ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ
1.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

MULTIMEL N8-800, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε
2.

ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ

Σν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη ζε κνξθή ζάθνπ ηξηψλ ζαιάκσλ.
χλζεζε 1000 ml γαιαθηψκαηνο:
Θάιακνο
Θάιακνο
Θάιακνο
γαιαθηώκαηνο
δηαιύκαηνο
δηαιύκαηνο
ιηπηδίωλ 15%
ακηλνμέωλ 12,5%
γιπθόδεο 31,25%
Δξαζηηθέο νπζίεο
(αληηζηνηρεί ζε
(αληηζηνηρεί ζε
(αληηζηνηρεί ζε
15g/100ml)
12,5g/100ml)
31,25g/100ml)
(200 ml)
(400 ml)
(400 ml)
Refined olive oil
+ Refined soya-bean oil*
30,00 g
Alanine
10,35 g
Arginine
5,75 g
Glycine
5,15 g
Histidine
2,40 g
Isoleucine
3,00 g
Leucine
3,65 g
Lysine
2,90 g
(As lysine hydrochloride)
(3,62 g)
Methionine
2,00 g
Phenylalanine
2,80 g
Proline
3,40 g
Serine
2,50 g
Threonine
2,10 g
Tryptophan
0,90 g
Tyrosine
0,20 g
Valine
2,90 g
Anhydrous glucose
125,00 g
(As glucose monohydrate)
(137,50 g)
* Μείγκα εμεπγεληζκέλνπ ειαηνιάδνπ (πεξίπνπ 80%) θαη εμεπγεληζκέλνπ ζνγηειαίνπ (πεξίπνπ 20%)
πνπ αληηζηνηρεί ζε αλαινγία απαξαίηεησλ ιηπαξψλ νμέσλ / νιηθψλ ιηπαξψλ νμέσλ 20%.
Γηα πιήξε θαηάινγν εθδφρσλ, βιέπε ελφηεηα 6.1.
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Μεηά ηελ αλάκεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηξηψλ ζαιάκσλ, ην ηξηκεξέο κείγκα παξέρεη ηα αθφινπζα:
Αλά ζάθν
2000 ml
Άδσην (g)
16,5
Ακηλνμέα (g)
100
Γιπθφδε (g)

250

Ληπίδηα (g)
Οιηθέο ζεξκίδεο (kcal)
Θεξκίδεο κε πξσηετληθήο πξνέιεπζεο (kcal)
Θεξκίδεο απφ γιπθφδε (kcal)
Θεξκίδεο απφ ιηπίδηα (kcal)

60
2000
1600
1000
600

Λφγνο ζεξκίδσλ / αδψηνπ

100

Φσζθνξηθά (mmol)**
Ομηθά (mmol)
Υισξηνχρα (mmol)
**Φσζθνξηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ην γαιάθησκα ιηπηδίσλ
pH:
6,0
Ωζκσηηθφηεηα:
1230 mOsm/l
3.

4,5
85
40

ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε
Δκθάληζε πξηλ ηελ αλαζχζηαζε:
Σν ιηπηδηθφ γαιάθησκα είλαη έλα νκνηνγελέο πγξφ κε γαιαθηψδε εκθάληζε.
Σα δηαιχκαηα ησλ ακηλνμέσλ θαη ηεο γιπθφδεο είλαη δηαπγή, άρξσκα ή ειαθξψο θίηξηλα.
4.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ

4.1.

Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο

Σν ΜULTIMEL N8-800 ελδείθλπηαη γηα παξεληεξηθή ζίηηζε ζε ελήιηθεο θαη παηδηά κεγαιχηεξα ησλ 2
εηψλ, φηαλ ε απφ ηνπ ζηφκαηνο ή ε εληεξηθή ζίηηζε είλαη αδχλαηε, αλεπαξθήο ή αληελδείθλπηαη.
4.2.

Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο

Δκθάληζε κεηά ηελ αλαζχζηαζε: Οκνηνγελέο πγξφ κε γαιαθηψδε εκθάληζε
Μφλν γηα έγρπζε κέζσ θεληξηθήο θιέβαο (βιέπε παξαθάησ)
Γνζνινγία
Η δνζνινγία εμαξηάηαη απφ ηηο κεηαβνιηθέο απαηηήζεηο, ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηελ θιηληθή
θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο.
Η ρνξήγεζε κπνξεί λα ζπλερηζηεί γηα φζν δηάζηεκα απαηηείηαη απφ ηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ
αζζελνχο.
Σε ενήλικες και εθήβοσς
Ανάγκες
Οη κέζεο αλάγθεο ζε άδσην είλαη 0,16 έσο 0,35 g/kg/εκέξα (πεξίπνπ 1 έσο 2 g ακηλνμέσλ αλά kg ηελ
εκέξα).
Οη ελεξγεηαθέο αλάγθεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ζίηηζεο θαη ην επίπεδν θαηαβνιηζκνχ
ηνπ αζζελνχο. Καηά κέζν φξν απηέο είλαη 25 έσο 40 kcal/kg/εκέξα.
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Μέγιζηη ημερήζια δόζη
Η κέγηζηε εκεξήζηα δφζε είλαη 40 ml/kg βάξνπο ζψκαηνο (ηζνδχλακε κε 2,00 g ακηλνμέσλ, 5,00 g
γιπθφδεο θαη 1,20 g ιηπηδίσλ αλά kg), δει. 2.800 ml ηνπ γαιαθηψκαηνο γηα έγρπζε ζε έλαλ αζζελή
βάξνπο 70 kg.
Σε παιδιά μεγαλύηερα ηων δύο εηών ποσ δεν ακολοσθούν αποκλειζηικά παρενηερική ζίηιζη
Ανάγκες
Οη κέζεο αλάγθεο ζε άδσην είλαη 0,35 έσο 0,45 g/kg/εκέξα (πεξίπνπ 2 έσο 3 g ακηλνμέσλ αλά kg ηελ
εκέξα).
Οη ελεξγεηαθέο αλάγθεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ αζζελνχο, ηελ θαηάζηαζε ζίηηζεο θαη
ην επίπεδν θαηαβνιηζκνχ ηνπ. Απηέο θπκαίλνληαη θαηά κέζν φξν κεηαμχ 60 θαη 110 kcal/kg/εκέξα.
Δοζολογία
Η δνζνινγία βαζίδεηαη ζηελ πξφζιεςε πγξψλ θαη ηηο εκεξήζηεο αλάγθεο ζε άδσην.
Η πξφζιεςε ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηάζηαζε ελπδάησζεο ηνπ
παηδηνχ.
Μέγιζηη ημερήζια δόζη
Η κέγηζηε εκεξήζηα δφζε είλαη 60 ml/kg βάξνπο ζψκαηνο (ηζνδχλακε κε 3 g ακηλνμέσλ, 7,5 g
γιπθφδεο θαη 1,8 g ιηπηδίσλ αλά kg βάξνπο ζψκαηνο). Γεληθά, πξέπεη λα απνθεχγνληαη δφζεηο πνπ
ππεξβαίλνπλ ηα 3 g/kg/εκέξα ακηλνμέσλ θαη/ή ηα 17 g/kg/εκέξα γιπθφδεο θαη/ή ηα 3 g/kg/εκέξα
ιηπηδίσλ, εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ.
Σξφπνο ρνξήγεζεο
ΓΙΑ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΑ ΥΡΗΗ ΜΔΩ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΦΛΔΒΑ
Γηα νδεγίεο πξνεηνηκαζίαο θαη ρεηξηζκνχ ηνπ γαιαθηψκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε, βιέπε ελφηεηα
6.6.
Η πξνηεηλφκελε δηάξθεηα έγρπζεο ηεο παξεληεξηθήο ζίηηζεο είλαη κεηαμχ 12 θαη 24 σξψλ.
Ο ξπζκφο ξνήο ηεο ρνξήγεζεο ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ε δφζε πνπ ρνξεγείηαη,
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειηθνχ κείγκαηνο πνπ εγρέεηαη, ν εκεξήζηνο φγθνο πξφζιεςεο θαη ε δηάξθεηα
ηεο έγρπζεο (βι. ελφηεηα 4.4).
Καηά θαλφλα, ν ξπζκφο ξνήο ζα πξέπεη λα απμάλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ψξαο.
Γεληθά, ε έγρπζε ζε κηθξά παηδηά ζα πξέπεη λα μεθηλάεη κε κηθξή δφζε, δειαδή 12,5 – 25 ml/kg θαη
λα απμάλεηαη πξννδεπηηθά κέρξη κία κέγηζηε δφζε 60 ml/kg/εκέξα.
Μέγιζηος ρσθμός έγτσζης (Ενήλικες και παιδιά μεγαλύηερα ηων 2 εηών)
Γεληθά, δε ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη πεξηζζφηεξα απφ 2 ml/kg/ψξα ηνπ γαιαθηψκαηνο γηα
ελδνθιέβηα έγρπζε, δει. 0,10 g ακηλνμέσλ, 0,25 g γιπθφδεο θαη 0,06 g ιηπηδίσλ αλά kg βάξνπο
ζψκαηνο αλά ψξα.
4.3.

Αληελδείμεηο

Η ρξήζε ηνπ MULTIMEL Ν8-800 αληελδείθλπηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
ε πξφσξα λενγλά, βξέθε θαη παηδηά θάησ ησλ 2 εηψλ, θαζψο ν ιφγνο ζεξκίδσλ/αδψηνπ θαη ε
παξερφκελε ελέξγεηα είλαη αθαηάιιεια
Γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζηηο πξσηεΐλεο ηεο ζφγηαο, ζηηο πξσηεΐλεο ηνπ απγνχ ή ζε
νπνηεζδήπνηε άιιεο δξαζηηθέο νπζίεο ή έθδνρα
νβαξή λεθξηθή αλεπάξθεηα ρσξίο ηε δπλαηφηεηα αηκνδηήζεζεο ή αηκνθάζαξζεο
νβαξή επαηηθή αλεπάξθεηα
πγγελείο αλσκαιίεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ ακηλνμέσλ
νβαξέο δηαηαξαρέο ηεο πήμεο ηνπ αίκαηνο
νβαξή ππεξιηπηδαηκία
Τπεξγιπθαηκία γηα ηελ νπνία απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ 6 κνλάδεο ηλζνπιίλεο/ψξα
Οη γεληθέο αληελδείμεηο γηα ρνξήγεζε ελδνθιέβηαο έγρπζεο είλαη νη εμήο:
Ομχ πλεπκνληθφ νίδεκα, ππεξελπδάησζε, κε αληηξξνπνχκελε θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη
ππνηνληθή αθπδάησζε
Αζηαζείο θαηαζηάζεηο (γηα παξάδεηγκα, θαηαζηάζεηο κεηά απφ ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο, κε
ξπζκηδφκελνο ζαθραξψδεο δηαβήηεο, νμεία θάζε θπθινθνξηθήο θαηέξεηςεο, νμχ έκθξαγκα ηνπ
κπνθαξδίνπ, ζνβαξή κεηαβνιηθή νμέσζε, ζνβαξή ζεςαηκία θαη ππεξσζκσηηθφ θψκα)
4.4.

Ιδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε
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Σν MULTIMEL N8-800 δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη κέζσ πεξηθεξηθήο θιέβαο.
Οη δηαηαξαρέο ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ χδαηνο θαη ησλ ειεθηξνιπηψλ θαη νη κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο πξέπεη
λα δηνξζψλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έγρπζεο.
Δπεηδή ην πξντφλ απηφ δελ πεξηέρεη ειεθηξνιχηεο, βηηακίλεο ή ηρλνζηνηρεία, νπνηαδήπνηε ηέηνηα
πξνζζήθε πξέπεη λα θαζνξίδεηαη θαη λα παξέρεηαη ζπκπιήξσκα, αλάινγν πξνο ηηο αλάγθεο. Η
σζκσηηθφηεηα ηνπ ηειηθνχ δηαιχκαηνο κεηά ηηο πξνζζήθεο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη πξηλ ηε
ρνξήγεζε.
Πξνζνρή ζπληζηάηαη θαηά ηε ρνξήγεζε ηνπ MULTIMEL Ν8-800 ζε αζζελείο κε απμεκέλε
σζκσηηθφηεηα, επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα, θαξδηαθή αλεπάξθεηα ή πλεπκνληθή δπζιεηηνπξγία.
Πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά άζεπηεο ζπλζήθεο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ θαζεηήξα ή ηνλ ρεηξηζκφ
ηνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο.
Απαηηείηαη εηδηθή θιηληθή παξαθνινχζεζε φηαλ αξρίδεη ε ελδνθιέβηα έγρπζε.
Καηά θαλφλα, ν ξπζκφο ξνήο ζα πξέπεη λα απμάλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ψξαο.
Σo ζπγθεθξηκέλν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ πεξηέρεη ζνγηέιαην, ην νπνίν κπνξεί ζπάληα λα πξνθαιέζεη
ζνβαξέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο.
Η έγρπζε πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ακέζσο, εάλ εκθαληζηνχλ νπνηαδήπνηε κε θπζηνινγηθά ζεκεία ή
ζπκπηψκαηα αιιεξγηθήο αληίδξαζεο (φπσο ππξεηφο, ξίγε, δεξκαηηθά εμαλζήκαηα ή αλαπλεπζηηθή
δπζρέξεηα).
Να παξαθνινπζείηαη ε ηζνξξνπία χδαηνο θαη ειεθηξνιπηψλ, ε σζκσηηθφηεηα ηνπ νξνχ, ε
νμενβαζηθή ηζνξξνπία, ε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο θαη νη δνθηκαζίεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήπαηνο, θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο.
Θα πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά νη ζπγθεληξψζεηο ηξηγιπθεξηδίσλ ζηνλ νξφ θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ
νξγαληζκνχ λα απνκαθξχλεη ηα ιηπίδηα.
Σα επίπεδα ζπγθεληξψζεσλ ηξηγιπθεξηδίσλ ζηνλ νξφ δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 3 mmol/l θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο. Οη ζπγθεληξψζεηο απηέο δε ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη πξηλ απφ κηα
πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 3 σξψλ ζπλερνχο έγρπζεο.
Δάλ ππάξρεη ππνςία αλσκαιίαο ζηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ ιηπηδίσλ, ζπληζηάηαη λα γίλνληαη εμεηάζεηο ζε
εκεξήζηα βάζε γηα ηε κέηξεζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ νξνχ, κεηά απφ ρξνληθή πεξίνδν 5 έσο 6 σξψλ
ρσξίο ρνξήγεζε ιηπηδίσλ. ηνπο ελήιηθεο, ν νξφο ζα πξέπεη λα είλαη δηαπγήο ζε ιηγφηεξν απφ 6 ψξεο
κεηά ηε δηαθνπή ηεο έγρπζεο πνπ πεξηέρεη ην γαιάθησκα ιηπηδίσλ. Η επφκελε έγρπζε ζα πξέπεη λα
ρνξεγεζεί, κφλν εθφζνλ νη ζπγθεληξψζεηο ηξηγιπθεξηδίσλ ηνπ νξνχ έρνπλ επαλέιζεη ζε θπζηνινγηθέο
ηηκέο.
Δπηπιένλ, απαηηνχληαη ηαθηηθέο θιηληθέο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο:
Γηαηαξαρψλ κεηαβνιηζκνχ ακηλνμέσλ
Ηπαηηθήο αλεπάξθεηαο, ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο ή επηδείλσζεο λεπξνινγηθψλ δηαηαξαρψλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ππεξακκσληαηκία (βιέπε ελφηεηα 4.3)
Νεθξηθήο αλεπάξθεηαο, ηδηαίηεξα κε ηελ παξνπζία ππεξθαιηαηκίαο (θίλδπλνο εκθάληζεο ή
επηδείλσζεο ηεο κεηαβνιηθήο νμέσζεο θαη ηεο ππεξαδσζαηκίαο, εάλ δελ απνκαθξχλνληαη δηα
ησλ λεθξψλ ηα επηπιένλ πξντφληα κεηαβνιηζκνχ ηνπ αδψηνπ - βιέπε ελφηεηα 4.3)
Μεηαβνιηθήο νμέσζεο (δε ζπληζηάηαη ρνξήγεζε πδαηαλζξάθσλ παξνπζία γαιαθηηθήο
νμέσζεο)
αθραξψδνπο δηαβήηε (παξαθνινχζεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ γιπθφδεο, ηεο γιπθνδνπξίαο, ηεο
θεηνλνπξίαο θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, ξχζκηζε ησλ δφζεσλ ηεο ηλζνπιίλεο)
Γηαηαξαρψλ πήμεο
Αλαηκίαο
Τπεξιηπηδαηκίαο (ιφγσ ηεο παξνπζίαο ιηπηδίσλ ζην γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε)
Η γεληθή αίκαηνο θαη νη παξάγνληεο πήμεσο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πην ζηελά θαηά ηε δηάξθεηα
παξαηεηακέλεο ρνξήγεζεο (αξθεηψλ εβδνκάδσλ).
Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο ζηελ παηδηαηξηθή
Η δνζνινγία ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηελ θαηάζηαζε ζίηηζεο θαη ηελ
πάζεζε θαη, φηαλ απαηηείηαη, λα δίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθή ελέξγεηα ή πξσηεΐλεο απφ ην
ζηφκα/εληεξηθά.
Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε παηδηά κεγαιχηεξα ησλ 2 εηψλ, ηπρφλ αρξεζηκνπνίεην αλαζπζηακέλν
γαιάθησκα ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη.
Πάληνηε απαηηείηαη εκπινπηηζκφο κε βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία. Παηδηαηξηθέο ζπλζέζεηο ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη.
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4.5.

Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο

Σν ελ ιφγσ γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ηαπηφρξνλα κε αίκα κέζσ
ηεο ηδίαο γξακκήο έγρπζεο, ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο ςεπδνζπγθφιιεζεο.
Σα ιηπίδηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην γαιάθησκα ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα
νξηζκέλσλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ (γηα παξάδεηγκα, ρνιεξπζξίλεο, γαιαθηηθήο δηυδξνγελάζεο,
θνξεζκνχ νμπγφλνπ, αηκνζθαηξίλεο αίκαηνο), εάλ ε ιήςε αίκαηνο γίλεη πξηλ απνκαθξπλζνχλ ηα
ιηπίδηα (απηά γεληθά απνκαθξχλνληαη κεηά απφ ρξνληθή πεξίνδν 5 έσο 6 σξψλ, εθφζνλ δε
ιακβάλνληαη ιηπίδηα).
4.6.

Kύεζε θαη γαινπρία

Γελ ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα επαξθή ζρεηηθά θιηληθά επξήκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλνρήο ησλ
ζπζηαηηθψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην MULTIMEL Ν8-800 ζε γπλαίθεο πνπ είλαη έγθπεο ή ζειάδνπλ.
Λφγσ ηεο απνπζίαο ζηνηρείσλ, ν ηαηξφο πνπ ζπληαγνγξαθεί ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηνπο
θηλδχλνπο/ηα νθέιε, πξηλ απνθαζίζεη ηε ρνξήγεζε ηνπ γαιαθηψκαηνο απηνχ θαηά ηε δηάξθεηα
εγθπκνζχλεο ή ζε γπλαίθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο.
4.7.

Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάηωλ

Γελ εθαξκφδεηαη.
4.8.

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ, σο απνηέιεζκα κε νξζήο ρξήζεο: γηα
παξάδεηγκα, ππεξδνζνινγία, ππεξβνιηθά γξήγνξνο ξπζκφο έγρπζεο (βιέπε ηηο ελφηεηεο 4.4 θαη 4.9).
Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ ελδέρεηαη λα ζπκβνχλ θαη νη νπνίεο απαηηνχλ ηε δηαθνπή ηεο
ζεξαπείαο είλαη νη εμήο: ππεξζεξκία, ππεξβνιηθή εθίδξσζε, ξίγε, λαπηία, θεθαιαιγία, δχζπλνηα.
Έρνπλ αλαθεξζεί παξνδηθέο απμήζεηο παξακέηξσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήπαηνο (αιθαιηθή
θσζθαηάζε, ηξαλζακηλάζεο, ρνιεξπζξίλε), ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα παξαηεηακέλεο παξεληεξηθήο
ζίηηζεο δηάξθεηαο κεξηθψλ εβδνκάδσλ.
ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, έρεη εκθαληζηεί επαηνκεγαιία θαη ίθηεξνο.
Η κεησκέλε ηθαλφηεηα απνκάθξπλζεο ησλ ιηπηδίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην MULTIMEL Ν8-800
ελδέρεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ην "ζχλδξνκν ππεξθφξησζεο ιίπνπο", ην νπνίν κπνξεί λα πξνθιεζεί
απφ ππεξδνζνινγία αιιά κπνξεί επίζεο λα ζπκβεί θαηά ηελ έλαξμε έγρπζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
θαη ζρεηίδεηαη κε απφηνκε επηδείλσζε ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο.
Σν ζχλδξνκν ππεξθφξησζεο ιίπνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ: ππεξιηπηδαηκία, ππξεηφ, ιηπψδε δηήζεζε,
επαηνκεγαιία, αλαηκία, ιεπθνπελία, ζξνκβνθπηηαξνπελία, δηαηαξαρέο πήμεσο θαη θψκα.
Όια απηά ηα ζπκπηψκαηα είλαη αλαζηξέςηκα, φηαλ δηαθνπεί ε έγρπζε ηνπ γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ.
Έρνπλ αλαθεξζεί ζπάληα πεξηζηαηηθά ζξνκβνθπηηαξνπελίαο ζε παηδηά ζηα νπνία ρνξεγήζεθαλ
εγρχζεηο ιηπηδίσλ.
4.9.

Τπεξδνζνινγία

ηελ πεξίπησζε κε νξζήο ρνξήγεζεο (ππεξδνζνινγία θαη/ή ξπζκφο έγρπζεο πςειφηεξνο απφ ηνλ
ζπληζηψκελν), κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζεκεία ππεξνγθαηκίαο θαη νμέσζεο.
Δλδέρεηαη λα εκθαληζηεί ππεξγιπθαηκία, γιπθνδνπξία θαη ππεξσζκσηηθφ ζχλδξνκν, εάλ ρνξεγεζεί
ππεξβνιηθή πνζφηεηα γιπθφδεο.
Τπεξβνιηθά γξήγνξε έγρπζε ή ρνξήγεζε πνιχ κεγάισλ φγθσλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη λαπηία,
έκεην, ξίγε θαη δηαηαξαρέο ειεθηξνιπηψλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε έγρπζε ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη
ακέζσο.
Η κεησκέλε ηθαλφηεηα απνκάθξπλζεο ιηπηδίσλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη "ζχλδξνκν ππεξθφξησζεο
ιίπνπο", ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ είλαη αλαζηξέςηκα κεηά ηε δηαθνπή ηεο έγρπζεο ιηπηδίσλ
(βιέπε επίζεο ελφηεηα 4.8).
ε κεξηθά πνιχ ζνβαξά πεξηζηαηηθά, ελδέρεηαη λα απαηηεζεί αηκνθάζαξζε, αηκνδηήζεζε ή
αηκνδηαδηήζεζε.
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5.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ

5.1.

Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο

Φαξκαθνζεξαπεπηηθή νκάδα: Γηαιχκαηα παξεληεξηθήο δηαηξνθήο / ζπλδπαζκνί
Κσδηθφο ΑΣC: B05BA10
Σν MULTIMEL Ν8-800 είλαη έλα ηξηκεξέο κείγκα καθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ επηηξέπεη ηε
δηαηήξεζε ηνπ ηζνδπγίνπ αδψηνπ/ελέξγεηαο απφ ηελ πεγή ηνπ αδψηνπ (L-ακηλνμέα) θαη παξέρεη
ελέξγεηα ππφ ηε κνξθή γιπθφδεο θαη απαξαίηεησλ ιηπαξψλ νμέσλ.
Απηή ε ζχλζεζε ρσξίο ειεθηξνιχηεο επηηξέπεη ηε ιήςε ειεθηξνιπηψλ θαηά πεξίπησζε,
πξνζαξκνζκέλε ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο.
Σν δηάιπκα ακηλνμέσλ πεξηέρεη 15 L-ακηλνμέα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 8 απαξαίηεησλ ακηλνμέσλ) ηα
νπνία είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηε ζχλζεζε πξσηετλψλ.
Σα ακηλνμέα απνηεινχλ επίζεο πεγή ελέξγεηαο, ε νμείδσζή ηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απέθθξηζε
αδψηνπ κε ηε κνξθή νπξίαο.
Σν πξνθίι ησλ ακηλνμέσλ έρεη σο εμήο:
Απαξαίηεηα ακηλνμέα/νιηθά ακηλνμέα: 40,5%
Απαξαίηεηα ακηλνμέα (g)/νιηθφ άδσην (g): 2,5
Γηαθιαδηζκέλεο αιχζνπ ακηλνμέα/νιηθά ακηλνμέα: 19%
Πεγή πδαηαλζξάθσλ είλαη ε γιπθφδε (125 g/l).
Σν γαιάθησκα ιηπηδίσλ απνηειείηαη απφ εμεπγεληζκέλν ειαηφιαδν θαη εμεπγεληζκέλν ζνγηέιαην
(αλαινγία 80/20), κε ηελ αθφινπζε θαηά πξνζέγγηζε θαηαλνκή ιηπαξψλ νμέσλ:
15% θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα (SFA)
65% κνλναθφξεζηα ιηπαξά νμέα (MUFA)
20% πνιπαθφξεζηα απαξαίηεηα ιηπαξά νμέα (PUFA)
Ο ιφγνο θσζθνιηπηδίσλ/ηξηγιπθεξηδίσλ είλαη 0,06.
Η κέζε πεξηεθηηθφηεηα ζε απαξαίηεηα ιηπαξά νμέα (EFA) βειηηψλεη ηελ θαηάζηαζε σο πξνο ηα
αλψηεξα επίπεδα παξαγψγσλ ησλ EFA, ελψ δηνξζψλεη ηελ αλεπάξθεηα ησλ ΔFA.
Σν ειαηφιαδν πεξηέρεη ζεκαληηθή πνζφηεηα α - ηνθνθεξφιεο ε νπνία, ζε ζπλδπαζκφ κε κέζε ιήςε
PUFA, ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο σο πξνο ηε βηηακίλε Δ θαη κεηψλεη ηελ
ππεξνμείδσζε ησλ ιηπηδίσλ.
5.2.

Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο

Σα ζπζηαηηθά (ακηλνμέα, γιπθφδε, ιηπίδηα) θαηαλέκνληαη, κεηαβνιίδνληαη θαη απνκαθξχλνληαη θαηά
ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο εάλ είραλ ρνξεγεζεί κεκνλσκέλα.
Οη θαξκαθνθηλεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ακηλνμέσλ πνπ ρνξεγνχληαη ελδνθιέβηα είλαη θαηά θχξην ιφγν
ίδηεο κε απηέο ησλ ακηλνμέσλ πνπ παξέρνληαη κε απφ ηνπ ζηφκαηνο ζίηηζε. Ωζηφζν, ηα ακηλνμέα πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηηο πξσηεΐλεο ησλ ηξνθψλ πεξλνχλ πξψηα απφ ηελ ππιαία θιέβα πξηλ θζάζνπλ ζηε
ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία.
Η ηαρχηεηα απέθθξηζεο ησλ ιηπηδηθψλ γαιαθησκάησλ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ. Σα
κηθξά ιηπηδηθά ζσκαηίδηα θαίλεηαη λα θαζπζηεξνχλ ηνλ ρξφλν ηεο θάζαξζεο, ελψ απμάλνπλ ηε
ιηπφιπζε απφ ιηπνπξσηετληθή ιηπάζε.
Σν κέγεζνο ησλ ιηπηδηθψλ ζσκαηηδίσλ ηνπ γαιαθηψκαηνο πνπ πεξηέρεηαη ζην MULTIMEL Ν8-800,
είλαη παξφκνην κε απηφ ησλ ρπινκηθξψλ θαη έηζη, ην γαιάθησκα απηφ δηαζέηεη παξφκνηα ηαρχηεηα
απέθθξηζεο.
5.3.

Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα

Γελ έρνπλ δηεμαρζεί πξνθιηληθέο κειέηεο ζην ηειηθφ πξντφλ MULTIMEL Ν8-800.
Ωζηφζν, νη πξνθιηληθέο κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ θάλνληαο ρξήζε ησλ δηαιπκάησλ ακηλνμέσλ θαη
γιπθφδεο πνπ πεξηέρνληαη ζην MULTIMEL Ν8-800, δηαθνξεηηθψλ ζπλζέζεσλ θαη ζπγθεληξψζεσλ,
δελ απνθάιπςαλ θακία ζπγθεθξηκέλε ηνμηθφηεηα.
Οη πξνθιηληθέο κειέηεο ηνμηθφηεηαο πνπ δηεμήρζεζαλ θάλνληαο ρξήζε ηνπ γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ
πνπ πεξηέρεηαη ζην MULTIMEL Ν8-800 ηαπηνπνίεζαλ ηηο κεηαβνιέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο
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κε ρνξήγεζε πςειήο πνζφηεηαο γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ: ιηπψδεο ήπαξ, ζξνκβνθπηηαξνπελία θαη
πςειά επίπεδα ρνιεζηεξφιεο.
6.

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ

6.1.

Καηάινγνο κε ηα έθδνρα

Θάιακνο γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ:
Purified egg lecithin
Glycerol
Sodium oleate
Sodium hydroxide (γηα ξχζκηζε ηνπ pH)
Water for injections
Θάιακνο δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ:
Glacial acetic acid (γηα ξχζκηζε ηνπ pH)
Water for injections
Θάιακνο δηαιχκαηνο γιπθφδεο:
Hydrochloric acid (γηα ξχζκηζε ηνπ pH)
Water for injections
6.2.

Αζπκβαηόηεηεο

πληζηάηαη λα κελ πξνζηίζεληαη άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα ζην MULTIMEL Ν8-800. Ωζηφζν,
πξφζζεηα φπσο ειεθηξνιχηεο, ηρλνζηνηρεία, βηηακίλεο ή θαξκαθεπηηθά πξντφληα κπνξνχλ λα
ζπληαγνγξαθεζνχλ. Δάλ ζεσξεζεί απαξαίηεηε ε ρξήζε ζπκπιεξσκάησλ, εμαθξηβψζηε πξψηα ηε
ζπκβαηφηεηα.
Μπνξεί λα πξνθιεζνχλ αζπκβαηφηεηεο γηα παξάδεηγκα, απφ ππεξβνιηθή νμχηεηα (ρακειφ pH) ή
αθαηάιιειε πεξηεθηηθφηεηα δηζζελψλ θαηηφλησλ (Ca2+ θαη Mg2+), νη νπνίεο ελδέρεηαη λα
απνζηαζεξνπνηήζνπλ ην ιηπηδηθφ γαιάθησκα.
Να ειέγρεηαη ε ζπκβαηφηεηα κε δηαιχκαηα πνπ ρνξεγνχληαη ηαπηφρξνλα κέζσ ηεο ίδηαο ζπζθεπήο
εγρχζεσο, θαζεηήξα ή ζσιελίζθνπ.
Να κε ρνξεγείηαη πξηλ, ηαπηφρξνλα θαη κεηά απφ ρνξήγεζε αίκαηνο κέζσ ηεο ηδίαο ζπζθεπήο, ιφγσ
ηνπ θηλδχλνπ ςεπδνζπγθφιιεζεο.
6.3.

Δηάξθεηα δωήο

2 ρξφληα κέζα ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία
πληζηάηαη ην πξντφλ λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο κεηά ηε δηάλνημε ησλ πξνζσξηλψλ δηαθξαγκάησλ
αζθαιείαο κεηαμχ ησλ 3 ζαιάκσλ.
Σν αλαζπζηαζέλ γαιάθησκα έρεη απνδεηρζεί σζηφζν, φηη δηαηεξείηαη ζηαζεξφ γηα κέγηζην δηάζηεκα
κέρξη 7 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία κεηαμχ 2° θαη 8°C θαη ζηε ζπλέρεηα, γηα κέγηζην δηάζηεκα κέρξη 48
ψξεο ζε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ 25°C.
Μεηά ηελ πξνζζήθε ζπκπιεξσκάησλ ζην ήδε αλαζπζηαζέλ MULTIMEL Ν8-800 (βιέπε ελφηεηα
6.6) θαη φηαλ δε ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο, ε ρεκηθή θαη θπζηθή θαηά ηε ρξήζε ζηαζεξφηεηα έρεη
απνδεηρζεί γηα 7 εκέξεο ζε 2°C έσο 8°C θαη αθνινχζσο, γηα 48 ψξεο θάησ ησλ 25°C. Ωζηφζν, απφ
κηθξνβηνινγηθή άπνςε, θάζε κείγκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο. Δάλ δε ρξεζηκνπνηείηαη
ακέζσο, ν ρξφλνο θχιαμεο θαηά ηε ρξήζε θαη νη ζπλζήθεο κεηά ηελ αλαζχζηαζε θαη πξηλ ηε ρξήζε
είλαη ζηελ επζχλε ηνπ ρξήζηε θαη δελ πξέπεη θαλνληθά, λα είλαη πεξηζζφηεξν απφ 24 ψξεο ζε
ζεξκνθξαζία 2°C έσο 8°C, εθηφο εάλ ε πξνζζήθε ησλ ζπκπιεξσκάησλ έρεη ιάβεη ρψξα ζε
ειεγρφκελεο θαη ηεθκεξησκέλα άζεπηεο ζπλζήθεο.
6.4.

Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξνϊόληνο

Να κελ θαηαςχρεηαη.
Ο πεξηέθηεο λα θπιάζζεηαη εληφο ηνπ εμσηεξηθνχ ραξηνθηβσηίνπ.
Γηα θχιαμε ηνπ αλαζπζηαζέληνο γαιαθηψκαηνο, βιέπε ελφηεηα 6.3
el-spc-multimel030clean.doc

7

6.5.

Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε

Ο ζάθνο ηξηψλ ζαιάκσλ είλαη έλαο πιαζηηθφο ζάθνο πνιιαπιψλ ζηηβάδσλ. Η εζσηεξηθή ζηνηβάδα
(επαθήο) ηνπ πιηθνχ ηνπ ζάθνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ έλα κείγκα πνιπνιεθηληθψλ
ζπκπνιπκεξψλ θαη είλαη ζπκβαηή κε ηα δηαιχκαηα ακηλνμέσλ, ηα δηαιχκαηα γιπθφδεο θαη ηα ιηπηδηθά
γαιαθηψκαηα. Οη ππφινηπεο ζηηβάδεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ EVA (πνιπαηζπιεληθφ νμηθφ
βηλχιην) θαη απφ έλαλ ζπκπνιπεζηέξα.
Ο ζάθνο είλαη ζπζθεπαζκέλνο ζε εμσηεξηθή ζπζθεπαζία θξάγκαηνο νμπγφλνπ, πνπ πεξηέρεη έλαλ
απνξξνθεηή νμπγφλνπ κέζα ζε θαθειίζθν.
Ο ζάιακνο ηεο γιπθφδεο θέξεη κία ζέζε εκπινπηηζκνχ γηα ρξήζε γηα ηελ πξνζζήθε ησλ
ζπκπιεξσκάησλ.
Ο ζάιακνο ησλ ακηλνμέσλ θέξεη κία ζέζε ρνξήγεζεο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο αθίδαο δηάηξεζεο ηεο
ζπζθεπήο έγρπζεο.
Μεηά ην ζπάζηκν ησλ δηαθξαγκάησλ αζθαιείαο, ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζάθνπ είλαη επαξθήο γηα ηελ
πξνζζήθε βηηακηλψλ, ειεθηξνιπηψλ θαη ηρλνζηνηρείσλ.
Έλαο ζάθνο ηξηψλ ζαιάκσλ πεξηέρεη 2000 ml: (800 ml δηαιχκαηνο ακηλνμέσλ 12,5% (αληηζηνηρεί ζε
12,5g/100ml)+ 800 ml δηαιχκαηνο γιπθφδεο 31,25% (αληηζηνηρεί ζε 31,25g/100ml) + 400 ml
γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ 15% (αληηζηνηρεί ζε 15g/100ml).
πζθεπαζίεο:
Υαξηνθηβψηην 4 ζάθσλ
6.6.
α.





Οδεγίεο ρξήζεο / ρεηξηζκνύ
Γηα λα ηνλ αλνίμεηε
ρίζηε ην πξνζηαηεπηηθφ πεξηηχιηγκα.
Απνξξίςηε ηνλ θαθειίζθν ηνπ απνξξνθεηή νμπγφλνπ κεηά απφ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ
πεξηηπιίγκαηνο.
Δπηβεβαηψζηε ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ζάθνπ θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηαθξαγκάησλ αζθαιείαο.
Υξεζηκνπνηήζηε κφλν εάλ ν ζάθνο δελ έρεη ππνζηεί βιάβε, εάλ ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα
αζθαιείαο είλαη αλέπαθα (δειαδή ηα πεξηερφκελα ησλ ηξηψλ ζαιάκσλ δελ έρνπλ αλακεηρζεί),
εάλ ην δηάιπκα ακηλνμέσλ θαη ην δηάιπκα γιπθφδεο είλαη δηαπγή θαη εάλ ην ιηπηδηθφ
γαιάθησκα είλαη νκνηνγελέο πγξφ κε γαιαθηψδε εκθάληζε.

β.
Αλάκεημε ησλ δηαιπκάησλ θαη ηνπ γαιαθηψκαηνο
Βεβαησζείηε φηη ην πξντφλ βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο φηαλ ζπάζεηε ηα πξνζσξηλά
δηαθξάγκαηα αζθαιείαο.
Σπιίμηε κε ηα ρέξηα ηνλ ζάθν θπιηλδξηθά ζε ξνιφ, αξρίδνληαο απφ ην άλσ άθξν ηνπ ζάθνπ (άθξν
αλάξηεζεο).
Σα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο ζα εμαθαληζηνχλ απφ ηελ πιεπξά θνληά ζηε ζέζε
εκπινπηηζκνχ.
πλερίζηε λα ηπιίγεηε κέρξη ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο λα αλνίμνπλ θαηά ην ήκηζπ ηνπ
κήθνπο ηνπο.
Αλακείμηε αλαζηξέθνληαο ηνλ ζάθν, ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο.
γ.
Πξνεηνηκαζία ηεο έγρπζεο
Πξέπεη λα αθνινπζνχληαη άζεπηεο ζπλζήθεο.
Κξεκάζηε ηνλ ζάθν.
Αθαηξέζηε ην πιαζηηθφ πξνζηαηεπηηθφ απφ ηε ζέζε ρνξήγεζεο.
Δηζάγεηε ζηαζεξά ηελ αθίδα δηάηξεζεο ηεο ζπζθεπήο έγρπζεο ζηελ έμνδν ρνξήγεζεο.
δ.
Πξνζζήθεο
Σπρφλ πξνζζήθεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βηηακηλψλ) κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην αλαζπζηαζέλ
κείγκα (αθνχ έρνπλ ζπάζεη ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο θαη ηα πεξηερφκελα ησλ ηξηψλ
ζαιάκσλ έρνπλ αλακεηρζεί).
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Οη βηηακίλεο κπνξνχλ επίζεο λα πξνζηεζνχλ ζηνλ ζάιακν ηεο γιπθφδεο πξηλ αλαζπζηαζεί ην κείγκα
(πξηλ αλνηρζνχλ ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα αζθαιείαο θαη πξηλ ηελ αλάκεημε ησλ δηαιπκάησλ κε ην
γαιάθησκα).
ην MULTIMEL Ν8-800 κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ:
Ηλεκηρολύηες
Η ζηαζεξφηεηα έρεη απνδεηρζεί αλά ιίηξν ηξηκεξνχο κείγκαηνο κέρξη ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα:
150 mmol/l
Ναηξίνπ:
150 mmol/l
Καιίνπ:
5,60 mmol/l
Μαγλεζίνπ:
5 mmol/l
Αζβεζηίνπ:
15 mmol/l
Μεηαιιηθψλ θσζθνξηθψλ:
15 mmol/l
Οξγαληθψλ θσζθνξηθψλ:
Ιτνοζηοιτεία και βιηαμίνες
Η ζηαζεξφηεηα έρεη απνδεηρζεί κέρξη ηε ζπληζηψκελε εκεξήζηα δφζε.
Τπάξρνπλ εγθεθξηκέλεο ζπλζέζεηο γηα ελήιηθεο πνπ απνθιείνπλ ε κία ηελ άιιε.
Γηα παηδηά απαηηνχληαη ζπλζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παηδηαηξηθή.
Οη πξνζζήθεο κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πξέπεη λα εθηεινχληαη ππφ άζεπηεο ζπλζήθεο θαη απφ
εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.
Οη πξνζζήθεο απηέο γίλνληαη ζηε ζέζε εκπινπηηζκνχ κε ρξήζε βειφλεο:

Πξνεηνηκάζηε ηε ζέζε εκπινπηηζκνχ,

Παξαθεληήζηε ηε ζέζε εκπινπηηζκνχ θαη εγρχζηε,

Αλακείμηε ηα πεξηερφκελα ηνπ ζάθνπ θαη ηα πξφζζεηα.
ε.
Υνξήγεζε
Δάλ ην MULTIMEL Ν8-800 έρεη απνζεθεπηεί ζε ρακειή ζεξκνθξαζία, επηβεβαηψζηε φηη ην πξντφλ
έρεη απνθηήζεη ηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πξηλ ηε ρξήζε.
Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κφλν αθνχ έρνπλ δηαζπαζηεί ηα πξνζσξηλά δηαθξάγκαηα
αζθαιείαο θαη κεηά ηελ αλάκεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηξηψλ ζαιάκσλ.
Δπηβεβαηψζηε φηη ην ηειηθφ γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε δελ εκθαλίδεη δηαρσξηζκφ θάζεο.
Πξννξίδεηαη γηα κία κφλν ρξήζε.
Μεηά ην άλνηγκα ηνπ ζάθνπ ην πεξηερφκελν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο θαη δελ πξέπεη πνηέ λα
θπιάζζεηαη γηα επφκελε ρξήζε.
πληζηάηαη ε ρξήζε ζπζθεπήο ρνξήγεζεο ηεο νπνίαο είλαη γλσζηή ε ζπκβαηφηεηα γηα ηελ έγρπζε
δηαιπκάησλ πνπ πεξηέρεη ιηπίδηα.
Μελ απνζεθεχεηε κεξηθψο ρξεζηκνπνηεκέλνπο ζάθνπο θαη απνξξίςηε φια ηα βνεζήκαηα κεηά ηε
ρξήζε.
Μελ επαλαζπλδέεηε κεξηθψο ρξεζηκνπνηεκέλνπο ζάθνπο.
Με ζπλδέεηε ζε ζεηξά πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεηε ηελ πηζαλφηεηα εκβνιήο απφ αέξα, ιφγσ ηνπ
ελαπνκείλαληα αέξα πνπ πηζαλφλ λα εκπεξηέρεηαη ζηνλ πξψηνλ ζάθν.
7.

ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.
Μεηζφβνπ 3
141 21 Ν. Ηξάθιεην – Αηηηθή
Διιάδα
ΣΗΛ.: 210 28 80 000
Αληηπξφζσπνο ζηελ Κχπξν
P.T. Hadjigeorgiou Co Ltd
Σ.Θ. 51318, 3301 Λεκεζφο
ΣΗΛ.: 25 37 24 25
8.

ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
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Διιάδα: 36484/31-05-2007
Κχπξνο: 19762
9.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ ΠΡΧΣΗ ΕΓΚΡΙΗ / ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ

Ηκεξνκελία ηεο πξψηεο έγθξηζεο
Διιάδα: 27/11/2003
Κχπξνο: 14/12/2005
Ηκεξνκελία αλαλέσζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο
Διιάδα: 31/05/2007
Κχπξνο: 23/02/2007
10.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ (ΜΕΡΙΚΗ) ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

31/05/2007
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