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Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αζζελή
Protamine sulphate LEO Pharma
1400 αληη-επαξίλεο IU/ml
(αληηζηνηρεί ζε 10mg/ml)
Δηάιπκα γηα έλεζε ή έγρπζε
Θεηηθή πξσηακίλε
Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ xξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε απηό ην θάξκαθν, δηόηη πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ζαο.


Φπιάμηε απηό ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά.



Ο γηαηξόο ή λνζειεύηξηα ζπλήζσο ρνξεγεί ην πξντόλ.

Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο

ξσηήζηε ην γηαηξό, ηε λνζειεύηξηα ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.



Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα, ελεκεξώζηε ην γηαηξό, λνζειεύηξηα ή
θαξκαθνπνηό ζαο.Απηό ηζρύεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιν νδεγηώλ ρξήζεο. Βιέπε παξάγξαθν 4.

Τη πεξηέρεη ην παξόλ θύιιν νδεγηώλ
1. Ση είλαη ε Protamine sulphate/ LEO Pharma θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηεο
2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ Protamine sulphate LEO Pharma
3. Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ Protamine sulphate LEO Pharma
4. Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
5. Πώο λα θπιάζζεηαη ηελ Protamine sulphate LEO Pharma
6. Πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο
1.

Τη είλαη ε Protamine sulphate LEO Pharma θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηεο

Γξαζηηθή νπζία είλαη ε ζεηηθή πξσηακίλε, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη σο αληίδνην ηεο επαξίλεο, γηα
λα εκπνδίζεη ηε δξάζε ηεο επαξίλεο θαη ησλ ρακεινύ κνξηαθνύ βάξνπο επαξηλώλ, θαη γηα λα
κεηώζεη ηε δξάζε απηώλ ησλ νπζηώλ ζην ζώκα.
Οη

επαξίλεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ πήμε ηνπ αίκαηόο ζαο θαη κπνξεί λα

πξνθαιέζνπλ αηκνξξαγία.
Απηό ην θάξκαθν κπνξεί λα ζαο ρνξεγεζεί:


Γηα λα βνεζήζεη λα ζηακαηήζεη ε αηκνξξαγία ε νπνία έρεη πξνθιεζεί από επαξίλε/ρακεινύ κνξηαθνύ βάξνπο επαξίλε



Γηα λα πξνιάβεη κεγάιε αηκνξξαγία εάλ έρεηε ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία κε επαξίλε/ρακεινύ κνξηαθνύ βάξνπο επαξίλε θαη πξόθεηηαη λα ρεηξνπξγεζείηε



Γηα λα αληηζηξαθεί ε δξάζε ηεο επαξίλεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάπνηεο εγρεηξήζεηο
θαξδηάο
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2. Τη πξέπεη λα γλσξίδεηε πξηλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε Protamine sulphate LEO Pharma
Με ρξεζηκνπνηήζεηε ηε Protamine sulphate LEO Pharma:
εάλ είζηε αιιεξγηθόο ζηε ζεηηθή πξσηακίλε ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν από ηα ζπζηαηηθά α πηνύ ηνπ
θαξκάθνπ (αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6).

Πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο
Απεπζπλζείηε ζην γηαηξό, θαξκαθνπνηό ή λνζειεύηξηα ζαο πξνηνύ ρξεζηκνπνηήζεηε Protamine
sulphate LEO Pharma



εάλ είζηε δηαβεηηθόο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηλζνπιίλε (εηδηθά πξσηακηληθή ηλζνπιίλε)



εάλ είζηε αιιεξγηθόο ζην ςάξη



εάλ είζηε ζηείξνο άλδξαο (κε ηθαλόο λα απνθηήζεη παηδηά) ή εάλ έρεηε ππνβιεζεί ζε
εθηνκή ηνπ ζπεξκαηηθνύ πόξνπ



(κία επέκβαζε πνπ θάλεη ηνλ άλδξα ζηείξν)

εάλ πξνεγνπκέλσο έρεηε θάλεη ζεξαπεία κε ζεηηθή πξσηακίλε, πξσηακηληθή ηλζνπιίλε ή
ρισξηνύρν πξσηακίλε

Δάλ ήδε ζαο έρεη δνζεί ε έλεζε ζαο, παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην πξνζσπηθό ηνπ λνζ νθνκείνπ εάλ θάπνην από ηα παξαπάλσ ηζρύεη γηα ζαο. Δάλ δελ είζζε ζίγνπξνη, παξαθαιείζζε λα
ζπδεηήζεηε κε ηνλ πξνζσπηθό ζαο γηαηξό.
Παηδηά θαη έθεβνη
Η

Protamine sulphate LEO Pharma δελ ελδείθλπηαη γηα ρξήζε ζε παηδηά θαη εθήβνπο.

Άιια θάξκαθα θαη Protamine sulphate LEO Pharma
Δλεκεξώζηε ην γηαηξό, λνζειεύηξηα ή θαξκαθνπνηό ζαο εάλ παίξλεηε, έρεηε πξόζθαηα πάξεη ή
κπνξεί λα πάξεηε άιια θάξκαθα.
Κύεζε θαη ζειαζκόο
Κύεζε
Δάλ είζζε έγθπνο, λνκίδεηε όηη κπνξεί λα είζζε έγθπνο ή ζρεδηάδεηε λα απνθηήζεηε παηδί,
δεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ, λνζειεύηξηαο ή θαξκαθνπνηνύ ζαο πξνηνύ πάξεηε απηό ην
θάξκαθν.
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ ζε έγθπεο γπλαίθεο.
Η Protamine sulphate LEO Pharma δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη παξά κόλν αλ είλαη ζαθώο
αλαγθαίν.
Θειαζκόο
Δάλ ζειάδεηε δεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ, λνζειεύηξηαο ή θαξκαθνπνηνύ ζαο πξνηνύ
πάξεηε απηό ην θάξκαθν.
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Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ ζε γπλαίθεο πνπ
ζειάδνπλ.
Δάλ ε ζεξαπεία κε Protamine sulphate LEO Pharma είλαη απαξαίηεηε, πξέπεη λα δηαθόπηεηαη ν
ζειαζκόο.
Οδήγεζε θαη ρεηξηζκόο κεραλεκάησλ
Η Protamine sulphate LEO Pharma δελ έρεη επίδξαζε ή έρεη ακειεηέα επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα
νδήγεζεο θαη ρξήζεο κεραλεκάησλ.
Η Protamine sulphate LEO Pharma πεξηέρεη λάηξην
Σν θάξκαθν πεξηέρεη ιηγόηεξν από 1 mmol (23 mg) λάηξην αλά 5 ml, δει. νπζηαζηηθά είλαη
“ειεύζεξν λαηξίνπ ”.

3. Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε Protamine sulphate LEO Pharma
Ο γηαηξόο ζαο ζα απνθαζίζεη ηελ πνζόηεηα ηνπ Protamine sulphate LEO Pharma πνπ είλαη
θαηάιιειε γηα εζάο.

Απηό εμαξηάηαη από ηα απνηειέζκαηα αηκαηνινγηθώλ εμεηάζεσλ γηα λα

βξεζεί πόζε επαξίλε πξέπεη λα εμνπδεηεξσζεί.
Η Protamine sulphate LEO Pharma πξννξίδεηαη γηα ελδνθιέβηα ρξήζε, θαη κπνξεί λα ρνξεγεζεί
αξγά κε έλεζε (πάλσ από 10 ιεπηά πεξίπνπ) ζε κηα θιέβα ή κπνξεί λα πξνζηεζεί ζην δηάιπκα
ηνπ νξνύ ζαο γηα «ζηάγδελ έγρπζε».
Μπνξεί λα ρξεηαζζείηε επηπιένλ δόζεηο, εηδηθόηεξα εάλ ρξεηάδεηαη λα αλαζηξαθεί ε δξάζε κίαο
ρακεινύ κνξηαθνύ βάξνπο επαξίλεο ή εάλ ε εγρείξεζή ζαο είλαη κεγάιεο δηάξθεηαο.
Γελ ζα ζαο ρνξεγεζνύλ πεξηζζόηεξα από 5 ml από απηό ην θάξκαθν ζε θακία από ηηο δεθάιεπηεο πεξηόδνπο ρνξήγεζεο.
Σξόπνο δηάζεζεο: Μόλν γηα Ννζνθνκεηαθή ρξήζε.
Εάλ ρξεζηκνπνηήζεηε κεγαιύηεξε δόζε Protamine sulphate LEO Pharma από ηελ
θαλνληθή
Απηό κπνξεί λα παξέκβεη ζηε δηαδηθαζία πήμεο ηνπ αίκαηνο απμάλνληαο ην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη
ην αίκα γηα λα πήμεη.
Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ πξντόληνο, ξσηήζηε ην γηαηξό,
λνζειεύηξηα ή θαξκαθνπνηό ζαο.
4. Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
Όπσο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη απηό ην θάξκαθν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, αλ θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο.
Σνβαξέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο:
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Δάλ αηζζαλζείηε νπνηνδήπνηε από ηα παξαθάησ, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε ακέζσο κε ην
γηαηξό ζαο, ηε λνζειεύηξηα ή ην ηνπηθό λνζνθνκείν γηα επείγνπζα βνήζεηα:
- Σνβαξή αιιεξγηθή αληίδξαζε. Σα ζπκπηώκαηα πεξηιακβάλνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα
ζηελ αλαπλνή, ζπξηγκόο, πξήμηκν ηνπ πξνζώπνπ θαη ησλ ρεηιηώλ, π ξνβιήκαηα θαξδηάο,
θαηάξξεπζε (ιηπνζπκία ιόγσ ρακειήο αξηεξηαθήο πίεζεο)
- Υςειή πίεζε ηνπ αίκαηνο ζηνπο πλεύκνλεο.

Σα ζπκπηώκαηα πεξηιακβάλνπλ ζνβαξά

πξνβιήκαηα αλαπλνήο
- Σνβαξή θαη κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο ρακειή αξηεξηαθή πίεζε.

Σα ζπκπηώκαηα πεξη-

ιακβάλνπλ αξγό θαξδηαθό ξπζκό, κειάληαζκα, αίζζεζε ιηπνζπκίαο ή θαηαπιεμίαο (εηδηθά εάλ ε Protamine sulphate LEO Pharma ρνξεγήζεθε ηαρέσο)

Οη αθόινπζεο ιηγόηεξν ζνβαξέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο έρνπλ παξαηεξεζεί κε ηε
ρνξήγεζε ηεο Protamine sulphate LEO Pharma:


Χακειή πίεζε αίκαηνο. Σα ζπκπηώκαηα πεξηιακβάλνπλ δάιε



Έκεηνο



Πόλνο ζηελ πιάηε



Αηκνξξαγία



Αιιεξγηθή αληίδξαζε, παξόκνηα κε θληδσηηθό εμάλζεκα ή άιια δεξκαηηθά εμαλζήκαηα.
Σα ζπκπηώκαηα πεξηιακβάλνπλ αίζζεζε ζεξκόηεηαο,

αίζζεζε έμαςεο, δύζπλνηα θαη

πξήμηκν ζηα βαζύηεξα ζηξώκαηα ηνπ δέξκαηνο (πεξηζηαζηαθά κε πξήμηκν ηεο γιώζζαο
θαη ησλ αεξαγσγώλ).
Αλαθνξά αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ
Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα, ελεκεξώζηε ηνλ γηαηξό, ή ηνλ θαξκαθ νπνηό ή
ηνλ λνζνθόκν ζαο. Απηό ηζρύεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη
ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Μπνξείηε επίζεο λα αλαθέξεηε αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
απεπζείαο, κέζσ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο. Διιάδα Δζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ,
Μεζνγείσλ 284, GR-15562 Χνιαξγόο, Αζήλα Σει: +30 21 32040380/337 Φαμ: + 30 21
06549585 Ιζηόηνπνο: http://www.eof.gr.
Μέζσ ηεο αλαθνξάο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ κπνξείηε λα βνεζήζεηε ζηε ζπιινγή πεξηζζόη εξσλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ παξόληνο θαξκάθνπ.

5. Πώο λα θπιάζζεηαη ην Protamine sulphate LEO Pharma


Σν θάξκαθν απηό πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην βιέπνπλ θαη δελ ην θζά-



Να κε ρξεζηκνπνηείηε απηό ην θάξκαθν κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη

λνπλ ηα παηδηά.
ζην θνπηί θαη ζηελ εηηθέηα κεηά ηε ΛΗΞΗ. Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη εθεί.


Απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θύιαμεο.



Να ρξεζηκνπνηείηαη άκεζα κεηά ην άλνηγκα ηεο θύζηγγαο.



Οπνηνδήπνηε ππόιεηκκα δηαιύκαηνο λα απνξξίπηεηαη.
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Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν εθόζνλ ην δηάιπκα είλαη δηαπγέο θαη ε θύζηγγα είλαη
άζηθηε.



Όηαλ αξαηώλεηαη γηα ρνξήγεζε σο βξαδεία ελδνθιέβηα έγρπζε ην δηάιπκα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη άκεζα.

Μελ πεηάηε θάξκαθα ζην λεξό ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα νηθηαθά απνξξίκκαηα.

Ρσηήζηε ην

θαξκαθνπνηό ζαο γηα ην πώο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηε πηα.

Απηά ηα

κέηξα ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
6. Πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο
Τη πεξηέρεη ην Protamine sulphate/ LEO Pharma


Γξαζηηθή νπζία είλαη ε ζεηηθή πξσηακίλε. 1 ml πεξηέρεη 1400 αληη-επαξίλεο IU ζεηηθήο
πξσηακίλεο

(αληηζηνηρεί ζε 10 mg), 5 ml πεξηέρνπλ 7000 αληη-επαξίλεο IU ζεηηθήο

πξσηακίλεο (αληηζηνηρεί ζε 50 mg).


Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη: ρισξηνύρν λάηξην, πδξνρισξηθό νμύ (γηα ξύζκηζε pH), πδξνμείδην
ηνπ λαηξίνπ (γηα ξύζκηζε pH) θαη ύδσξ ελεζίκσλ

Εκθάληζε ηνπ Protamine sulphate/ LEO Pharma θαη πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο
Σν πξντόλ είλαη δηαζέζηκν σο δηάιπκα γηα έλεζε ή έγρπζε, ην νπνίν είλαη θαζαξό, δηαπγέο πγξό.
Φύζηγγεο ησλ 5ml. πζθεπαζία ησλ 5 ή 50 θπζίγγσλ.
Μπνξεί λα κελ θπθινθνξνύλ όιεο νη ζπζθεπαζίεο.
Κάηνρνο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη παξαγσγόο
Κάηνρνο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο
LEO Pharma A/S
55 Industriparken, DK-2750 Ballerup, Denmark.
Παξαγσγόο
CENEXI SAS
52, rue Marcel et Jacques Gaucher, 94120 Fontenay-sous-Bois, France
Τν παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο αλαζεσξήζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ζηηο: 12/09/2016
Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ην θάξκαθν είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα: www.eof.gr
Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξόλ θαξκαθεπηηθό πξντόλ, παξαθαιείζηε
λα απεπζπλζείηε ζηνλ ηνπηθό αληηπξόζσπν ηνπ θαηόρνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο:
LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Λ. Κύκεο & ελέθα 10
GR- 14564 Κεθηζηά
Σει.: 2106834322
Email: leo.hellas@leo-pharma.com
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Παξαθαιώ θόςηε θαηά κήθνο ηεο γξακκήο θαη θπιάμηε απηό ην ηκήκα από ην
θύιιν νδεγηώλ. Δώζηε ην ππόινηπν ηκήκα ηνπ θύιινπ νδεγηώλ ζηνλ αζζελή.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνινπζνύλ απεπζύλνληαη κόλν ζε επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα
πγείαο

Protamine sulphate/ LEO Pharma
1400 αληη-επαξίλεο IU/ml

(αληηζηνηρεί ζε 10 mg/ml)
δηάιπκα γηα έλεζε ή έγρπζε
1 ml πεξηέρεη 1400 αληη-επαξίλεο IU ζεηηθήο πξσηακίλεο (αληηζηνηρεί ζε 10 mg)
5 ml πεξηέρνπλ 7000 αληη-επαξίλεο IU ζεηηθήο πξσηακίλεο (αληηζηνηρεί ζε 50 mg).

Δείηε νιόθιεξε ηελ Πεξίιεςε ησλ Φαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο (ΠΦΠ) γηα
πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο.
Θεξαπεπηηθέο Ελδείμεηο: Η ζεηηθή πξσηακίλε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
πξνθεηκέλνπ λα εμνπδεηεξσζνύλ νη αληηπεθηηθέο δξάζεηο ηεο επαξίλεο ή ηεο HΧΜB (Βι. ΠΧΠ).
Δνζνινγία θαη Τξόπνο Φνξήγεζεο
Η ζεηηθή πξσηακίλε ρνξεγείηαη σο βξαδεία ελδνθιέβηα έλεζε γηα δηάζηεκα 10 ιεπηώλ πεξίπνπ
ή σο ζπλερήο, βξαδεία ελδνθιέβηα έγρπζε. Η κεγαιύηεξε εθάπαμ ρνξεγνύκελε δόζε κε έλεζε
(δόζε εθόδνπ) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 5 ml (7000 αληη-επαξίλεο IU/50 mg ζεηηθή
πξσηακίλε). Ιδαληθά ε δόζε πξέπεη λα θαζνξίδεηαη από εμεηάζεηο πεθηηθόηεηαο ηνπ αίκαηνο.
ρξόλνο ηεο κεξηθώο ελεξγνπνηεκέλεο ζξνκβνπιαζηίλεο (APTT),

Ο

ν ελεξγνπνηεκέλνο ρξόλνο

πήμεο (ACT), ηα anti Xa επίπεδα θαη ε παξά ηε θιίλε δνθηκαζία εμνπδεηέξσζεο κε πξσηακίλε
επαξθνύλ γη απηό ην ζθνπό.
Οη δνθηκαζίεο πήμεο ζπλήζσο εθηεινύληαη 5 κε 15 ιεπηά κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο ζεηηθήο
πξσηακίλεο.
Δλδέρεηαη λα απαηηεζνύλ επηπιένλ δόζεηο επεηδή ε ζεηηθή πξσηακίλε απνκαθξύλεηαη από ην αίκα
ηαρύηεξα από ηελ επαξίλε θαη εηδηθά ηελ HΧMB. Η παξαηεηακέλε απνξξόθεζε κεηά από
ππνδόξηα ρνξήγεζε επαξίλεο ή HΧMB ελδέρεηαη επίζεο λα απνηειεί έλδεημε όηη πξέπεη λα
ρνξεγεζνύλ επαλεηιεκκέλεο δόζεηο.
Σξόπνο δηάζεζεο: Μόλν γηα Ννζνθνκεηαθή ρξήζε.
Εξοςδεηέπωζη ηηρ Ηπαπίνηρ:
1 ml Protamine sulphate/ LEO Pharma (10 mg ζεηηθήο πξσηακίλεο) ζα εμνπδεηεξώζεη πεξίπνπ
1400 IU επαξίλεο. Καζώο ε επαξίλε έρεη ζρεηηθά βξαρεία εκίζεηα δσή όηαλ ρνξεγεζεί
ελδνθιεβίσο (30 ιεπηά - 2 ώξεο), ε δόζε ηεο ζεηηθήο πξσηακίλεο πξέπεη λα ξπζκίδεηαη
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ιακβάλνληαο ππόςε ην ρξόλν πνπ πέξαζε κεηά από ηε δηαθνπή ηεο ελδνθιέβηαο ρνξήγεζεο ηεο
επαξίλεο. Η δόζε ηεο ζεηηθήο πξσηακίλεο ζε ζρέζε κε ηελ πνζόηεηα ηεο επαξίλεο πνπ
ρνξεγήζεθε, πξέπεη λα κεησζεί, αλ έρνπλ πεξάζεη πεξηζζόηεξα από 15 ιεπηά κεηά από ηε
δηαθνπή ηεο ελδνθιέβηαο έλεζεο ηεο επαξίλεο.
Εξοςδεηέπωζη ηηρ Ηπαπίνηρ Χαμηλού Μοπιακού Βάποςρ (HΧMB):
πλήζσο ζπληζηάηαη δόζε 1 ml Protamine sulphate/ LEO Pharma (10 mg ζεηηθήο πξσηακίλεο)
γηα ηελ εμνπδεηέξσζε 1000 anti Xa IU HΧMB. Η ζεηηθή πξσηακίλε εμνπδεηεξώλεη ηηο δηάθνξεο
HΧMB ζε δηαθνξεηηθό βαζκό. πλεπώο ζε πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο γηα θάζε HΧMB πξέπεη λα
ζπκβνπιεύεζηε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ θάζε παξαζθεπαζηή.
Η ζεηηθή πξσηακίλε έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εμνπδεηεξώλεη κεξηθώο κόλν ηελ anti-Xa
δξαζηηθόηεηα ηεο HΧMB, θαη ε εμνπδεηέξσζε δελ ζα είλαη απνηειεζκαηηθόηεξε αλ ρνξεγεζνύλ
πςειόηεξεο δόζεηο από ηηο ζπληζηώκελεο.
ηελ πεξίπησζε εμνπδεηέξσζεο ππνδνξίσο ρνξεγνύκελεο HΧMB ππάξρεη ν θίλδπλνο ε
εμνπδεηέξσζε κε κηα κόλν έλεζε ζεηηθήο πξσηακίλεο λα είλαη αηειήο. Η θάζε ηεο
απνξξόθεζεο ηεο ΗΧΜΒ από ην ζεκείν ηεο έλεζεο ζα νδεγήζεη ζηελ πξνζζήθε επηπιένλ
πνζόηεηαο HΧMB ζηελ θπθινθνξία [θαηλόκελν πνπ νλνκάδεηαη «δξάζε depot» (παξαηεηακέλεο
απνδέζκεπζεο)]. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ελδέρεηαη λα είλαη αλαγθαία ε επαλεηιεκκέλε
ρνξήγεζε ζεηηθήο πξσηακίλεο ή κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζπλερήο, βξαδεία, ελδνθιέβηα έγρπζε.
Όηαλ γίλεηαη εθηίκεζε ηεο δόζεο ηεο ζεηηθήο πξσηακίλεο πνπ απαηηείηαη ζε ζρέζε κε ην ρξόλν
πνπ πέξαζε από ηελ ηειεπηαία δόζε HΧMB πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεηαη ππόςε ε εκίζεηα δσή
ησλ HΧMB.
Διαδικαζίερ καπδιοπνεςμονικήρ παπάκαμψηρ
πληζηάηαη νη δόζεηο ηεο ζεηηθήο πξσηακίλεο λα θαζνξίδνληαη βάζεη εμεηάζεσλ πεθηηθόηεηαο ηνπ
αίκαηνο. Ο ρξόλνο ηεο κεξηθώο ελεξγνπνηεκέλεο ζξνκβνπιαζηίλεο (APTT), ν ελεξγνπνηεκέλνο
ρξόλνο πήμεο (ACT), ηα anti Xa επίπεδα θαη ε παξά ηε θιίλε δνθηκαζία εμνπδεηέξσζεο κε
πξσηακίλε επαξθνύλ γη απηό ην ζθνπό. Οη δνθηκαζίεο πήμεο ζπλήζσο εθηεινύληαη 5 κε 15
ιεπηά κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο ζεηηθήο πξσηακίλεο.
Γεληθά, κία δόζε 0.1 ml έσο 0.2 ml (1-2 mg) Protamine sulphate / LEO Pharma ρνξεγείηαη
ελδνθιεβίσο γηα θάζε 100 κνλάδεο ρνξεγεζείζαο επαξίλεο.

Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο
Να ρξεζηκνπνηείηαη άκεζα κεηά ην άλνηγκα ηεο θύζηγγαο.
Οπνηνδήπνηε ππόιεηκκα δηαιύκαηνο λα απνξξίπηεηαη.
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν εθόζνλ ην δηάιπκα είλαη δηαπγέο, ρσξίο νξαηά ζσκαηίδηα θαη ε
θύζηγγα είλαη άζηθηε.
Κάζε αρξεζηκνπνίεην πξντόλ ή ππόιεηκκα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζύκθσλα κε ηηο θαηά ηόπνπο
ηζρύνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Η Protamine sulphate / LEO Pharma κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζαλ βξαδεία ελδνθιέβηα έγρπζε θαη ζ’
απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί δηάιπκα ρισξηνύρνπ λαηξίνπ 9 mg/ml.
Σέηνηα κίγκαηα δελ πξέπεη λα απνζεθεύνληαη.
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