
Human Albumin Biotest 20%, solusyon para sa pagbubuhos 
albumin ng tao

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet bago mo simulan ang paggamit ng gamot na ito, dahil naglalaman ito ng mahalagang 

impormasyon para sa iyo.

-
-
-

Panatilihin ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor o nars.

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, kausapin ang iyong doktor o nars. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na 

ito. Tingnan ang seksyon 4.

Ano ang nasa leaflet na ito:

1. Ano ang Human Albumin Biotest 20% at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo gamitin ang Human Albumin Biotest 20%

3. Paano gamitin ang Human Albumin Biotest 20%
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Human Albumin Biotest 20%
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Human Albumin Biotest 20% at para saan ito ginagamit

Ang Human Albumin Biotest 20% ay isang solusyon para sa pagbubuhos (sa ugat). Ang 1 litro na solusyon ay naglalaman ng 200 g protina ng 

plasma ng tao kung saan hindi bababa sa 96% ay albumin ng tao.

Ang Human Albumin Biotest 20% ay ginagamit upang maibalik at mapanatili ang sirkulasyon ng dami ng dugo kung saan mayroong mababang 

dami ng dugo at ang paggamit ng isang colloid, tulad ng albumin, ay kinakailangan.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo gamitin ang Human Albumin Biotest 20%

Huwag gumamit ng Human Albumin Biotest 20%:

- kung ikaw ay alerdye sa mga paghahanda ng albumin o sa alinman sa iba pang sangkap ng gamot na ito (nakalista sa seksyon 
6).

Mga babala at pag-iingat
Ang hinala ng mga reaksiyong allergic o anaphylactic type ay nangangailangan ng agarang paghinto ng pagbubuhos. Sa kaso ng 

pagkabigla, ang karaniwang medikal na paggamot para sa pagkabigla ay dapat ilapat.

Ang pagbubuhos ay ititigil din kung magkakaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon bilang tanda ng cardiovascular 
overload (hypervolaemia):

-
-
-
-
-
-

sakit ng ulo

dyspnoea (kahirapan sa paghinga)
jugular vein congestion (isang build up ng fluid sa ugat ng leeg) 
tumaas ang presyon ng dugo
pagtaas ng venous pressure (pagtaas ng presyon sa mga 
ugat) pulmonary edema (tubig sa baga)

1 / 5

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

Source : Medicines Org UK

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


Makipag-usap sa iyong doktor kung dumaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:

-
-
-
-
-
-
-
Gagawin niya ang naaangkop na pag-iingat. Susubaybayan ka rin ng iyong doktor upang suriin ang iyong 
sitwasyon sa sirkulasyon sa balanse ng electrolyte at dami ng dugo.

pagpalya ng puso (decompensated cardiac insufficiency) mataas 

na presyon ng dugo (hypertension)

pinalaki na mga ugat sa gullet (oesophageal 
varices) tubig sa baga (pulmonary edema)
pagkahilig sa abnormal o kusang pagdurugo (haemorrhagic diathesis) nabawasan ang 

mga pulang selula ng dugo (matinding anemya)

nabawasan o wala ang produksyon ng ihi (renal at post-renal anuria)

Impormasyon sa paghahatid ng mga nakakahawang ahente

Kapag ang mga gamot ay ginawa mula sa dugo ng tao o plasma, ang ilang mga hakbang ay inilalagay upang maiwasan ang mga 

impeksyon na maipasa sa mga pasyente. Kabilang dito ang:

- maingat na pagpili ng mga donor ng dugo at plasma upang matiyak na ang mga nasa panganib na magkaroon ng impeksyon ay hindi 

kasama,

ang pagsusuri sa bawat donasyon at mga pool ng plasma para sa mga senyales ng virus/impeksyon,

ang pagsasama ng mga hakbang sa pagproseso ng dugo o plasma na maaaring mag-inactivate o mag-alis ng mga virus.

-
-
Sa kabila ng mga hakbang na ito, kapag ang mga gamot na inihanda mula sa dugo o plasma ng tao ay pinangangasiwaan, ang posibilidad ng 

pagdaan ng impeksyon ay hindi maaaring ganap na maibukod. Nalalapat din ito sa anumang hindi alam o umuusbong na mga virus o iba pang 

mga uri ng impeksyon.

Walang mga ulat ng mga impeksyon sa virus na may albumin na ginawa ayon sa mga kinakailangan sa European 

Pharmacopoeia sa pamamagitan ng mga naitatag na proseso.

Lubos na inirerekomenda na sa tuwing makakatanggap ka ng dosis ng Human Albumin Biotest 20% ang pangalan at numero 
ng batch ng produkto ay itatala upang mapanatili ang isang talaan ng mga batch na ginamit.

Iba pang mga gamot at Human Albumin Biotest 20%
Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit, kamakailan lamang ay gumamit o maaaring gumamit ng anumang iba pang mga gamot.

Pagbubuntis, pagpapasuso at pagkamayabong
Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, isipin na ikaw ay buntis o nagbabalak na magkaroon ng sanggol, humingi ng payo sa iyong doktor 
bago uminom ng gamot na ito. Ang iyong doktor ang magpapasya kung ang Human Albumin 20% ay maaaring gamitin sa panahon ng 
pagbubuntis at pagpapasuso.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang Human Albumin Biotest 20% ay walang alam na epekto sa kakayahang magmaneho o gumamit ng mga makina.

Ang Human Albumin Biotest 20% ay naglalaman ng sodium

Ang produktong panggamot na ito ay naglalaman ng humigit-kumulang 140 mg sodium (pangunahing bahagi ng pagluluto/table salt) bawat 50 ml vial. 

Katumbas ito ng 7.0% ng inirerekumendang maximum na pang-araw-araw na dietary intake ng sodium para sa isang nasa hustong gulang.

Ang produktong panggamot na ito ay naglalaman ng humigit-kumulang 280 mg sodium (pangunahing bahagi ng pagluluto/table salt) bawat 100 ml vial. 

Katumbas ito ng 14.0% ng inirerekumendang maximum na pang-araw-araw na dietary intake ng sodium para sa isang nasa hustong gulang.

3. Paano gamitin ang Human Albumin Biotest 20%

Ang Human Albumin Biotest 20% na paggamot ay karaniwang ibibigay sa ospital ng isang doktor o isang nars.

Ang albumin ng tao ay maaaring ibigay nang direkta sa isang ugat o diluted sa 0.9% sodium chloride.
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Dosis at Dalas ng Pangangasiwa
Ang halaga ng Human Albumin Biotest 20% na matatanggap mo ay depende sa iyong laki, sakit, at sa pagkawala ng likido o 
protina.

Kakalkulahin ng iyong doktor ang dosis ng Human Albumin Biotest 20% at kung gaano kadalas mo ito matatanggap upang 
makuha ang tamang mga antas sa iyong dugo.

Kung gumagamit ka ng mas maraming Human Albumin Biotest 20% kaysa sa dapat mo Ito ay napaka-

malamang ngunit malalaman ng iyong doktor kung ano ang gagawin kung mangyari ito.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor o nars.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Ang mga sumusunod na epekto ay naiulat:
-
-
-
Ang mga ito ay bihirang mangyari.

flush,
nettle rash (urticaria), 
lagnat at pagduduwal.

Bihirang-bihira, maaaring mangyari ang mga malalang reaksyon tulad ng pagkabigla. Kung nangyari ito, ang pagbubuhos ay ititigil at ang 

naaangkop na paggamot ay sisimulan.

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, kausapin ang iyong doktor o nars. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi nakalista sa 

leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng Yellow Card Scheme

Website: www.mhra.gov.uk/yellowcard o maghanap ng MHRA Yellow Card sa Google Play o Apple App 
Store

Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

5. Paano mag-imbak ng Human Albumin Biotest 20%

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire, na nakasaad sa label at panlabas na karton.

Itago ang vial sa panlabas na karton, upang maprotektahan mula sa liwanag. Huwag 

mag-imbak sa itaas ng 25ºC.

Huwag mag-freeze.

Sa sandaling mabuksan, ang produkto ay dapat gamitin kaagad.

Kaagad bago ang pangangasiwa, suriin kung ang solusyon ay malinaw. Ang produkto ay hindi dapat gamitin kung ang anumang 
ulap o mga particle ay nakikita.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon ang mga 

gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong sa pagprotekta sa kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon
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Ano ang nilalaman ng Human Albumin Biotest 20%.
Ang bawat vial na may 50 ml na solusyon ay naglalaman ng 10 g ng human plasma protein kung saan hindi bababa sa 96% ay albumin 

ng tao.

Ang bawat vial na may 100 ml na solusyon ay naglalaman ng 20 g ng human plasma protein kung saan hindi bababa sa 96% ay albumin 

ng tao.

Ang iba pang mga sangkap ay: sodium caprylate (16 mmol/l), sodium chloride (63 mmol/l), 
Nacetyltryptophanate (16 mmol/l), tubig para sa mga iniksyon.

Ano ang hitsura ng Human Albumin Biotest 20% at mga nilalaman ng pack Isang 
malinaw, bahagyang malapot na likido; ito ay halos walang kulay, dilaw, amber o berde.

Glass vial na may 50 ml 
Glass vial na may 100 ml

May hawak at Tagagawa ng Awtorisasyon sa Marketing 
Biotest Pharma GmbH
Landsteinerstraße 5
63303 Dreieich
Alemanya
Tel.: +49 6103 801-0 Fax: 
+49 6103 801-150 Email: 
mail@biotest.com

PL 04500/0012

POM

Huling binago ang leaflet na ito noong 02/2020.

ANG MGA SUMUSUNOD NA IMPORMASYON AY NILAYON LAMANG PARA SA MGA PROPESYONAL SA PANGANGALAGA NG 

KALUSUGAN:

Mga espesyal na babala at pag-iingat para sa paggamit

Ang colloid-osmotic na epekto ng albumin ng tao na 200 g/l ay humigit-kumulang apat na beses kaysa sa plasma ng dugo. Samakatuwid, kapag 

ang puro albumin ay ibinibigay, ang pangangalaga ay dapat gawin upang matiyak ang sapat na hydration ng pasyente. Ang mga pasyente ay 

dapat na maingat na subaybayan upang maprotektahan laban sa labis na karga ng sirkulasyon at hyperhydration.

Ang mga solusyon sa albumin ay hindi dapat lasawin ng tubig para sa mga iniksyon dahil maaari itong maging sanhi ng hemolysis sa mga tatanggap.

Kung medyo malalaking volume ang papalitan, ang mga kontrol ng coagulation at hematocrit ay kinakailangan. Ang pangangalaga 
ay dapat gawin upang matiyak ang sapat na pagpapalit ng iba pang mga nasasakupan ng dugo (coagulation factor, electrolytes, 
platelets at erythrocytes).

Maaaring mangyari ang hypervolaemia kung ang dosis at rate ng pagbubuhos ay hindi nababagay sa sitwasyon ng sirkulasyon ng 

pasyente.

Walang mga ulat ng mga impeksyon sa virus na may albumin na ginawa ayon sa mga pagtutukoy ng European Pharmacopoeia 

sa pamamagitan ng mga naitatag na proseso.

Pakikipag-ugnayan sa ibang mga produktong panggamot at iba pang paraan ng pakikipag-ugnayan 

Walang tiyak na pakikipag-ugnayan ng albumin ng tao sa ibang mga produkto ang nalalaman.

Posology at paraan ng pangangasiwa
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Posology
Ang mga sukat ng kasapatan ng circulating volume at hindi ang mga antas ng plasma albumin ay dapat gamitin upang matukoy ang 

kinakailangang dosis.

Kung ang albumin ng tao ay ibibigay, ang pagganap ng hemodynamic ay dapat na regular na subaybayan; maaaring kabilang dito 
ang:

-
-
-
-
-
-

arterial blood pressure at pulse rate 
central venous pressure
pulmonary artery wedge pressure 
ihi output
electrolyte
hematocrit / hemoglobin

Paraan ng pangangasiwa 
Paggamit ng intravenous
Ang solusyon ay maaaring direktang ibigay sa pamamagitan ng intravenous route, o maaari itong matunaw sa isotonic solution 
(hal. 0.9% sodium chloride).

Sa pagpapalitan ng plasma ang rate ng pagbubuhos ay dapat na iakma sa rate ng pag-alis.

Mga tala para sa paghawak

Ang mga solusyon sa albumin ay hindi dapat lasawin ng tubig para sa mga iniksyon dahil maaari itong maging sanhi ng hemolysis sa mga tatanggap.

Kung ang malalaking volume ay ibinibigay, ang produkto ay dapat magpainit sa kuwarto o temperatura ng katawan bago gamitin.

Ang solusyon ay dapat na malinaw o bahagyang opalescent. Huwag gumamit ng mga solusyon na maulap o may mga deposito. Ito ay 
maaaring magpahiwatig na ang protina ay hindi matatag o na ang solusyon ay naging kontaminado.

Kapag ang vial ay nabuksan, ang mga nilalaman ay dapat gamitin kaagad. Ang anumang hindi nagamit na produkto ay dapat na 
itapon alinsunod sa mga lokal na pangangailangan.
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