
 Biotest Albumin Human٪20 للتسريب محلول

البشريالزالل

بالنسبة مهمة معلومات على تحتوي ألنها الدواء ، هذا استخدام في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة اقرأ
لك.

-

-

-

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ

ممرضتك.أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة أي لديك كان إذا

في مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن ممرضتك. أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من تعاني كنت إذا

4.القسم انظر النشرة. هذه

النشرة:هذه في هو ما
استخدامهدواعي هي وما  Biotest Albumin Human٪20 هو ما 1.

Biotest Albumin Human٪20 استخدام قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.
Biotest Albumin Human٪20 استخدام كيفية 3.
المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Biotest٪20 البشري األلبومين يخزن كيف 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما  Biotest Albumin Human٪20 هو ما 1.

من األقل على منها 96٪ البشري ، البالزما بروتين من جرام 200 على لتر 1 محلول يحتوي . )الوريدفي (للتسريب محلول .هو

20Biotest Albumin Human ٪ البشري األلبومين

في انخفاض هناك يكون حيث المنتشر الدم حجم على والحفاظ الستعادة ٪  20Biotest Albumin Human يستخدم

مطلوب.األلبومين ، مثل غروانية ، مادة واستخدام الدم حجم

Biotest Albumin Human٪20 استخدام قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

:Biotest Albumin Human٪20 تستخدم ال

في المدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات من أي أو األلبومين مستحضرات تجاه حساسية من تعاني كنت إذا-

.)6القسم

واإلحتياطاتالمحاذير
تطبيق يجب الصدمة ، حالة في التسريب. عن فورياً توقفاً تأقية أو تحسسية تفاعالت حدوث في االشتباه يتطلب

للصدمة.القياسي الطبي العالج

(الدموية واألوعية للقلب الزائد الحمل على كعالمة التالية الحاالت من أي عليك ظهرت إذا التسريب إيقاف أيضاً سيتم
:)الدمحجم فرط

-

-

-

-

-

-

الراسصداع

)التنفسفي صعوبات (التنفس ضيق
إلى  )الرقبةوريد في السوائل تراكم (الوداجي الوريد احتقان أدى

الدمضغط ارتفاع

رئوية وذمة  )األوردةفي الضغط زيادة (الوريدي الضغط ارتفاع

)الرئتينعلى ماء (
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التالية:الحاالت من أي من تعاني كنت إذا طبيبك إلى تحدث

-

-

-

-

-

-

-

من لديك الدموية الدورة حالة من للتحقق طبيبك قبل من مراقبتك أيضاً سيتم المناسبة. االحتياطات يتخذ سوف

الدم.وحجم الكهارل توازن خالل

ضغط ارتفاع  )تعويضيالال القلب قصور (القلب قصور

)الدمضغط ارتفاع (الدم
على ماء  ء)المريدوالي (المريء في األوردة تضخم

)رئويةوذمة (الرئتين
(الحمراء الدم خاليا انخفاض  )نزفيةأهبة (عفوي أو طبيعي غير نزيف إلى الميل

)حاددم فقر
)الكلويبعد وما الكلوي البول انقطاع (البول إنتاج غياب أو انخفاض

المعديةالعوامل انتقال عن معلومات
وتشمل المرضى. إلى العدوى انتقال لمنع معينة تدابير اتخاذ يتم البالزما ، أو اإلنسان دم من األدوية تصنع عندما

هذه:

بالعدوى ،اإلصابة لخطر المعرضين استبعاد من للتأكد والبالزما بالدم للمتبرعين الدقيق االختيار-

العدوى ،  /الفيروسعالمات عن بحثاً البالزما من وبرك تبرع كل اختبار

الفيروسات.تزيل أو تعطل أن يمكن البالزما أو الدم معالجة في خطوات إدخال

-

-

احتمال استبعاد يمكن ال البالزما ، أو اإلنسان دم من المحضرة األدوية إعطاء يتم عندما التدابير ، هذه من الرغم على

العدوى.من أخرى أنواع أو ناشئة أو معروفة غير فيروسات أي على أيضاً هذا ينطبق تماماً. العدوى انتقال

خالل من األوروبي األدوية دستور لمتطلبات وفقاً المصنعة باأللبومين فيروسية عدوى عن تقارير توجد ال

بها.المعمول العمليات

الدفُعة ورقم المنتج اسم تسجيل يتم  ، Biotest Albumin Human٪20 من جرعة تتلقى مرة كل في أنه بشدة يوصى

المستخدمة.للدفُعات بسجل االحتفاظ أجل من

Biotest٪20 البشري واأللبومين األخرى األدوية
أخرى.أدوية أي تستخدم قد أو مؤخراً استخدمت أو تستخدم كنت إذا طبيبك أخبر

والخصوبةوالرضاعة الحمل
قبل المشورة على للحصول طبيبك اسألي طفل ، إلنجاب تخططين أو حامل أنك تعتقدين مرضعة ، أو حامال ًكنت إذا

والرضاعة.الحمل أثناء  Albumin Human٪20 استخدام يمكن كان إذا ما طبيبك سيقرر الدواء. هذا تناول

الماكناتواستعمال السياقة
اآلالت.استخدام أو القيادة على القدرة على معروفة آثار  Biotest Albumin Human٪20 لـ ليس

الصوديومعلى  Biotest Albumin Human٪20 يحتوي

50 سعة قارورة لكل  )الطعامملح   /للطبخالرئيسي المكون (صوديوم مجم 140 حوالي على الطبي المنتج هذا يحتوي

للبالغين.الصوديوم من اليومي الغذائي المدخول من به الموصى األقصى الحد من 7.0٪ يعادل هذا مل.

مل. 100 قارورة لكل  )الطعامملح   /للطبخالرئيسي المكون (صوديوم مجم 280 حوالي على الطبي المنتج هذا يحتوي

البالغ.للشخص الصوديوم من اليومي الغذائي المدخول من به الموصى األقصى الحد من 14.0٪ يعادل وهذا

Biotest Albumin Human٪20 استخدام كيفية 3.

ممرضة.أو طبيب قبل من المستشفى في ٪  20Biotest Albumin Human عالج إعطاء يتم ما عادة

الصوديوم.كلوريد من 0.9٪ في تخفيفه أو الوريد في مباشرة البشري األلبومين إعطاء يمكن

5/2



اإلعطاءوتكرار جرعة

البروتين.أو السوائل وفقدان والمرض حجمك على تتلقاها التي  Biotest Albumin Human٪20 كمية تعتمد

الصحيحة المستويات على للحصول ستتلقاها مرة وكم  Biotest Albumin Human٪20 جرعة طبيبك سيحسب

دمك.في

هذا  يجبمما  Biotest Albumin Human٪20 من أكثر تستخدم كنت إذا

هذا.حدث إذا يفعل ماذا سيعرف طبيبك ولكن للغاية مرجح غير

ممرضتك.أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

التالية:الجانبية اآلثار عن اإلبالغ تم

-

-

-

هذه.تحدث ما نادرا

دافق

 )شرى(جلدي طفح
وغثيان.وحمى

المناسب.العالج وسيبدأ التسريب إيقاف فسيتم هذا ، حدث إذا الصدمة. مثل شديدة فعل ردود تحدث قد جدا ، نادرا

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

هذه في مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن ممرضتك. أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من تعاني كنت إذا

الصفراءالبطاقة مخطط عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة.

 Store Appأو  Play Googleفي  Card Yellow MHRAعن ابحث أو  yellowcard/www.mhra.gov.ukاإللكتروني: الموقع

Apple

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من

Biotest٪20 البشري األلبومين يخزن كيف 5.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

الخارجية.والعلبة الملصق على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

تخزن ال الضوء. من لحمايتها الخارجي الكرتون في بالقارورة احتفظ

مئوية.درجة 25 فوق

.تجمدال

الفور.على المنتج استخدام يجب فتحه ، بمجرد

جزيئات.أو عكر أي ظهور حالة في المنتج استخدام عدم يجب واضح. الحل أن من تأكد اإلعطاء ، قبل مباشرة

األدوية من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

البيئة.حماية في اإلجراءات هذه ستساعد تستخدمها. تعد لم التي

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.
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Biotest Albumin Human٪20 يحتويه ما
األلبومين من األقل على 96٪ منها البشري البالزما بروتين من جم 10 على المحلول من مل 50 على تحتوي قنينة كل تحتوي

البشري.

األلبومين من األقل على 96٪ منها البشري البالزما بروتين من جم 20 على المحلول من مل 100 على تحتوي قنينة كل تحتوي

البشري.

 ، )لتر  /مليمول63 (الصوديوم كلوريد  ، )لتر  /مليمول16 (الصوديوم كبريالت هي: األخرى المكونات

للحقن.ماء  ، )لتر  /مليمول16 (تريبتوفانات ناسيتيل

سائل  العبوةمحتويات هي وما  Biotest Albumin Human٪20 يبدو كيف

أخضر.أو كهرماني أو أصفر أو اللون عديم يكون يكاد اللزوجة ؛ قليل صاف ٍ

زجاجية قنينة مع زجاجية قنينة

مل100 بسعة مل 50 سعة

 GmbH المصنعةوالشركة التسويق ترخيص صاحب

Pharma Biotest
5Landsteinerstraße

درييش63303

ألمانيا

الفاكس: 801-0 6103 49 +الهاتف:

البريد 150-801 6103 49 +

mail@biotest.comاإللكتروني:

0012/ 04500PL

بوم

02./2020في مرة آخر النشرة هذه تعديل تم

فقط:الصحية الرعاية ألخصائيي مخصصة التالية المعلومات

لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات
عند لذلك ، الدم. بالزما تأثير أضعاف أربعة من يقرب ما هو لتر   /جم200 البشري لأللبومين الغرواني االسموزي التأثير

من للحماية بعناية المرضى مراقبة يجب للمريض. الكافي الترطيب لضمان الحذر توخي يجب المركز ، األلبومين إعطاء

السوائل.وفرط الدموية الدورة في الزائد الحمل

المتلقين.لدى الدم انحالل يسبب قد ذلك ألن للحقن بالماء األلبومين محاليل تخفيف عدم يجب

لضمان الحذر توخي يجب ضرورية. والهيماتوكريت التخثر على الضوابط فإن نسبياً ، كبيرة كميات استبدال تم إذا

.ء)الحمراالدم وكريات الدموية الصفائح الشوارد ، التخثر ، عوامل (األخرى الدم لمكونات المناسب االستبدال

للمريض.الدموية الدورة حالة حسب التسريب ومعدل الجرعة تعديل يتم لم إذا الدم حجم فرط يحدث قد

حسب األوروبي األدوية دستور لمواصفات وفقاً المصنعة باأللبومين فيروسية إصابات عن تقارير توجد ال

بها.المعمول العمليات

التعرف يتم لم  األخرىالتفاعالت وأشكال األخرى الطبية المنتجات مع التفاعالت

األخرى.المنتجات مع البشري لأللبومين محددة تفاعالت على

اإلدارةوطريقة الجرعات
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الجرعات
المطلوبة.الجرعة لتحديد البالزما في األلبومين مستويات وليس الدموية الدورة حجم كفاية مقاييس استخدام يجب

ذلك:يشمل قد بانتظام ؛ للدم الديناميكي األداء مراقبة يجب البشري ، األلبومين إعطاء حالة في

-

-

-

-

-

-

النبض ومعدل الشرياني الدم ضغط

المركزيالوريدي الضغط

إخراج إسفين ضغط الرئوي الشريان

البول

بالكهرباء

الهيموغلوبين  /الهيماتوكريت

في استخدام  اإلعطاءطريقة

الوريد

0.9٪ المثال سبيل على (التوتر متساوي محلول في تخفيفه يمكن أو الوريد ، طريق عن مباشرة المحلول إعطاء يمكن

.)الصوديومكلوريد

اإلزالة.معدل حسب التسريب معدل تعديل يجب البالزما ، تبادل في

للتعاملمالحظات
المتلقين.لدى الدم انحالل يسبب قد ذلك ألن للحقن بالماء األلبومين محاليل تخفيف عدم يجب

االستخدام.قبل الجسم حرارة درجة أو الغرفة حرارة درجة إلى المنتج تدفئة يجب كبيرة ، كميات إعطاء تم إذا

أن إلى هذا يشير قد رواسب. بها أو عكرة تكون التي الحلول تستخدم ال قليال.ً براقاً أو واضحاً المحلول يكون أن يجب

ملوث.المحلول أن أو مستقر غير البروتين

وفقاً مستخدم غير منتج أي من التخلص يجب الفور. على المحتويات استخدام يجب القارورة ، فتح بمجرد

المحلية.للمتطلبات
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