
 Biotest AlbuminHuman 20%  ,לחליטה תמיסה
אנושי אלבומין

.עבורך חשוב מידע מכיל שהוא מכיוון, זו בתרופה להשתמש שתתחיל לפני העלון כל את בעיון קרא

-
-
-

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור
.האחות או הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם
 מופיעות שאינן אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

4. סעיף ראה. זה בעלון

:זה בעלון יש מה
משמש הוא ולמהBiotest Albumin Human 20%  מהו1.
Biotest AlbuminHuman 20% - ב השימוש לפני לדעת צריך שאתה מה2.
Biotest AlbuminHuman 20% - ב להשתמש כיצד3.
אפשריות לוואי תופעות4.

20% אנושי אלבומין שלBiotest  לאחסן כיצד5.

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמש הוא ולמהBiotest Albumin Human 20%  מהו1.

96%  לפחות שמתוכם אנושי פלזמה חלבון גרם200  מכילה ליטר1  של תמיסה). לווריד( לעירוי תמיסה הוא.
Biotest AlbuminHuman 20%  אנושי אלבומין הוא

20%  אלבומין כמו, בקולואיד שימוש ונדרש נמוך דם נפח יש שבו במחזור הדם נפח על ושמירה לשיקום משמש.
Biotest AlbuminHuman

Biotest AlbuminHuman 20% - ב השימוש לפני לדעת צריך שאתה מה2.

Biotest Albumin:Human 20% - ב להשתמש אין
6). בסעיף המפורטים( זו תרופה של האחרים מהמרכיבים לאחד או אלבומין לתכשירי אלרגי אתה אם-

זהירות ואמצעי אזהרות
 טיפול ליישם יש, הלם של במקרה. העירוי של מיידית הפסקה מחייב אנפילקטיות או אלרגיות לתגובות חשד
.בהלם סטנדרטי רפואי

):היפרבולמיה( קרדיווסקולרי לעומס כסימן הבאים מהמצבים אחד מפתח אתה אם גם יופסק העירוי

-
-
-
-
-
-

ראֹׁש ּכאְבֵ

)נשימה קשיי( נשימה קוצר
 מוגבר) הצוואר בווריד נוזלים הצטברות( הצוואר בווריד גודש
הדם בלחץ
 מים( ריאות בצקת) בוורידים מוגבר לחץ( מוגבר ורידי לחץ
)הריאות על
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:הבאים מהמצבים מאחד סובל אתה אם שלך הרופא עם שוחח
-
-
-
-
-
-
-

 את לבדוק כדי שלך הרופא ידי על במעקב גם תהיה אתה. המתאימים הזהירות באמצעי ינקוט היא/הוא
.הדם ונפח האלקטרוליטים מאזן עם שלך הדם מצב

 דם לחץ) מפוצלת לא לב ספיקת אי( לב ספיקת אי
)דם לחץ יתר( גבוה

 על מים) בושט דליות( בשקע מוגדלים ורידים
)ריאות בצקת( הריאות
 אדומים דם תאי הפחתת) דימומית דיאתזה( ספונטני או חריג לדימום נטייה

)חמורה אנמיה(
)ופוסט-כלייתית כלייתית אנוריה( שתן ייצור נעדרת או ירידה

זיהום גורמי העברת על מידע
 זיהומים העברת למנוע כדי מסוימים אמצעים נוקטים, פלזמה או אנושי מדם עשויות תרופות כאשר
:כוללים אלו. לחולים

,נכללים אינם זיהומים לשאת בסיכון שאלו לוודא כדי ופלסמה דם תורמי של מדוקדקת בחירה-

,זיהומים/וירוסים של סימנים לאיתור פלזמה ומאגרי תרומה כל בדיקת
.וירוסים להסיר או להשבית שיכולים הפלזמה או הדם בעיבוד שלבים הכללת

-
-

 האפשרות את לחלוטין לשלול ניתן לא, פלזמה או אנושי מדם שהוכנו תרופות ניתנות כאשר, אלה אמצעים למרות
.זיהומים של אחרים סוגים או מתעוררים או ידועים לא וירוסים כל על גם חל זה. זיהום העברת של

 בתהליכים האירופית הפרמקופיה דרישות לפי המיוצרים אלבומין עם וירוס זיהומי על דיווחים אין
.מבוססים

 המוצר של האצווה ומספר השםBiotest Albumin ,Human 20%  של מנה מקבל שאתה פעם שבכל מאוד מומלץ
.בשימוש אצווה של רישום על לשמור מנת על יירשמו

20% אנושית אלבומין וביובדיקת אחרות תרופות
.אחרת תרופה בכל להשתמש עשוי או לאחרונה השתמשת, משתמש אתה אם שלך לרופא ספר

ופוריות הנקה, הריון
 נטילת לפני לייעוץ שלך הרופא את שאל, ללדת מתכננת או בהיריון שאת חושבת, מניקה או בהריון את אם

.וההנקה ההריון במהלך20%  אנושי באלבומין להשתמש ניתן אם יחליט שלך הרופא. התרופה

במכונות ושימוש נהיגה
Biotest AlbuminHuman 20%  במכונות להשתמש או לנהוג היכולת על ידועות השפעות אין.

Biotest AlbuminHuman 20%  נתרן מכיל
 זה. ל"מ50  של בקבוקון לכל) מלח/בישול מלח של העיקרי המרכיב( נתרן ג"מ-140 כ מכיל זה תרופתי מוצר
.למבוגר נתרן של המומלצת המרבית היומית מהצריכה-7.0% ל ערך שווה

. ל"מ100  של בקבוקון לכל) שולחן מלח/בישול מלח של העיקרי המרכיב( נתרן ג"מ-280 כ מכיל זה תרופתי מוצר
.למבוגר נתרן של המומלצת המרבית היומית מהצריכה-14.0% ל ערך שווה זה

Biotest AlbuminHuman 20% - ב להשתמש כיצד3.

Biotest AlbuminHuman 20%  אחות או רופא ידי על החולים בבית כלל בדרך יינתן טיפול.

.כלורי נתרן-0.9% ב לדלל או לווריד ישירות אנושי אלבומין לתת ניתן

2/5



מתן ותדירות מינון
.חלבונים או נוזלים ובאיבוד במחלה, שלך בגודל תלויה מקבל שאתה20%  אלבומין של האנושי הביוטסט כמות

 את לקבל כדי אותו תקבל תדירות ובאיזוBiotest Albumin Human 20%  של המינון את יחשב שלך הרופא
.שלך בדם הנכונות הרמות

 שצריך ממהBiotest Albumin Human 20% - ב יותר משתמש אתה אם
.יקרה זה אם לעשות מה יידע שלך הרופא אבל סביר לא מאוד זה

.האחות או הרופא את שאל, זו בתרופה השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם

אפשריות לוואי תופעות4.

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו

:דווחו הבאות הלוואי תופעות
-
-
-

.רחוקות לעתים מתרחשים אלה

,סומק
אורטיקריה( סרפד פריחת

.ובחילות חום),

 הטיפול ויתחיל יופסק העירוי קורה זה אם. הלם כגון חמורות תגובות להתרחש עלולות, מאוד רחוקות לעתים
.המתאים

לוואי תופעות על דיווח
 מופיעות שאינן אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

צהוב כרטיס תוכנית באמצעות ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון

Store AppApple  אוPlay- Google בCard Yellow MHRA  את חפש אוyellowcard www.mhra.gov.uk/: אינטרנט אתר

.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על

20% אנושי אלבומין שלBiotest  לאחסן כיצד5.

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק

.החיצוני והקרטון התווית על המצוין, התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין

 אין. אור מפני להגן כדי, החיצוני בקרטון הבקבוקון את שמור
25ºC. מעל לאחסן

.תקפא אל

.מיד במוצר להשתמש יש, הפתיחה לאחר

 חלקיקים או עכירות לראות ניתן אם במוצר להשתמש אין. צלולה שהתמיסה לבדוק יש, המתן לפני מיד
.כלשהם

 משתמש שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן

נוסף ומידע החבילה תוכן6.
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Biotest.20%  אנושי אלבומין מכיל מה
 אלבומין הוא96%  לפחות שמתוכם אנושי פלזמה חלבון גרם10  מכיל ל"מ50  של תמיסה עם בקבוקון כל

.אנושי
 אלבומין הוא96%  לפחות שמתוכם אנושי פלזמה חלבון גרם20  מכיל ל"מ100  של תמיסה עם בקבוקון כל

.אנושי

), ליטר/ממול(63  כלורי נתרן), ליטר/ממול(16  קפרילט נתרן: הם הנוספים המרכיבים
.לזריקות מים), ליטר/ממול(16  אצטילטריפטופנט

 מעט, שקוף נוזל האריזה ותכולתBiotest Albumin Human 20%  נראה איך
.ירוק או ענבר, צהוב, צבע חסר כמעט הוא; צמיג

 ל"מ50  עם זכוכית בקבוקון
ל"מ100  עם זכוכית בקבוקון

GmbH PharmaBiotest  ויצרן שיווק אישור בעל

5Landsteinerstraße
דריייך63303
גרֶמנִָיהָ

: פקס801-0 6103 +49 .: טל
: ל"דוא801-150 6103 +49

mail@biotest.com

04500/0012PL

POM

-02/2020.ב לאחרונה עודכן זה עלון

:בלבד הבריאות מקצועות לאנשי מיועד הבא המידע

לשימוש מיוחדים זהירות ואמצעי אזהרות
. בדם פלזמה של מזה ארבעה פי בערך היא ליטר/גרם200  אנושי אלבומין של הקולואידית-אוסמוטית ההשפעה

 בקפידה המטופלים על לפקח יש. המטופל של מספקת הידרציה על להקפיד יש, מרוכז אלבומין מתן בעת, לכן
.הידרציה והיפר הדם במחזור יתר עומס מפני להגן כדי

.המקבלים אצל להמוליזה לגרום עלול שהדבר מכיוון לזריקות במים אלבומין תמיסות לדלל אסור

 נאותה החלפה על להקפיד יש. והמטוקריט קרישה של בבקרות צורך יש, יחסית גדולים נפחים להחליף יש אם
).ואריתרוציטים דם טסיות, אלקטרוליטים, קרישה גורמי( אחרים דם מרכיבי של

.החולה של הדם למצב מותאמים אינם העירוי וקצב המינון אם להתרחש עלולה היפרוולמיה

 בתהליכים האירופית הפרמקופיה מפרטי לפי המיוצרים אלבומין עם וירוס זיהומי על דיווחים אין
.מבוססים

 לא אינטראקציות של אחרות וצורות אחרים תרופתיים מוצרים עם אינטראקציות
.אחרים מוצרים עם אנושי אלבומין של ספציפיות אינטראקציות על ידוע

מתן ושיטת מינון
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פוזולוגיה
.הנדרש המינון את לקבוע כדי בפלזמה האלבומין ברמות ולא הדם מחזור נפח של הלימות במדדי להשתמש יש

:לכלול עשוי זה; ההמודינמיים הביצועים אחר קבוע באופן לעקוב יש, אנושי אלבומין לתת יש אם

-
-
-
-
-
-

 ורידי לחץ דופק וקצב עורקי דם לחץ
מרכזי
ריאתי עורק בלחץ שתן תפוקת

אלקטרוליט

המוגלובין / המטוקריט

 תוך שימוש ניהול שיטת
ורידי
).כלורי נתרן0.9%  למשל( איזוטונית בתמיסה אותה לדלל או, הווריד דרך ישירות התמיסה את לתת ניתן

.ההסרה לקצב העירוי קצב את להתאים יש פלזמה בהחלפת

לטיפול הערות
.המקבלים אצל להמוליזה לגרום עלול שהדבר מכיוון לזריקות במים אלבומין תמיסות לדלל אסור

.השימוש לפני הגוף או החדר לטמפרטורת המוצר את לחמם יש, גדולות כמויות ניתנים אם

 עשוי זה. משקעים בהן שיש או עכורות בתמיסות להשתמש אין. אטומה מעט או שקופה להיות צריכה התמיסה
.זוהמה שהתמיסה או יציב אינו שהחלבון כך על להעיד

 לדרישות בהתאם בשימוש שאינו מוצר כל להשליך יש. מיד בתוכן להשתמש יש, הבקבוקון פתיחת לאחר
.המקומיות
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