
Biotest de albumina humana 20%, solução para perfusão 
albumina humana

Leia com atenção todo o folheto antes de começar a utilizar este medicamento, pois contém informação 
importante para si.
-
-
-

Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.

Se ainda tiver dúvidas, fale com o seu médico ou enfermeiro.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não listados 

neste folheto. Consulte a seção 4.

O que tem neste folheto:
1. O que é Biotest 20% de albumina humana e para que é utilizado
2. O que você precisa saber antes de usar Biotest de albumina humana 20%
3. Como usar Bioteste de Albumina Humana 20%
4. Possíveis efeitos colaterais

5. Como armazenar Biotest Albumina Humana 20%
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Biotest 20% de albumina humana e para que é utilizado

Human Albumin Biotest 20% é uma solução para perfusão (na veia). 1 litro de solução contém 200 g de proteína plasmática 
humana, das quais pelo menos 96% é albumina humana.

Biotest de albumina humana 20% é usado para restaurar e manter o volume de sangue circulante onde há um baixo volume 
de sangue e o uso de um colóide, como a albumina, é necessário.

2. O que você precisa saber antes de usar Biotest de albumina humana 20%

Não use Biotest de Albumina Humana 20%:
- se tem alergia às preparações de albumina ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 

6).

Avisos e Precauções
A suspeita de reações do tipo alérgicas ou anafiláticas requer a interrupção imediata da infusão. Em caso de 
choque, o tratamento médico padrão para choque deve ser aplicado.

A perfusão também será interrompida se desenvolver qualquer uma das seguintes condições como sinal de sobrecarga 
cardiovascular (hipervolemia):
-
-
-
-
-
-

dor de cabeça

dispneia (dificuldades em respirar)
congestão da veia jugular (um acúmulo de líquido em uma veia do pescoço) 

aumento da pressão arterial

aumento da pressão venosa (aumento da pressão nas veias) 
edema pulmonar (água nos pulmões)
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Fale com o seu médico se sofrer de alguma das seguintes condições:
-
-
-
-
-
-
-
Ele/ela tomará as devidas precauções. Você também será monitorado pelo seu médico para verificar sua 
situação circulatória com o equilíbrio eletrolítico e o volume sanguíneo.

insuficiência cardíaca (insuficiência cardíaca descompensada) 

pressão arterial elevada (hipertensão)

veias dilatadas no esófago (varizes esofágicas) 
água nos pulmões (edema pulmonar)
tendência a hemorragias anormais ou espontâneas (diátese hemorrágica) redução 
dos glóbulos vermelhos (anemia grave)
produção de urina diminuída ou ausente (anúria renal e pós-renal)

Informações sobre transmissão de agentes infecciosos
Quando os medicamentos são fabricados a partir de sangue ou plasma humano, são postas em prática certas medidas para evitar que 

as infecções sejam transmitidas aos doentes. Esses incluem:

- seleção cuidadosa de doadores de sangue e plasma para garantir que aqueles em risco de serem portadores de infecções sejam 

excluídos,

o teste de cada doação e pools de plasma para sinais de vírus/infecções,
a inclusão de etapas no processamento do sangue ou plasma que podem inativar ou remover vírus.

-
-
Apesar dessas medidas, quando são administrados medicamentos preparados a partir de sangue ou plasma humano, a possibilidade 
de transmissão de infecção não pode ser totalmente excluída. Isso também se aplica a quaisquer vírus desconhecidos ou emergentes 
ou outros tipos de infecções.

Não há relatos de infecções virais com albumina fabricada de acordo com os requisitos da Farmacopeia 
Europeia por processos estabelecidos.

É altamente recomendável que toda vez que você receber uma dose de Human Albumin Biotest 20% o nome e o número 
do lote do produto sejam registrados para manter um registro dos lotes utilizados.

Outros medicamentos e Biotest de Albumina Humana 20%
Informe o seu médico se estiver a utilizar, tiver utilizado recentemente ou se vier a utilizar outros medicamentos.

Gravidez, amamentação e fertilidade
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico antes de 
tomar este medicamento. O seu médico decidirá se a Albumina Humana 20% pode ser utilizada durante a 
gravidez e amamentação.

Condução e utilização de máquinas

Human Albumin Biotest 20% não tem efeitos conhecidos sobre a capacidade de conduzir ou utilizar máquinas.

Biotest de albumina humana 20% contém sódio
Este medicamento contém aproximadamente 140 mg de sódio (componente principal do sal de cozinha/sal de mesa) 
por frasco de 50 ml. Isso equivale a 7,0% da ingestão diária máxima recomendada de sódio para um adulto.

Este medicamento contém aproximadamente 280 mg de sódio (principal componente do sal de cozinha/sal de mesa) 
por frasco de 100 ml. Isso equivale a 14,0% da ingestão diária máxima recomendada de sódio para um adulto.

3. Como usar Bioteste de Albumina Humana 20%

O tratamento com Biotest de Albumina Humana 20% geralmente será administrado no hospital por um médico ou enfermeiro.

A albumina humana pode ser administrada diretamente na veia ou diluída em cloreto de sódio a 0,9%.
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Dosagem e Frequência de Administração
A quantidade de Biotest de Albumina Humana 20% que você recebe depende do seu tamanho, da doença e das perdas de líquidos 
ou proteínas.

O seu médico irá calcular a dose de Biotest de Albumina Humana 20% e com que frequência o receberá para obter 
os níveis corretos no seu sangue.

Se utilizar mais Human Albumin Biotest 20% do que deveria Isso é muito 
improvável, mas seu médico saberá o que fazer se isso acontecer.

Se ainda tiver dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou enfermeiro.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Os seguintes efeitos colaterais foram relatados:
-
-
-
Estes ocorrem raramente.

rubor,
urticária (urticária), 
febre e náuseas.

Muito raramente, podem ocorrer reações graves, como choque. Se isso acontecer, a infusão será interrompida e o 
tratamento apropriado será iniciado.

Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto. 

Você também pode relatar efeitos colaterais diretamente através do Esquema de Cartão Amarelo

Site: www.mhra.gov.uk/yellowcard ou procure MHRA Yellow Card no Google Play ou Apple App Store

Ao comunicar efeitos secundários pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. Como armazenar Biotest Albumina Humana 20%

Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no rótulo e na embalagem exterior.

Manter o frasco na embalagem exterior, para proteger da luz. Não 
conservar acima de 25ºC.
Não congele.

Após aberto, o produto deve ser utilizado imediatamente.

Imediatamente antes da administração, verifique se a solução está límpida. O produto não deve ser usado se 
houver turvação ou partículas visíveis.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar 
fora os medicamentos que já não utiliza. Essas medidas ajudarão a proteger o meio ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações
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O que contém o Biotest 20% de albumina humana
Cada frasco com 50 ml de solução contém 10 g de proteína plasmática humana, das quais pelo menos 96% é albumina 
humana.
Cada frasco com 100 ml de solução contém 20 g de proteína plasmática humana, das quais pelo menos 96% é albumina 
humana.

Os outros componentes são: caprilato de sódio (16 mmol/l), cloreto de sódio (63 mmol/l), 
Nacetiltriptofanato (16 mmol/l), água para injectáveis.

Qual o aspecto de Human Albumin Biotest 20% e conteúdo da embalagem Líquido 
límpido e levemente viscoso; é quase incolor, amarelo, âmbar ou verde.

Frasco de vidro com 50 ml 

Frasco de vidro com 100 ml

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e 
Fabricante Biotest Pharma GmbH
Landsteinerstraße 5
63303 Dreieich
Alemanha
Tel.: +49 6103 801-0 Fax: 
+49 6103 801-150 E-mail: 
mail@biotest.com

PL 04500/0012

POM

Este folheto foi revisto pela última vez em 02/2020.

AS INFORMAÇÕES A SEGUIR SÃO APENAS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE:

Advertências e precauções especiais de uso
O efeito coloidosmótico da albumina humana 200 g/l é aproximadamente quatro vezes maior que o do plasma sanguíneo. 
Portanto, quando se administra albumina concentrada, deve-se ter cuidado para garantir a hidratação adequada do paciente. 
Os pacientes devem ser monitorados cuidadosamente para evitar sobrecarga circulatória e hiperidratação.

As soluções de albumina não devem ser diluídas com água para injetáveis, pois isso pode causar hemólise nos receptores.

Se volumes comparativamente grandes forem substituídos, são necessários controles de coagulação e hematócrito. Deve-
se tomar cuidado para garantir a substituição adequada de outros constituintes do sangue (fatores de coagulação, 
eletrólitos, plaquetas e eritrócitos).

Pode ocorrer hipervolemia se a dosagem e a velocidade de infusão não forem ajustadas à situação circulatória do 
paciente.

Não há relatos de infecções virais com albumina fabricada de acordo com as especificações da Farmacopeia 
Europeia por processos estabelecidos.

Interações com outros medicamentos e outras formas de interação Não são 
conhecidas interações específicas da albumina humana com outros produtos.

Posologia e modo de administração
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Posologia
Medidas de adequação do volume circulante e não dos níveis plasmáticos de albumina devem ser usadas para determinar a dose 
necessária.

Se a albumina humana for administrada, o desempenho hemodinâmico deve ser monitorado regularmente; isso 
pode incluir:
-
-
-
-
-
-

pressão arterial e frequência de pulso 
pressão venosa central
pressão de cunha da artéria pulmonar 

débito urinário

eletrólito
hematócrito / hemoglobina

Método de administração 
Uso intravenoso
A solução pode ser administrada diretamente por via intravenosa ou pode ser diluída em solução isotônica (por 
exemplo, cloreto de sódio 0,9%).

Na troca de plasma, a taxa de infusão deve ser ajustada à taxa de remoção.

Notas para manuseio
As soluções de albumina não devem ser diluídas com água para injetáveis, pois isso pode causar hemólise nos receptores.

Se grandes volumes forem administrados, o produto deve ser aquecido à temperatura ambiente ou corporal antes do uso.

A solução deve ser límpida ou ligeiramente opalescente. Não utilize soluções turvas ou com 
depósitos. Isso pode indicar que a proteína é instável ou que a solução foi contaminada.

Uma vez aberto o frasco, o conteúdo deve ser utilizado imediatamente. Qualquer produto não utilizado deve ser 
descartado de acordo com os requisitos locais.
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