
Human Albumin Biotest 20%, soluție perfuzabilă 
Albumina umana

Citiți cu atenție tot prospectul înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante 
pentru dumneavoastră.

-
-
-

Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau asistentei.

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau asistentei. Aceasta include orice reacții adverse posibile care nu sunt enumerate 

în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

Ce este în acest prospect:
1. Ce este Human Albumin Biotest 20% și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte de a utiliza Human Albumin Biotest 20%
3. Cum să utilizați Human Albumin Biotest 20%
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Human Albumin Biotest 20%
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Human Albumin Biotest 20% și pentru ce se utilizează

Human Albumin Biotest 20% este o soluție perfuzabilă (în venă). 1 litru de soluție conține 200 g de proteină 
plasmatică umană din care cel puțin 96% este albumină umană.

Human Albumin Biotest 20% este utilizat pentru a restabili și menține volumul sanguin circulant acolo unde există un volum 
scăzut de sânge și este necesară utilizarea unui coloid, cum ar fi albumina.

2. Ce trebuie să știți înainte de a utiliza Human Albumin Biotest 20%

Nu utilizați Human Albumin Biotest 20%:
- dacă sunteți alergic la preparatele de albumină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 

6).

Avertismente și precauții
Suspiciunea de reacții de tip alergic sau anafilactic necesită oprirea imediată a perfuziei. În caz de șoc, 
trebuie aplicat tratamentul medical standard pentru șoc.

De asemenea, perfuzia va fi oprită dacă prezentați oricare dintre următoarele afecțiuni ca semn de supraîncărcare 
cardiovasculară (hipervolemie):
-
-
-
-
-
-

durere de cap

dispnee (dificultăți de respirație)
congestia venei jugulare (o acumulare de lichid într-o venă a gâtului) 

creșterea tensiunii arteriale

presiune venoasă crescută (presiunea crescută în vene) 
edem pulmonar (apă pe plămâni)
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Discutați cu medicul dumneavoastră dacă suferiți de oricare dintre următoarele afecțiuni:

-
-
-
-
-
-
-
El/ea va lua măsurile de precauție corespunzătoare. Veți fi, de asemenea, monitorizat de medicul dumneavoastră pentru a vă 
verifica situația circulatorie cu echilibrul electrolitic și volumul sanguin.

insuficiență cardiacă (insuficiență cardiacă decompensată) 

hipertensiune arterială (hipertensiune arterială)

vene mărite în esofag (varice esofagiene) 
apă pe plămâni (edem pulmonar)
tendință la sângerare anormală sau spontană (diateză hemoragică) 
scăderea eritrocitelor (anemie severă)
scăderea sau absența producției de urină (anurie renală și postrenală)

Informații despre transmiterea agenților infecțioși
Atunci când medicamentele sunt fabricate din sânge sau plasmă umană, sunt luate anumite măsuri pentru a preveni 
transmiterea infecțiilor la pacienți. Acestea includ:
- selectarea atentă a donatorilor de sânge și plasmă pentru a se asigura că cei cu risc de a fi purtători de infecții sunt 

excluși,

testarea fiecărei donații și a rezervoarelor de plasmă pentru semne de virus/infectii,
includerea unor etape în procesarea sângelui sau a plasmei care pot inactiva sau elimina virusurile.

-
-
În ciuda acestor măsuri, atunci când se administrează medicamente preparate din sânge sau plasmă umană, posibilitatea de 
transmitere a infecției nu poate fi exclusă total. Acest lucru se aplică și oricăror virusuri necunoscute sau emergente sau alte 
tipuri de infecții.

Nu există raportări de infecții virale cu albumină fabricată conform cerințelor Farmacopeei 
Europene prin procese stabilite.

Se recomandă insistent ca de fiecare dată când primiți o doză de Human Albumin Biotest 20%, numele și numărul 
de lot al produsului să fie înregistrate pentru a menține o evidență a loturilor utilizate.

Alte medicamente și albumină umană Biotest 20%
Spuneți medicului dumneavoastră dacă utilizați, ați folosit recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea
Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului 
dumneavoastră pentru sfatul înainte de a lua acest medicament. Medicul dumneavoastră va decide dacă Human Albumin 20% poate fi 
utilizată în timpul sarcinii și alăptării.

Conducerea și folosirea utilajelor
Human Albumin Biotest 20% nu are efecte cunoscute asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Human Albumin Biotest 20% conține sodiu
Acest medicament conține aproximativ 140 mg sodiu (componenta principală a sării de gătit/de masă) per 
flacon de 50 ml. Acest lucru este echivalent cu 7,0% din aportul zilnic maxim recomandat de sodiu pentru un 
adult.

Acest medicament conține aproximativ 280 mg sodiu (componenta principală a sării de gătit/de masă) per flacon 
de 100 ml. Acest lucru este echivalent cu 14,0% din aportul zilnic maxim recomandat de sodiu pentru un adult.

3. Cum să utilizați Human Albumin Biotest 20%

Tratamentul Human Albumin Biotest 20% va fi administrat de obicei în spital de către un medic sau o asistentă.

Albumina umană poate fi administrată direct într-o venă sau diluată în clorură de sodiu 0,9%.
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Dozaj și frecvență de administrare
Cantitatea de Human Albumin Biotest 20% pe care o primiți depinde de mărimea dumneavoastră, de boală și de pierderile de lichide 
sau proteine.

Medicul dumneavoastră va calcula doza de Human Albumin Biotest 20% și cât de des o veți primi pentru a obține nivelurile 
corecte din sângele dumneavoastră.

Dacă utilizați mai mult Human Albumin Biotest 20% decât ar trebui Acest lucru este foarte 

puțin probabil, dar medicul dumneavoastră va ști ce să facă dacă se întâmplă acest lucru.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau asistentei.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Au fost raportate următoarele reacții adverse:
-
-
-
Acestea apar rar.

culoare,

erupție cutanată de urzică 

(urticarie), febră și greață.

Foarte rar, pot apărea reacții severe, cum ar fi șoc. Dacă se întâmplă acest lucru, perfuzia va fi oprită și va fi 
început tratamentul corespunzător.

Raportarea efectelor secundare

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau asistentei. Aceasta include orice reacții adverse posibile care nu sunt 

enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin Yellow Card Scheme

Site: www.mhra.gov.uk/yellowcard sau căutați MHRA Yellow Card în Google Play sau Apple App Store

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Human Albumin Biotest 20%

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă și cutie.

A se păstra flaconul în cutia exterioară, pentru a fi protejat de lumină. A nu se păstra 

la temperaturi peste 25ºC.

Nu înghețați.

Odată deschis, produsul trebuie utilizat imediat.

Imediat înainte de administrare, verificați dacă soluția este limpede. Produsul nu trebuie utilizat dacă sunt 
vizibile tulburări sau particule.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei uzate sau a reziduurilor menajere. Întrebați-vă farmacistul cum să aruncați 
medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații
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Ce conține Human Albumin Biotest 20%
Fiecare flacon cu 50 ml soluție conține 10 g de proteină plasmatică umană din care cel puțin 96% este albumină 
umană.
Fiecare flacon cu 100 ml soluție conține 20 g de proteină plasmatică umană din care cel puțin 96% este albumină 
umană.

Celelalte componente sunt:   caprilat de sodiu (16 mmol/l), clorură de sodiu (63 mmol/l), 
nacetiltriptofanat (16 mmol/l), apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Human Albumin Biotest 20% și conținutul ambalajului Un lichid 
limpede, ușor vâscos; este aproape incolor, galben, chihlimbar sau verde.

Flacon de sticlă cu 50 ml 
Flacon de sticlă cu 100 ml

Deținătorul autorizației de introducere pe piață și producătorul 
Biotest Pharma GmbH
Landsteinerstraße 5
63303 Dreieich
Germania
Tel.: +49 6103 801-0 Fax: 
+49 6103 801-150 Email: 
mail@biotest.com

PL 04500/0012

POM

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în 02/2020.

URMĂTOARELE INFORMAȚII SUNT DESTINATE NUMAI PROFESIONILOR ÎN SĂNĂTATE:

Atenționări și precauții speciale pentru utilizare
Efectul coloid-osmotic al albuminei umane 200 g/l este de aproximativ patru ori mai mare decât cel al plasma sanguină. Prin urmare, 
atunci când se administrează albumină concentrată, trebuie avută grijă pentru a asigura o hidratare adecvată a pacientului. Pacienții 
trebuie monitorizați cu atenție pentru a se proteja împotriva supraîncărcării circulatorii și hiperhidratării.

Soluțiile de albumină nu trebuie diluate cu apă pentru preparate injectabile, deoarece aceasta poate provoca hemoliză la primitori.

Dacă trebuie înlocuite volume relativ mari, sunt necesare controale ale coagulării și ale hematocritului. 
Trebuie avut grijă să se asigure înlocuirea adecvată a altor constituenți ai sângelui (factori de coagulare, 
electroliți, trombocite și eritrocite).

Poate apărea hipervolemie dacă doza și viteza de perfuzie nu sunt ajustate la situația circulatorie a 
pacientului.

Nu există raportări de infecții virale cu albumină fabricată conform specificațiilor Farmacopeei 
Europene prin procese stabilite.

Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiuni Nu se 
cunosc interacțiuni specifice ale albuminei umane cu alte produse.

Doze și mod de administrare

4



Pozologie
Pentru a determina doza necesară, trebuie utilizate măsuri de adecvare a volumului circulant și nu nivelurile de albumină 
plasmatică.

Dacă urmează să fie administrată albumină umană, performanța hemodinamică trebuie monitorizată în mod regulat; aceasta 
poate include:

-
-
-
-
-
-

tensiunea arterială și frecvența pulsului 
presiunea venoasă centrală
debitul de urină cu presiune în pană a arterei 

pulmonare

electrolit
hematocrit / hemoglobină

Mod de administrare 
Utilizare intravenoasă
Soluția poate fi administrată direct pe cale intravenoasă, sau poate fi diluată într-o soluție izotonă (de exemplu, 
clorură de sodiu 0,9%).

În schimbul de plasmă, viteza de perfuzie trebuie ajustată la viteza de îndepărtare.

Note pentru manipulare

Soluțiile de albumină nu trebuie diluate cu apă pentru preparate injectabile, deoarece aceasta poate provoca hemoliză la primitori.

Dacă se administrează volume mari, produsul trebuie încălzit la temperatura camerei sau a corpului înainte de utilizare.

Soluția trebuie să fie limpede sau ușor opalescentă. Nu utilizați soluții tulburi sau care prezintă depuneri. Acest 
lucru poate indica faptul că proteina este instabilă sau că soluția a fost contaminată.

Odată ce flaconul a fost deschis, conținutul trebuie utilizat imediat. Orice produs neutilizat trebuie 
eliminat în conformitate cu reglementările locale.
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