρή πηζαλώο ηνμηθή
(παξαθαινύκε αλαηξέμαηε ζηηο θαηάιιειεο πεξηνρέο αλαθνξάο).
Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή όηαλ ην πξντόλ δίλεηαη ζε αζζελείο κε κεησκέλε ρνιηθή έθθξηζε
δηόηη κπνξεί λα παξεκπνδηζηεί ε απέθθξηζε κέζσ ησλ ρνιεθόξσλ νδώλ ηνπ καγγαλίνπ, ραιθνύ θαη
ςεπδάξγπξνπ, έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα ζπζζώξεπζε θαη ππεξδνζνινγία.
Τν DESKAN πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε κεησκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία
θαζώο ε απέθθξηζε θάπνησλ ηρλνζηνηρείσλ (ζειήλην, θζόξην, ρξώκην, κνιπβδέλην θαη ςεπδάξγπξνο)
κπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά.
Σε αζζελείο κε λεθξηθά, επαηηθά πξνβιήκαηα ή ειαθξά ρνιόζηαζε ε δνζνινγία πξέπεη λα
πξνζαξκόδεηαη.
Σε αζζελείο πνπ ππόθεηληαη ζε κέηξηαο ή καθξάο δηαξθείαο παξεληεξηθή ζίηηζε, ππάξρεη απμεκέλε
ζπρλόηεηα αλεπάξθεηαο ζε ζίδεξν, ςεπδάξγπξν θαη ζειήλην.
Δμαηηίαο πνιύ ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ηώδην, κπνξεί λα παξαηεξεζεί αλεπάξθεηα ησδίνπ
απνπζία άιιεο παξνρήο όπσο ηώδην πνπ πεξηέρεηαη ζε αληηβαθηεξηδηαθά δηαιύκαηα γηα ην δέξκα. Σε
ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, όηαλ θξηζεί απαξαίηεην, πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη ε δόζε κε ηε ρξήζε
ζπκπιεξσκαηηθώλ δηαιπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ κόλν απηά ηα ζπζηαηηθά.
Γηα αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ επαλαιακβαλόκελεο κεηαγγίζεηο αίκαηνο, κπνξεί λα παξαηεξεζεί
θίλδπλνο ππεξθόξησζεο κε ζίδεξν.
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Απηό ην πξντόλ πεξηέρεη 0,078 mmol λαηξίνπ (1,796 mg) αλά δόζε, π.ρ. βαζηθά «ειεύζεξν λαηξίνπ».
4.5

Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο

Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο αιιειεπηδξάζεηο.
4.6

Κύεζε θαη γαινπρία

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα ηελ ρνξήγεζή ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θύεζεο
θαη ηεο γαινπρίαο. Σπλεπώο, ην DESKAN κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ θύεζε θαη γαινπρία
κόλν θαηόπηλ εηδηθήο εθηίκεζεο θαη κόλν όηαλ είλαη απνιύησο απαξαίηεην.
4.7

Επηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ

Γελ έρνπλ αλαθεξζεί.
4.8

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

Η παξαθάησ αλεπηζύκεηε ελέξγεηα έρεη αλαθεξζεί απζόξκεηα θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ πξντόληνο
Μεηά ηελ Κπθινθνξία. Η ζπρλόηεηα δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ιόγσ ηεο θύζεο ησλ δεδνκέλσλ.
Καηεγνξία νξγάλνπ ζπζηήκαηνο
Γεληθέο δηαηαξαρέο θαη θαηαζηάζεηο ηεο νδνύ
ρνξήγεζεο
4.9

MedDRA Πξνηηκώκελνο Όξνο
Άιγνο ηεο ζέζεο εθαξκνγήο

Τπεξδνζνινγία

Υπεξδνζνινγία κε ην DESKAN είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα από ηε ζηηγκή πνπ ε πνζόηεηα ησλ
ηρλνζηνηρείσλ αλά θηαιίδην είλαη θάησ από ηα γλσζηά ηνμηθά επίπεδα. Αλ δεκηνπξγεζεί ππνςία
ππεξδνζνινγίαο, ε ζεξαπεία κε DESKAN πξέπεη λα δηαθνπεί. Η ππεξδνζνινγία κπνξεί λα
επηβεβαησζεί κε θαηάιιειεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο.
5.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ

5.1

Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο

Γηάιπκα ηρλνζηνηρείσλ γηα ελδνθιέβηα έγρπζε - Β05ΦA31
Τν DESKAN είλαη έλα ηζνξξνπεκέλν δηάιπκα πνπ απνηειείηαη από ηα δέθα ηρλνζηνηρεία πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ κεηαβνιηθνύ ηζνδπγίνπ ηνπ νξγαληζκνύ.
Τα ηρλνζηνηρεία παξέρνληαη θπζηνινγηθά κέζσ κηαο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο, αιιά νη αλάγθεο
απμάλνληαη ζε πεξίπησζε ππεξθαηαβνιηζκνύ (ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, πνιπηξαπκαηηζκόο,
εγθαύκαηα), αλεπαξθνύο πξνζθνξάο ή κε θπζηνινγηθήο απώιεηαο θαζώο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο
κεησκέλεο απνξξόθεζεο (ζύλδξνκν βξαρένο εληέξνπ ή λόζνο ηνπ Crohn). H ζύλζεζε ηνπ DESKAN
βαζίδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο δηεζλείο ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ζε ηρλνζηνηρεία:

Fe
Zn
Cu
Mn
F

(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
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DESKAN
(1-2 vials)
1-2
10 - 20
0,48 - 0,96
0,2 - 0,4
1,45 - 2,90

Σπληζηώκελε* Δλδνθιέβηα Ηκεξήζηα δόζε
1,2
2,4 - 15
0,3 - 1,6
0,15 - 0,8
0,95
3

Co
(microg)
1,47 - 2,94
–
I
(microg)
1,52 - 3,04
131
Se
(microg)
70 - 140
30 - 500
Mo
(microg)
25 - 50
19 - 200
Cr
(microg)
15 - 30
10 - 30
*ζύκθσλα κε ηνλ Ακεξηθαληθό Ιαηξηθό Σύιινγν 1979, 1984, Fleming 1989, Berger 1995, Shenkin
1995
Καηά ηε δηάξθεηα ηερλεηήο ζίηηζεο, ε πξνζθνξά ηρλνζηνηρείσλ είλαη απαξαίηεηε, δηόηη ε αλεπάξθεηα
ελόο από απηά κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο κεηαβνιηθέο θαη θιηληθέο δηαηαξαρέο.
5.2

Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο

Οη πνηθίιεο νδνί ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ ηρλνζηνηρείσλ κπνξεί λα ζπλνςηζζνύλ σο εμήο:

-

Μεηαθνξά ζην αίκα από πξσηεΐλεο: αιβνπκίλε (Mn,Cu, Zn, Se), ηξαλζθεξξίλε (Fe, Cr),
θεξνπινπιαζκίλε (Cu), θπαλνθνβαιακίλε (Co), ζειελνκεζηνλίλε (Se) ή κε πξσηετληθνύο
θνξείο (F, I, Mo).
Σηελ απνζήθεπζε εκπιέθνληαη εηδηθέο πξσηεΐλεο: θεξξηηίλε (Fe), ζπξενεηδηθέο νξκόλεο (Ι),
θνβαιακίλεο (Co), ζειελνπξσηετλεο (Se) ή κε εηδηθέο πξσηεΐλεο: κεηαιινζεηνπξσηετλεο (Cu,
Zn, Mn, Μν) ή θζνξναπαηίηεο (F).
Απέθθξηζε:
Τα θαηηνληθά ηρλνζηνηρεία (Fe, Cu, Mn, Zn) απνκαθξύλνληαη θπξίσο κέζσ ηεο ρνιήο. Τα αληνληθά
ηρλνζηνηρεία (I, F) θαη θάπνηεο νμπγνλσκέλεο κνξθέο κεηάιισλ (όπσο Mo, Co, Se, Cr) απεθθξίλνληαη
θπξίσο από ηα νύξα.
Η απνβνιή κέζσ ησλ πλεπκόλσλ θαη ηνπ δέξκαηνο είλαη επίζεο δπλαηή.
5.3

Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα

Πξνθιηληθά ζηνηρεία βαζηδόκελα ζε ζπκβαηηθέο θαξκαθνινγηθέο κειέηεο αζθάιεηαο, ηνμηθόηεηαο
κεηά από επαλεηιεκκέλε ρνξήγεζε, ηνμηθόηεηαο θαηά ηελ αλαπαξαγσγή, γνλνηνμηθόηεηαο θαη
θαξθηλνγέλεζεο γηα ηα ηρλνζηνηρεία ζην DESKAN είλαη αλεπαξθή. Από ηε ζηηγκή πνπ ην DESKAN
πξννξίδεηαη γηα ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο, ν θίλδπλνο γηα ηνμηθέο ζπλέπεηεο ζεσξείηαη κηθξόο ζηελ
θαλνληθή θιηληθή ρξήζε.
6.

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

6.1

Καηάινγνο εθδόρσλ

-

Glucono δ-lactone
Water for Injections

6.2

Αζπκβαηόηεηεο

-

Τν DESKAN δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέζν ρνξήγεζεο άιισλ θαξκάθσλ.
Τν DESKAN, όπσο θαη άιια δηαιύκαηα ηρλνζηνηρείσλ, δελ κπνξεί λα πξνζηεζεί απεπζείαο ζε
δηαιύκαηα κε αλόξγαλα θσζθνξηθά (πξόζζεηα).
Η δηάζπαζε ηνπ αζθνξβηθνύ νμένο ζε κίγκαηα παξεληεξηθήο δηαηξνθήο επηηαρύλεηαη από ηα
ηρλνζηνηρεία.
Απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ δελ πξέπεη λα αλακηγλύεηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα εθηόο
από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα 6.6.
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6.3

Δηάξθεηα δσήο

2 ρξόληα
Μεηά ηελ αξαίσζε, ε ρεκηθή θαη θπζηθή ζηαζεξόηεηα θαηά ηε ρξήζε έρεη απνδεηρζεί γηα 24 ώξεο
ζηνπο 25°C.
Από κηθξνβηνινγηθήο απόςεσο, ην πξντόλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ακέζσο κεηά ηελ αξαίσζε ή ηελ
πξνζζήθε. Αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί ακέζσο, ν ρξόλνο απνζήθεπζεο θαηά ηε ρξήζε θαη νη ζπλζήθεο πξηλ
ηε ρξήζε απνηεινύλ επζύλε ηνπ ρξήζηε θαη δελ πξέπεη θαλνληθά λα μεπεξλνύλ ηηο 24 ώξεο ζηνπο 5°C
εθηόο θαη αλ ε αξαίσζε ή ε πξνζζήθε έρεη ιάβεη ρώξα ζε ειεγρόκελεο θαη ηεθκεξησκέλα άζεπηεο
ζπλζήθεο.
6.4

Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο

Να κελ θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 25°C θαη λα κελ θαηαςύρεηαη.
Γηαηεξήζηε ηνλ πεξηέθηε κέζα ζην εμσηεξηθό ράξηηλν θνπηί ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη από ην θσο.
6.5

Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε

Γπάιηλε θηάιε ησλ 50 ml (άρξσκν/δηαθαλέο γπαιί ηύπνπ ΙΙ) πνπ πεξηέρεη 40 ml.
Μέγεζνο ζπζθεπαζίαο:

6.6

40 ml x 1 ηεκάρην
40 ml x 25 ηεκάρηα

Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο θαη άιινη ρεηξηζκνί

Πξηλ ηε ρξήζε ειέγμηε όηη ην δηάιπκα είλαη νκνηνγελέο θαη όηη ε θηάιε δελ έρεη ππνζηεί θζνξά ή δελ
έρεη ζσκαηίδηα.
Η ρνξήγεζε ηνπ DESKAN δε κπνξεί λα γίλεη ππό ηελ παξνύζα κνξθή ηνπ.
Τν DESKAN πξέπεη λα αξαηώλεηαη ή λα αλακηγλύεηαη κε ειαθξά αλαθίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξνεηνηκαζίαο θάησ από απζηεξέο άζεπηεο ζπλζήθεο, πξηλ από ηελ έγρπζε.
Τν DESKAN πξέπεη λα αξαηώλεηαη κε βάζε ηελ ηειηθή θαηάιιειε σζκσκνξηαθόηεηα. Γηα
παξάδεηγκα:
40 ml DESKAN κπνξνύλ λα αξαησζνύλ κέζα ζε ηνπιάρηζηνλ 250 ml Sodium Chloride 0,9%
δηάιπκα γηα έγρπζε.
40 ml DESKAN κπνξνύλ λα αξαησζνύλ κέζα ζε ηνπιάρηζηνλ 500 ml Glucose 5% έσο 70%
δηαιύκαηα γηα έγρπζε. Σε πεξίπησζε αξαίσζεο ηνπ DESKAN κε δηαιύκαηα γιπθόδεο πάλσ
από 20%, ην αξαησκέλν δηάιπκα δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη κόλν ηνπ κε βάζε ηελ ηειηθή
σζκσκνξηαθόηεηα ηνπ.
Τν αλαζπζηακέλν δηάιπκα πξνο έγρπζε πξέπεη λα ειεγρζεί νπηηθά πξηλ από ηε ρξήζε. Μόλν δηαπγέο
δηάιπκα ρσξίο ζσκαηίδηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί.
Μελ απνζεθεύεηε κεξηθώο ρξεζηκνπνηεκέλνπο πεξηέθηεο θαη απνξξίςηε όιν ηνλ εμνπιηζκό κεηά από
ηε ρξήζε.
Πξέπεη λα επηβεβαηώλεηαη ε ζπκβαηόηεηα κε δηαιύκαηα πνπ ρνξεγνύληαη ηαπηόρξνλα κέζσ θνηλήο
ζπζθεπήο εγρύζεσο.
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