
Human Albumin Biotest 20%, dung dịch để tiêm truyền Albumin 
của con người

Đọc kỹ tất cả các tờ rơi trước khi bạn bắt đầu sử dụng thuốc này, vì nó chứa thông tin quan 
trọng cho bạn.
-
-
-

Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá của bạn.

Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc y tá của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra không 

được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

Nội dung trong tờ rơi này:
1. Human Albumin Biotest 20% là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi sử dụng Human Albumin Biotest 20%
3. Cách sử dụng Human Albumin Biotest 20%
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách lưu trữ Human Albumin Biotest 20%
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

1. Human Albumin Biotest 20% là gì và nó được sử dụng để làm gì

Human Albumin Biotest 20% là dung dịch để tiêm truyền (vào tĩnh mạch). Dung dịch 1 lít chứa 200 g protein huyết 
tương người, trong đó ít nhất 96% là albumin người.

Human Albumin Biotest 20% được sử dụng để khôi phục và duy trì lượng máu tuần hoàn ở những nơi có lượng máu 
thấp và bắt buộc phải sử dụng chất keo, chẳng hạn như albumin.

2. Những điều bạn cần biết trước khi sử dụng Human Albumin Biotest 20%

Không sử dụng Human Albumin Biotest 20%:
- nếu bạn bị dị ứng với các chế phẩm albumin hoặc với bất kỳ thành phần nào khác của thuốc này (được liệt kê trong 

phần 6).

Cảnh báo và đề phòng
Nghi ngờ phản ứng dị ứng hoặc phản vệ cần ngừng truyền ngay lập tức. Trong trường hợp bị sốc, nên áp 
dụng phương pháp điều trị y tế tiêu chuẩn để chống sốc.

Việc truyền dịch cũng sẽ bị ngừng nếu bạn phát triển bất kỳ tình trạng nào sau đây như một dấu hiệu của quá tải tim 
mạch (tăng thể tích máu):
-
-
-
-
-
-

đau đầu
khó thở (khó thở)
tắc nghẽn tĩnh mạch hình cầu (tích tụ chất lỏng trong tĩnh mạch 
cổ) làm tăng huyết áp
tăng áp lực tĩnh mạch (tăng áp lực trong tĩnh 
mạch) phù phổi (nước trên phổi)
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Nói chuyện với bác sĩ của bạn nếu bạn mắc phải bất kỳ tình trạng nào sau đây:
-
-
-
-
-
-
-
Anh ấy / cô ấy sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Bạn cũng sẽ được bác sĩ theo dõi để kiểm 
tra tình hình tuần hoàn với sự cân bằng điện giải và lượng máu.

suy tim (suy tim mất bù) huyết áp cao (tăng 
huyết áp)
giãn các tĩnh mạch trong nước chảy (giãn thực 
quản) nước trên phổi (phù phổi)
xu hướng chảy máu bất thường hoặc tự phát (xuất huyết tạng) 
giảm hồng cầu (thiếu máu nặng)
giảm hoặc không sản xuất nước tiểu (vô niệu ở thận và sau thận)

Thông tin về sự lây truyền của các tác nhân truyền nhiễm
Khi thuốc được làm từ máu hoặc huyết tương của con người, một số biện pháp nhất định được áp dụng để ngăn ngừa 
nhiễm trùng truyền sang bệnh nhân. Bao gồm các:
- lựa chọn cẩn thận những người hiến máu và huyết tương để đảm bảo loại trừ những người có nguy cơ mang bệnh 

nhiễm trùng,

việc kiểm tra mỗi lần hiến tặng và các bể huyết tương để tìm các dấu hiệu của vi rút / nhiễm trùng,

bao gồm các bước xử lý máu hoặc huyết tương có thể bất hoạt hoặc loại bỏ vi rút.
-
-
Bất chấp những biện pháp này, khi sử dụng các loại thuốc điều chế từ máu hoặc huyết tương người, không thể loại trừ 
hoàn toàn khả năng truyền nhiễm. Điều này cũng áp dụng cho bất kỳ loại vi rút nào chưa biết hoặc mới nổi hoặc các 
loại nhiễm trùng khác.

Không có báo cáo nào về việc nhiễm vi rút đối với albumin được sản xuất theo các yêu cầu của Dược điển 
Châu Âu theo các quy trình đã thiết lập.

Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị rằng mỗi khi bạn nhận một liều Human Albumin Biotest 20%, tên 
và số lô của sản phẩm được ghi lại để duy trì hồ sơ về các lô được sử dụng.

Các loại thuốc khác và Human Albumin Biotest 20%
Cho bác sĩ biết nếu bạn đang sử dụng, gần đây đã sử dụng hoặc có thể sử dụng bất kỳ loại thuốc nào khác.

Mang thai, cho con bú và sinh sản
Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, nghĩ rằng bạn có thể mang thai hoặc đang có kế hoạch sinh con, hãy hỏi ý 
kiến   bác sĩ trước khi dùng thuốc này. Bác sĩ sẽ quyết định xem có thể sử dụng Human Albumin 20% trong thời kỳ 
mang thai và cho con bú hay không.

Lái xe và sử dụng máy móc
Human Albumin Biotest 20% chưa có tác dụng nào đối với khả năng lái xe hoặc sử dụng máy móc.

Human Albumin Biotest 20% chứa natri
Sản phẩm thuốc này chứa khoảng 140 mg natri (thành phần chính của nấu ăn / muối ăn) trên mỗi lọ 50 ml. Con 
số này tương đương với 7,0% lượng natri ăn vào tối đa hàng ngày được khuyến nghị cho một người lớn.

Sản phẩm thuốc này chứa khoảng 280 mg natri (thành phần chính của nấu ăn / muối ăn) trên mỗi lọ 100 ml. Con 
số này tương đương với 14,0% lượng natri ăn vào tối đa hàng ngày được khuyến nghị cho một người lớn.

3. Cách sử dụng Human Albumin Biotest 20%

Việc điều trị Human Albumin Biotest 20% thường sẽ được bác sĩ hoặc y tá đưa ra bệnh viện.

Albumin người có thể được truyền trực tiếp vào tĩnh mạch hoặc pha loãng trong 0,9% natri clorid.
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Liều lượng và tần suất sử dụng
Số lượng 20%   Human Albumin Biotest bạn nhận được tùy thuộc vào kích thước của bạn, bệnh tật và sự mất chất lỏng hoặc 
protein.

Bác sĩ của bạn sẽ tính toán liều lượng Human Albumin Biotest 20% và tần suất bạn sẽ nhận được nó để có được 
nồng độ chính xác trong máu của bạn.

Nếu bạn sử dụng nhiều Human Albumin Biotest hơn 20% so với mức bạn nên Điều 
này rất khó xảy ra nhưng bác sĩ sẽ biết phải làm gì nếu điều này xảy ra.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá của bạn.

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.

Các tác dụng phụ sau đây đã được báo cáo:
-
-
-
Những điều này hiếm khi xảy ra.

tuôn ra,

phát ban cây tầm ma (mày 

đay), sốt và buồn nôn.

Rất hiếm khi xảy ra các phản ứng nghiêm trọng như sốc. Nếu điều này xảy ra, việc truyền dịch sẽ được dừng lại 
và bắt đầu điều trị thích hợp.

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc y tá của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra không được 

liệt kê trong tờ rơi này. Bạn cũng có thể báo cáo tác dụng phụ trực tiếp thông qua Sơ đồ thẻ vàng

Trang web: www.mhra.gov.uk/yellowcard hoặc tìm kiếm Thẻ vàng MHRA trong Google Play hoặc Apple App Store

Bằng cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về độ an toàn của thuốc này.

5. Cách lưu trữ Human Albumin Biotest 20%

Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em.

Không sử dụng thuốc này sau khi hết hạn sử dụng được ghi trên nhãn và hộp bên ngoài.

Giữ lọ trong hộp carton bên ngoài, để tránh ánh sáng. 
Không lưu trữ trên 25ºC.
Đừng đóng băng.

Sau khi mở ra, sản phẩm nên được sử dụng ngay lập tức.

Ngay trước khi dùng, hãy kiểm tra xem dung dịch có rõ ràng hay không. Không được sử dụng sản phẩm nếu có bất kỳ 
vẩn đục hoặc hạt nào có thể nhìn thấy.

Không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào qua nước thải hoặc rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách vứt bỏ những loại 
thuốc bạn không còn sử dụng nữa. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

6. Nội dung của gói và các thông tin khác

3



Những gì Human Albumin Biotest 20% chứa
Mỗi lọ 50 ml dung dịch chứa 10 g protein huyết tương người, trong đó ít nhất 96% là albumin 
người.
Mỗi lọ với 100 ml dung dịch chứa 20 g protein huyết tương người, trong đó ít nhất 96% là albumin 
người.

Các thành phần khác là: natri caprylate (16 mmol / l), natri clorua (63 mmol / l), Nacety 
Birdptophanate (16 mmol / l), nước pha tiêm.

Human Albumin Biotest 20% trông như thế nào và nội dung của gói Một chất lỏng 
trong suốt, hơi nhớt; nó gần như không màu, vàng, hổ phách hoặc xanh lục.

Lọ thủy tinh 50 ml 
Lọ thủy tinh 100 ml

Nhà sản xuất và chủ sở hữu ủy quyền tiếp thị 
Biotest Pharma GmbH
Landsteinerstraße 5
63303 Dreieich
nước Đức
Điện thoại: +49 6103 801-0 
Fax: +49 6103 801-150 
Email: mail@biotest.com

PL 04500/0012

POM

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào tháng 02/2020.

THÔNG TIN SAU ĐÂY CHỈ DÀNH CHO CÁC CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC SỨC KHỎE:

Cảnh báo đặc biệt và các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng

Tác dụng thẩm thấu keo của albumin người 200 g / l xấp xỉ bốn lần tác dụng của huyết tương. Do đó, 
khi dùng albumin đậm đặc, phải cẩn thận để đảm bảo bệnh nhân được hydrat hóa đầy đủ. Bệnh nhân 
cần được theo dõi cẩn thận để đề phòng quá tải tuần hoàn và tăng nước.

Dung dịch albumin không được pha loãng với nước để tiêm vì có thể gây tan máu ở người nhận.

Nếu cần thay thể tích tương đối lớn, cần kiểm soát đông máu và hematocrit. Cần phải cẩn 
thận để đảm bảo thay thế đầy đủ các thành phần khác trong máu (các yếu tố đông máu, điện 
giải, tiểu cầu và hồng cầu).

Tăng kali huyết có thể xảy ra nếu liều lượng và tốc độ truyền không được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình tuần hoàn của 
bệnh nhân.

Không có báo cáo nào về việc nhiễm vi-rút đối với albumin được sản xuất theo các thông số kỹ thuật của Dược điển 
Châu Âu bằng các quy trình đã được thiết lập.

Tương tác với các sản phẩm thuốc khác và các dạng tương tác khác Không có 
tương tác cụ thể nào của albumin người với các sản phẩm khác được biết đến.

Vị thế và phương pháp quản trị
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Vị trí học
Nên sử dụng các phép đo thể tích tuần hoàn chứ không phải nồng độ albumin huyết tương để xác định liều 
lượng cần thiết.

Nếu dùng albumin ở người, cần theo dõi thường xuyên hoạt động huyết động; điều này có thể 
bao gồm:
-
-
-
-
-
-

huyết áp động mạch và nhịp tim áp 
lực tĩnh mạch trung tâm
áp lực nêm động mạch phổi lượng 
nước tiểu
chất điện giải

hematocrit / huyết sắc tố

Phương pháp điều trị Sử dụng 
đường tĩnh mạch
Dung dịch có thể được dùng trực tiếp bằng đường tiêm tĩnh mạch, hoặc có thể được pha loãng trong dung dịch đẳng trương (ví 
dụ: natri clorid 0,9%).

Trong trao đổi huyết tương, tốc độ truyền phải được điều chỉnh theo tốc độ loại bỏ.

Các lưu ý để xử lý
Dung dịch albumin không được pha loãng với nước để tiêm vì có thể gây tan máu ở người nhận.

Nếu sử dụng một lượng lớn, sản phẩm phải được làm ấm bằng nhiệt độ phòng hoặc nhiệt độ cơ thể trước khi sử dụng.

Dung dịch phải trong hoặc hơi trắng đục. Không sử dụng các dung dịch bị vẩn đục hoặc có cặn. Điều 
này có thể chỉ ra rằng protein không ổn định hoặc dung dịch đã bị nhiễm bẩn.

Sau khi lọ đã được mở, nội dung phải được sử dụng ngay lập tức. Bất kỳ sản phẩm không sử dụng nào cũng 
phải được xử lý theo yêu cầu của địa phương.
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