
Human Albumin Biotest 20 %, infusionslösning 
Mänskligt albumin

Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda detta läkemedel, eftersom den innehåller viktig 
information för dig.
-
-
-

Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare eller sjuksköterska.
Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i 
denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

Vad finns i denna broschyr:

1. Vad Human Albumin Biotest 20% är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Human Albumin Biotest 20%
3. Hur man använder Human Albumin Biotest 20%
4. Eventuella biverkningar
5. Hur man förvarar Human Albumin Biotest 20%
6. Förpackningens innehåll och annan information

1. Vad Human Albumin Biotest 20% är och vad det används för

Human Albumin Biotest 20% är en lösning för infusion (i en ven). 1 liter lösning innehåller 200 g humant 
plasmaprotein varav minst 96 % är humant albumin.

Human Albumin Biotest 20% används för att återställa och bibehålla cirkulerande blodvolym där det finns en låg 
blodvolym och användning av en kolloid, såsom albumin, krävs.

2. Vad du behöver veta innan du använder Human Albumin Biotest 20%

Använd inte Human Albumin Biotest 20%:
- om du är allergisk mot albuminpreparat eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i 

avsnitt 6).

Varningar och försiktighetsåtgärder

Misstanke om allergiska eller anafylaktiska reaktioner kräver ett omedelbart avbrytande av infusionen. Vid 
chock ska standardmedicinsk behandling för chock tillämpas.

Infusionen kommer också att avbrytas om du utvecklar något av följande tillstånd som tecken på kardiovaskulär 
överbelastning (hypervolemi):
-
-
-
-
-
-

huvudvärk
dyspné (svårigheter att andas)
halsvenstockning (en ansamling av vätska i en 
halsven) ökat blodtrycket
förhöjt ventryck (ökat tryck i venerna) lungödem 
(vatten i lungorna)

1/5

TITLE - ALBUMIN / HUMAN-ALBUMIN-GRIFOLS MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN SWEDISH

Source : Medicines Org UK

https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.577.pdf
www.911globalmeds.com/buy-albumin-human-albumin-grifols-online


Tala med din läkare om du lider av något av följande tillstånd:
-
-
-
-
-
-
-
Han/hon kommer att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. Du kommer också att övervakas av din läkare för att 
kontrollera din cirkulationssituation med elektrolytbalansen och blodvolymen.

hjärtsvikt (dekompenserad hjärtinsufficiens) 
högt blodtryck (hypertoni)
förstorade vener i matstrupen (esofagusvaricer) 
vatten i lungorna (lungödem)
tendens till onormal eller spontan blödning (hemorragisk diates) 
reducerade röda blodkroppar (svår anemi)
minskad eller frånvarande urinproduktion (renal och postrenal anuri)

Information om överföring av smittämnen
När läkemedel tillverkas av humant blod eller plasma vidtas vissa åtgärder för att förhindra att 
infektioner överförs till patienter. Dessa inkluderar:
- noggrant urval av blod- och plasmagivare för att säkerställa att de som riskerar att bära på infektioner 

utesluts,
testning av varje donation och plasmapooler för tecken på virus/infektioner,
inkluderandet av steg i behandlingen av blodet eller plasman som kan inaktivera eller ta bort virus.

-
-
Trots dessa åtgärder, när läkemedel framställda av humant blod eller plasma administreras, kan 
möjligheten att överföra infektion inte helt uteslutas. Detta gäller även okända eller nya virus eller 
andra typer av infektioner.

Det finns inga rapporter om virusinfektioner med albumin som tillverkats enligt Europeiska farmakopéns 
krav genom etablerade processer.

Det rekommenderas starkt att varje gång du får en dos av Human Albumin Biotest 20 % registreras produktens 
namn och batchnummer för att upprätthålla ett register över de batcher som används.

Andra läkemedel och Human Albumin Biotest 20%
Tala om för din läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare 
innan du tar detta läkemedel. Din läkare kommer att avgöra om Human Albumin 20% får användas under 
graviditet och amning.

Köra bil och använda maskiner
Human Albumin Biotest 20% har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Human Albumin Biotest 20% innehåller natrium
Detta läkemedel innehåller cirka 140 mg natrium (huvudkomponenten i matlagning/bordssalt) per 50 ml 
injektionsflaska. Detta motsvarar 7,0 % av det rekommenderade maximala dagliga intaget av natrium för en 
vuxen.

Detta läkemedel innehåller cirka 280 mg natrium (huvudkomponenten i matlagning/bordssalt) per 100 ml 
injektionsflaska. Detta motsvarar 14,0 % av det rekommenderade maximala dagliga intaget av natrium för en 
vuxen.

3. Hur man använder Human Albumin Biotest 20%

Human Albumin Biotest 20 % behandling kommer vanligtvis att ges på sjukhus av en läkare eller en sjuksköterska.

Humant albumin kan ges direkt i en ven eller späds ut i 0,9 % natriumklorid.
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Dosering och administreringsfrekvens
Mängden Human Albumin Biotest 20% du får beror på din storlek, sjukdomen och på vätske- eller 
proteinförluster.

Din läkare kommer att beräkna dosen av Human Albumin Biotest 20 % och hur ofta du kommer att få 
det för att få rätt nivåer i ditt blod.

Om du använder mer Human Albumin Biotest 20% än vad du borde Detta är mycket 
osannolikt men din läkare kommer att veta vad du ska göra om detta händer.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats:
-
-
-
Dessa förekommer sällan.

spola,
nässelutslag (urtikaria), 

feber och illamående.

I mycket sällsynta fall kan allvarliga reaktioner som chock inträffa. Om detta händer kommer infusionen att avbrytas 
och lämplig behandling påbörjas.

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i 
denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Yellow Card Scheme
Webbplats: www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple App Store

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.

5. Hur man förvarar Human Albumin Biotest 20%

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på etiketten och ytterkartongen.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen för att skydda mot ljus. 
Förvaras inte över 25ºC.
Frys inte.

När produkten har öppnats ska den användas omedelbart.

Omedelbart före administrering, kontrollera att lösningen är klar. Produkten får inte användas om 
grumlighet eller partiklar är synliga.

Släng inte några läkemedel i avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du slänger mediciner 
du inte längre använder. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och annan information
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Vad Human Albumin Biotest 20% innehåller
Varje injektionsflaska med 50 ml lösning innehåller 10 g humant plasmaprotein varav minst 96 % är humant 
albumin.
Varje injektionsflaska med 100 ml lösning innehåller 20 g humant plasmaprotein varav minst 96 % är humant 
albumin.

Övriga innehållsämnen är: natriumkaprylat (16 mmol/l), natriumklorid (63 mmol/l), 
Nacetyltryptofanat (16 mmol/l), vatten för injektionsvätskor.

Hur Human Albumin Biotest 20% ser ut och förpackningens innehåll En 
klar, lätt viskös vätska; den är nästan färglös, gul, bärnsten eller grön.

Glasflaska med 50 ml 
Glasflaska med 100 ml

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare 
Biotest Pharma GmbH
Landsteinerstraße 5
63303 Dreieich
Tyskland
Tel.: +49 6103 801-0 Fax: 
+49 6103 801-150 E-post: 
mail@biotest.com

PL 04500/0012

POM

Denna broschyr reviderades senast 02/2020.

FÖLJANDE INFORMATION ÄR ENDAST AVSEDAD FÖR HÄLSOPROFESSIONELLA:

Särskilda varningar och försiktighetsåtgärder vid användning

Den kolloid-osmotiska effekten av humant albumin 200 g/l är ungefär fyra gånger den för blodplasma. Därför, när 
koncentrerat albumin administreras, måste försiktighet iakttas för att säkerställa adekvat hydrering av patienten. 
Patienter bör övervakas noggrant för att skydda mot cirkulationsöverbelastning och hyperhydrering.

Albuminlösningar får inte spädas med vatten för injektionsvätskor eftersom detta kan orsaka hemolys hos recipienterna.

Om jämförelsevis stora volymer ska bytas ut är kontroller av koagulation och hematokrit nödvändiga. Försiktighet 
måste iakttas för att säkerställa adekvat substitution av andra blodbeståndsdelar (koagulationsfaktorer, elektrolyter, 
blodplättar och erytrocyter).

Hypervolemi kan uppstå om doseringen och infusionshastigheten inte anpassas till patientens 
cirkulationssituation.

Det finns inga rapporter om virusinfektioner med albumin som tillverkats enligt Europeiska farmakopéns 
specifikationer genom etablerade processer.

Interaktioner med andra läkemedel och andra former av interaktioner Inga 
specifika interaktioner mellan humant albumin och andra produkter är kända.

Dosering och administreringssätt
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Dosering
Mätningar på tillräcklig cirkulationsvolym och inte plasmaalbuminnivåer bör användas för att bestämma den dos som 
krävs.

Om humant albumin ska administreras bör den hemodynamiska prestandan övervakas regelbundet; detta kan 
inkludera:
-
-
-
-
-
-

arteriellt blodtryck och pulsfrekvens 
centralt venöst tryck
pulmonell artär kiltryck 
urinproduktion
elektrolyt
hematokrit/hemoglobin

Administreringssätt 
Intravenös användning
Lösningen kan administreras direkt intravenöst, eller så kan den spädas i en isoton lösning (t.ex. 
0,9 % natriumklorid).

Vid plasmautbyte bör infusionshastigheten anpassas till avlägsnandehastigheten.

Anmärkningar för hantering

Albuminlösningar får inte spädas med vatten för injektionsvätskor eftersom detta kan orsaka hemolys hos recipienterna.

Om stora volymer administreras ska produkten värmas till rums- eller kroppstemperatur före användning.

Lösningen ska vara klar eller lätt opaliserande. Använd inte lösningar som är grumliga eller har avlagringar. 
Detta kan tyda på att proteinet är instabilt eller att lösningen har blivit kontaminerad.

När injektionsflaskan har öppnats ska innehållet användas omedelbart. Alla oanvända produkter 
ska kasseras i enlighet med lokala krav.
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