
Human Albumin Biotest 20%, infüzyon için solüsyon 
insan albümini

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce kullanma talimatının tamamını okuyunuz çünkü sizin için önemli 
bilgiler içermektedir.
-
-
-

Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
Başka sorularınız varsa, doktorunuza veya hemşirenize sorun.
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz veya hemşirenizle konuşun. Bu, bu broşürde listelenmeyen olası yan etkileri 
içerir. 4. bölüme bakın.

Bu broşürde neler var:
1. Human Albumin Biotest 20% nedir ve ne için kullanılır?
2. Human Albumin Biotest 20% kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
3. Human Albumin Biotest 20% nasıl kullanılır
4. Olası yan etkiler
5. Human Albumin Biotest 20% nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. Human Albumin Biotest 20% nedir ve ne için kullanılır?

Human Albumin Biotest 20% (damar içine) infüzyon için bir solüsyondur. 1 litre çözelti, en az %96'sı insan 
albümini olan 200 g insan plazma proteini içerir.

Human Albumin Biotest 20%, düşük kan hacminin olduğu ve albümin gibi bir kolloid kullanımının gerekli olduğu durumlarda 
dolaşımdaki kan hacmini eski haline getirmek ve korumak için kullanılır.

2. Human Albumin Biotest 20% kullanmadan önce bilmeniz gerekenler

Human Albumin Biotest'i %20 kullanmayın:
- Albümin preparatlarına veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine alerjiniz varsa (bölüm 6'da 

listelenmiştir).

Uyarılar ve önlemler
Alerjik veya anafilaktik tip reaksiyon şüphesi, infüzyonun derhal durdurulmasını gerektirir. Şok 
durumunda şok için standart tıbbi tedavi uygulanmalıdır.

Kardiyovasküler aşırı yüklenme (hipervolemi) belirtisi olarak aşağıdaki koşullardan herhangi birini geliştirirseniz de 
infüzyon durdurulacaktır:
-
-
-
-
-
-

baş ağrısı
dispne (nefes almada güçlük)
şah damarı tıkanıklığı (boyun damarında sıvı birikmesi) 
kan basıncının artması
Artmış venöz basınç (damarlarda artan basınç) 
pulmoner ödem (akciğerlerde su)
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Aşağıdaki durumlardan herhangi birinden şikayetçiyseniz doktorunuzla konuşun:

-
-
-
-
-
-
-
Gerekli önlemleri alacaktır. Ayrıca elektrolit dengesi ve kan hacmi ile dolaşım durumunuzu 
kontrol etmek için doktorunuz tarafından izleneceksiniz.

kalp yetmezliği (dekompanse kalp yetmezliği) 
yüksek kan basıncı (hipertansiyon)
gırtlakta genişlemiş damarlar (yemek borusu 
varisleri) akciğerlerde su (akciğer ödemi)
anormal veya spontan kanama eğilimi (hemorajik diyatezi) kırmızı kan 
hücrelerinde azalma (şiddetli anemi)
azalmış veya yok idrar üretimi (böbrek ve böbrek sonrası anüri)

Enfeksiyöz ajanların bulaşması hakkında bilgi
İlaçlar insan kanından veya plazmasından yapıldığında, enfeksiyonların hastalara bulaşmasını önlemek 
için belirli önlemler alınır. Bunlar şunları içerir:
- Enfeksiyon taşıma riski taşıyanların dışlandığından emin olmak için kan ve plazma bağışçılarının dikkatli 

seçimi,
her bağışın ve plazma havuzlarının virüs/enfeksiyon belirtileri açısından test edilmesi,
virüsleri etkisiz hale getirebilen veya ortadan kaldırabilen kan veya plazmanın işlenmesine aşamaların dahil edilmesi.

-
-
Bu önlemlere rağmen insan kanından veya plazmasından hazırlanan ilaçlar uygulandığında enfeksiyon bulaşma 
olasılığı tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu, bilinmeyen veya ortaya çıkan virüsler veya diğer enfeksiyon türleri 
için de geçerlidir.

Yerleşik süreçlerle Avrupa Farmakopesi gerekliliklerine göre üretilmiş albümin ile virüs enfeksiyonlarına ilişkin 
herhangi bir rapor bulunmamaktadır.

Her %20 Human Albumin Biotest dozu aldığınızda, kullanılan serilerin kaydını tutmak için ürünün 
adının ve seri numarasının kaydedilmesi şiddetle tavsiye edilir.

Diğer ilaçlar ve Human Albumin Biotest 20%
Başka ilaçlar kullanıyorsanız, yakın zamanda kullandıysanız veya kullanabilecekseniz doktorunuza söyleyiniz.

Hamilelik, emzirme ve doğurganlık
Hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı 
almadan önce doktorunuza danışınız. İnsan Albümini %20'nin hamilelik ve emzirme döneminde kullanılıp kullanılmayacağına 
doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanma
Human Albumin Biotest %20'nin araç veya makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen hiçbir etkisi yoktur.

İnsan Albümini Biotest %20 sodyum içerir
Bu tıbbi ürün 50 ml flakonda yaklaşık 140 mg sodyum (pişirme/sofra tuzunun ana bileşeni) 
içerir. Bu, bir yetişkin için önerilen maksimum günlük sodyum alımının %7.0'ına eşdeğerdir.

Bu tıbbi ürün 100 ml flakonda yaklaşık 280 mg sodyum (pişirme/sofra tuzunun ana bileşeni) içerir. 
Bu, bir yetişkin için önerilen maksimum günlük sodyum alımının %14.0'ına eşdeğerdir.

3. Human Albumin Biotest 20% nasıl kullanılır

Human Albumin Biotest 20% tedavisi genellikle hastanede bir doktor veya hemşire tarafından verilecektir.

İnsan albümini doğrudan damara verilebilir veya %0.9 sodyum klorürde seyreltilebilir.
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Dozaj ve Uygulama Sıklığı
Aldığınız Human Albumin Biotest %20 miktarı, bedeninize, hastalığınıza ve sıvı veya protein kayıplarınıza 
bağlıdır.

Doktorunuz, kanınızda doğru seviyeleri elde etmek için Human Albumin Biotest'in %20 dozunu ve ne 
sıklıkta alacağınızı hesaplayacaktır.

Kullanmanız gerekenden %20 daha fazla Human Albumin Biotest kullandıysanız Bu pek 
olası değildir, ancak doktorunuz böyle bir durumda ne yapacağını bilecektir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya hemşirenize sorun.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

Aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:
-
-
-
Bunlar nadiren meydana gelir.

floş,
ısırgan otu döküntüsü (ürtiker), 

ateş ve mide bulantısı.

Çok nadiren şok gibi şiddetli reaksiyonlar meydana gelebilir. Böyle bir durumda infüzyon durdurulacak ve 
uygun tedavi başlatılacaktır.

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz veya hemşirenizle konuşun. Bu, bu broşürde listelenmeyen olası yan 
etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan Sarı Kart Şeması aracılığıyla da bildirebilirsiniz.
Web sitesi: www.mhra.gov.uk/yellowcard veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Sarı Kartını 
arayın

Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

5. Human Albumin Biotest 20% nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Bu ilacı, etiket ve dış karton üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Işıktan korumak için flakonu dış kartonda saklayınız. 25ºC'nin 
üzerinde saklamayın.
dondurmayın.

Ürün açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

Uygulamadan hemen önce solüsyonun berrak olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir bulanıklık veya partikül 
görülüyorsa ürün kullanılmamalıdır.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl atacağınızı 
eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler
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Human Albumin Biotest 20% Neleri İçerir
50 ml'lik solüsyonlu her şişe, en az %96'sı insan albümini olan 10 g insan plazma proteini 
içerir.
100 ml solüsyonlu her flakon, en az %96'sı insan albümini olan 20 g insan plazma proteini 
içerir.

Diğer bileşenler şunlardır: sodyum kaprilat (16 mmol/l), sodyum klorür (63 mmol/l), 
Nasetiltriptofanat (16 mmol/l), enjeksiyonluk su.

Human Albumin Biotest 20% neye benziyor ve paketin içeriği Berrak, 
hafif viskoz bir sıvı; neredeyse renksiz, sarı, kehribar veya yeşildir.

50 ml'lik cam flakon 
100 ml'lik cam flakon

Ruhsat Sahibi ve Üretici Biotest Pharma GmbH

Landsteinerstrasse 5
63303 Dreieich
Almanya
Tel.: +49 6103 801-0 Faks: 
+49 6103 801-150 E-posta: 
mail@biotest.com

PL 04500/0012

POM

Bu broşür en son 02/2020 tarihinde revize edilmiştir.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER YALNIZCA SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN AMAÇLANMIŞTIR:

Kullanım için özel uyarılar ve önlemler
200 g/l insan albümininin kolloid ozmotik etkisi, kan plazmasının yaklaşık dört katıdır. Bu nedenle, 
konsantre albümin uygulandığında hastanın yeterli hidrasyonunu sağlamaya özen gösterilmelidir. Hastalar, 
dolaşımdaki aşırı yüklenmeye ve hiperhidrasyona karşı korunmak için dikkatle izlenmelidir.

Albümin solüsyonları, alıcılarda hemolize neden olabileceğinden enjeksiyonluk su ile seyreltilmemelidir.

Nispeten büyük hacimler değiştirilecekse, pıhtılaşma ve hematokrit kontrolleri gereklidir. Diğer kan 
bileşenlerinin (pıhtılaşma faktörleri, elektrolitler, trombositler ve eritrositler) uygun şekilde ikame edilmesini 
sağlamak için özen gösterilmelidir.

Doz ve infüzyon hızı hastanın dolaşım durumuna göre ayarlanmazsa hipervolemi oluşabilir.

Yerleşik süreçlerle Avrupa Farmakopesi spesifikasyonlarına göre üretilmiş albümin ile virüs enfeksiyonlarına 
ilişkin herhangi bir rapor bulunmamaktadır.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim biçimleri İnsan 
albümininin diğer ürünlerle spesifik etkileşimleri bilinmemektedir.

Pozoloji ve uygulama yöntemi

4



pozoloji
Gerekli dozu belirlemek için plazma albümin düzeylerini değil, dolaşımdaki hacmin yeterliliğini ölçen ölçüler 
kullanılmalıdır.

İnsan albümini uygulanacaksa, hemodinamik performans düzenli olarak izlenmelidir; bu şunları 
içerebilir:
-
-
-
-
-
-

arteriyel kan basıncı ve nabız hızı 
santral venöz basınç
pulmoner arter kama basıncı 
idrar çıkışı
elektrolit
hematokrit / hemoglobin

Uygulama yöntemi 
intravenöz kullanım
Çözelti direkt olarak intravenöz yoldan uygulanabilir veya izotonik bir solüsyonda (örn. %0.9 sodyum 
klorür) seyreltilebilir.

Plazma değişiminde infüzyon hızı, uzaklaştırma hızına göre ayarlanmalıdır.

Kullanım için notlar
Albümin solüsyonları, alıcılarda hemolize neden olabileceğinden enjeksiyonluk su ile seyreltilmemelidir.

Büyük hacimler uygulanırsa, ürün kullanılmadan önce oda veya vücut sıcaklığına ısıtılmalıdır.

Çözelti berrak veya hafif opak olmalıdır. Bulutlu veya tortusu olan solüsyonları kullanmayın. Bu, 
proteinin kararsız olduğunu veya çözeltinin kirlendiğini gösterebilir.

Şişe açıldıktan sonra içeriği hemen kullanılmalıdır. Kullanılmayan herhangi bir ürün, yerel 
gerekliliklere uygun olarak atılmalıdır.
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