
Human Albumin Biotest 20%, инфузионен разтвор 
Човешки албумин

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за 

Вас информация.

-
-
-

Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.

Ако получите някакви нежелани реакции, говорете с Вашия лекар или медицинска сестра. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са изброени в 

тази листовка. Вижте раздел 4.

Какво има в тази листовка:

1. Какво представлява Human Albumin Biotest 20% и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Human Albumin Biotest 20%
3. Как да използвате биотест за човешки албумин 20%

4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате биотест за човешки албумин 20%

6. Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представлява Human Albumin Biotest 20% и за какво се използва

Human Albumin Biotest 20% е инфузионен разтвор (във вена). 1 литър разтвор съдържа 200 g човешки плазмен 
протеин, от които най-малко 96% е човешки албумин.

Human Albumin Biotest 20% се използва за възстановяване и поддържане на обема на циркулиращата кръв, когато има нисък 
кръвен обем и е необходимо използването на колоиди, като албумин.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Human Albumin Biotest 20%

Не използвайте Human Albumin Biotest 20%:
- ако сте алергични към препарати от албумин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в 

точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Подозрението за реакции от алергичен или анафилактичен тип изисква незабавно спиране на инфузията. В случай на шок 
трябва да се приложи стандартно медицинско лечение за шок.

Инфузията също ще бъде спряна, ако развиете някое от следните състояния като признак на сърдечно-съдово 
претоварване (хиперволемия):
-
-
-
-
-
-

главоболие

диспнея (затруднено дишане)
конгестия на югуларната вена (натрупване на течност във вената на врата) 

повишава кръвното налягане

повишено венозно налягане (повишено налягане във вените) 

белодробен оток (вода в белите дробове)
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Говорете с Вашия лекар, ако страдате от някое от следните състояния:
-
-
-
-
-
-
-
Той/тя ще вземе съответните предпазни мерки. Вие също ще бъдете наблюдавани от Вашия лекар, за да провери 
състоянието на кръвообращението Ви с електролитния баланс и кръвния обем.

сърдечна недостатъчност (декомпенсирана сърдечна 

недостатъчност) високо кръвно налягане (хипертония)

разширени вени в хранопровода (варици на 

хранопровода) вода в белите дробове (белодробен оток)

склонност към необичайно или спонтанно кървене (хеморагична диатеза) намалени 

червени кръвни клетки (тежка анемия)

намалено или липсващо производство на урина (бъбречна и пост-ренална анурия)

Информация за предаването на инфекциозни агенти
Когато лекарствата се произвеждат от човешка кръв или плазма, се прилагат определени мерки, за да се предотврати 
предаването на инфекции на пациентите. Те включват:

- внимателен подбор на донори на кръв и плазма, за да се гарантира, че тези, изложени на риск от пренасяне на инфекции, са 

изключени,

тестване на всяко дарение и плазмени пулове за признаци на вирус/инфекции,
включването на стъпки в обработката на кръвта или плазмата, които могат да инактивират или премахнат вирусите.

-
-
Въпреки тези мерки, когато се прилагат лекарства, приготвени от човешка кръв или плазма, възможността за предаване на 
инфекция не може да бъде напълно изключена. Това важи и за всички неизвестни или нововъзникващи вируси или други 
видове инфекции.

Няма съобщения за вирусни инфекции с албумин, произведен съгласно изискванията на Европейската 
фармакопея по установени процеси.

Силно се препоръчва всеки път, когато получите доза Human Albumin Biotest 20%, да се записват името и 
партидния номер на продукта, за да се поддържа запис на използваните партиди.

Други лекарства и биотест за човешки албумин 20%
Уведомете Вашия лекар, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

Бременност, кърмене и плодовитост
Ако сте бременна или кърмите, мислите, че може да сте бременна или планирате да имате бебе, попитайте Вашия лекар за 
съвет, преди да приемете това лекарство. Вашият лекар ще реши дали човешки албумин 20% може да се използва по време на 
бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини
Human Albumin Biotest 20% няма известни ефекти върху способността за шофиране или работа с машини.

Human Albumin Biotest 20% съдържа натрий
Този лекарствен продукт съдържа приблизително 140 mg натрий (основен компонент на готварската/готварска сол) на 
флакон от 50 ml. Това е еквивалентно на 7,0% от препоръчителния максимален дневен хранителен прием на натрий за 
възрастен.

Този лекарствен продукт съдържа приблизително 280 mg натрий (основен компонент на готварската/готварска сол) на флакон 
от 100 ml. Това е еквивалентно на 14,0% от препоръчителния максимален дневен хранителен прием на натрий за възрастен.

3. Как да използвате биотест за човешки албумин 20%

Лечението с човешки албумин Biotest 20% обикновено се провежда в болница от лекар или медицинска сестра.

Човешкият албумин може да се приложи директно във вена или да се разреди в 0,9% натриев хлорид.
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Дозировка и честота на приложение
Количеството Human Albumin Biotest 20%, което получавате, зависи от вашия размер, заболяването и от загубата на течности или 

протеини.

Вашият лекар ще изчисли дозата на Human Albumin Biotest 20% и колко често ще я приемате, за да получите 
правилните нива в кръвта си.

Ако използвате повече човешки албумин Biotest 20%, отколкото трябва Това е много 

малко вероятно, но Вашият лекар ще знае какво да прави, ако това се случи.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Докладвани са следните нежелани реакции:
-
-
-
Те се срещат рядко.

зачервяване,

обрив от коприва 

(уртикария), треска и гадене.

Много рядко могат да възникнат тежки реакции като шок. Ако това се случи, инфузията ще бъде спряна и ще 
се започне подходящо лечение.

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, говорете с Вашия лекар или медицинска сестра. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са 

изброени в тази листовка. Можете също да докладвате нежелани реакции директно чрез схемата за жълта карта

Уебсайт: www.mhra.gov.uk/yellowcard или потърсете MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store

Като съобщавате нежелани реакции, можете да помогнете за предоставянето на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате биотест за човешки албумин 20%

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка.

Съхранявайте флакона във външната картонена опаковка, за да се предпази от светлина. Да 

не се съхранява над 25ºC.

Не замразявайте.

След отваряне продуктът трябва да се използва незабавно.

Непосредствено преди приложение проверете дали разтворът е бистър. Продуктът не трябва да се използва, ако има 
видима облачност или частици.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите 

лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация
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Какво съдържа Human Albumin Biotest 20%.
Всеки флакон с 50 ml разтвор съдържа 10 g човешки плазмен протеин, от който поне 96% е човешки 
албумин.
Всеки флакон със 100 ml разтвор съдържа 20 g човешки плазмен протеин, от който поне 96% е човешки 
албумин.

Другите съставки са: натриев каприлат (16 mmol/l), натриев хлорид (63 mmol/l), 
Нацетилтриптофанат (16 mmol/l), вода за инжекции.

Как изглежда Human Albumin Biotest 20% и какво съдържа опаковката Бистра, 
леко вискозна течност; той е почти безцветен, жълт, кехлибарен или зелен.

Стъклен флакон с 50 мл 

Стъклен флакон със 100 мл

Притежател на разрешение за употреба и производител 
Biotest Pharma GmbH
Ландщайнерщрасе 5
63303 Dreieich
Германия
Тел.: +49 6103 801-0 Факс: 
+49 6103 801-150 Email: 
mail@biotest.com

PL 04500/0012

POM

Дата на последно преразглеждане на листовката: 02/2020.

СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА САМО ЗА ЗДРАВНИ 
ПРОФЕССИОНАЛИ:

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Колоидно-осмотичният ефект на човешки албумин 200 g/l е приблизително четири пъти по-голям от този на кръвната плазма. 

Следователно, когато се прилага концентриран албумин, трябва да се внимава да се осигури адекватна хидратация на пациента. 

Пациентите трябва да бъдат внимателно наблюдавани, за да се предпазят от циркулаторно претоварване и хиперхидратация.

Разтворите на албумин не трябва да се разреждат с вода за инжекции, тъй като това може да причини хемолиза при реципиентите.

Ако трябва да се заменят сравнително големи обеми, са необходими контроли на коагулацията и хематокрита. 
Трябва да се внимава да се осигури адекватно заместване на други кръвни съставки (коагулационни фактори, 
електролити, тромбоцити и еритроцити).

Хиперволемия може да възникне, ако дозата и скоростта на инфузия не са адаптирани към състоянието на кръвообращението на 

пациента.

Няма съобщения за вирусни инфекции с албумин, произведен в съответствие със спецификациите на 
Европейската фармакопея по установени процеси.

Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействия Не 
са известни специфични взаимодействия на човешки албумин с други продукти.

Дозировка и начин на приложение
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Дозировка

За определяне на необходимата доза трябва да се използват мерки за адекватност на циркулиращия обем, а не на нивата на 

плазмения албумин.

Ако трябва да се прилага човешки албумин, хемодинамичните показатели трябва да се проследяват редовно; това може да 
включва:

-
-
-
-
-
-

артериално кръвно налягане и пулс 

централно венозно налягане

клиновидно налягане в белодробната артерия 

отделяне на урина

електролит
хематокрит/хемоглобин

Начин на приложение 

Интравенозно приложение

Разтворът може да се прилага директно интравенозно или може да се разреди в изотоничен разтвор 
(напр. 0,9% натриев хлорид).

При плазмен обмен скоростта на инфузия трябва да се коригира спрямо скоростта на отстраняване.

Бележки за боравене
Разтворите на албумин не трябва да се разреждат с вода за инжекции, тъй като това може да причини хемолиза при реципиентите.

Ако се прилагат големи обеми, продуктът трябва да се затопли до стайна или телесна температура преди употреба.

Разтворът трябва да е бистър или леко опалесцентен. Не използвайте разтвори, които са мътни или имат 
отлагания. Това може да означава, че протеинът е нестабилен или че разтворът е замърсен.

След отваряне на флакона, съдържанието трябва да се използва незабавно. Всеки неизползван продукт трябва да 
се изхвърли в съответствие с местните изисквания.
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