
KISA UnUN nilcisi

"VBu ilag ek izlemeye tabidir. Bu iiggen yeni gtvenlilik bilgisinin hrzh olarak belirlenmesini
sa[layacaktr. Salhk mesle[i mensuplanrun qtipheli advers reaksiyonlarr TUFAM'a
bildirmeleri beklenmektedir. Bakmz Boliim 4.8 Advers reaksiyonlar nasrl raporlanr?"

1. BE$ERi rrBBi unuNuN lor
FACTANE 500 ru/ 5 mL IV enjeksiyon igin liyofilizetoz igeren flakon

2. KALirArir vr KANTiTATiT rirngivt
Etkin madde:

Liyofilize toz igeren flakonda:

insan koagtilasyon faktrirti VIII 500 ru/ 5 mL

Spesifik aktivite 100 IU/mg total proteinden fazladrr.

FACTANE yaklaqft 20IU/ml von Willebrand fakt<rr igerir.

Yardrmcr maddeler:

Yardrmcr maddeler igin 6.1'e bakmz.

3. FARMAS6TiX FORM

I.V. kullanrm igin liyofilize tozve gdzticti.

Qrizticti ile karrgtnldr[rnda elde edilen gozelti renksiz ya dabio.az opaktr.

4. KLiNiK ozrr,lirr,nn
4.1. Terapiitik endikasyonlar

FACTANE, konjenital faktor VIII eksikli[i olan (hemofili A) hastalarda kanamalarrn tedavisi
ve onlenmesinde, a),nca daha <jnceden tedavi gorsiin ya da gormesin, faktclr VIII'e karqr

inhibitorti olmayan hastalara uygulanacak cerrahi girigimlerde kullanrlr.

5 Bethesda Unitesinden (BU) daha az di.izeyde faktor VIII inhibitrirti (ndtralizan antikor)
geliqen hastalarda, e[er dolaqrmdaki fakt<ir VIII diizeyinde artrq ve alman klinik yanrt

stirtiyorsa, tedaviye devam edilebilir.

insan koagiilasyon fakt<rrii VIII, immiin tolerans indtiksiyonu yrintemi ile inhibitdrlerin yok
edilmesinde kullamlr.

FACTANE, von Willebrand hastah[rnda tek baqrna kullanrlmaya yetecek miktarda von
Willebrand faktiirti igermemektedir.

4.2.Pozoloji ve uygulama qekli

Pozoloji

o Cerrahi giriqimler srrasrnda ve kanama ataklartntn tedavisi ve iinlenmesinde

Genel kural olarak, kilo baqrna 1 IU faktor VIII uygulanmasl, plazma faktcir VIII diizeylerini
o/o2kadar artrr.

Agalrdaki formiiller, belli bir yanrt igin dozun saptanmastnda (I) ya da verilen bir dozla
beklenen yanltm saptanmastnda (II) kullanrlr.
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(I) Gerekli IU sayrsr : vticut a[rh[r (kg) x faktor VIII diizeyinde (normale gdre %)
istenen artrg x 0.5

(II) Faktdr VIII dtizeyinde beklenen artry (normale gore o/o) : 2 x uygulanan IU sayrst

viicut a[[h[r (kg)

Replasman tedavisinin dozu ve siiresi, hastamn gereksinimleri (Wcut a!rh[r, koagiilasyon
bozuklufunun giddeti, kanamarun yeri ve qiddeti, gereken faktrir VIII di.izeyi ve varsa inhibitor
dtizeyi) dofrultusunda bireysel olarak kararlaqtrrlmahdr.

Tablo 1'de plazma faktcir VIII diizeyleri igin minimum de[erler verilmektedir. Tanrmlanan
farkh kanama durumlarmda faktor VIII belirlenen si.ire iginde gereken dtizeyin altma (normal
de[erin %si olarak) dtigmemelidir.

FACTANE kanamalarrn onlenmesi amacryla da doz yine hastaya gore ayarlanarak
kullanrlabilil..2 - 3 gtinde bir, kilo bagrna 15 - 30IU arasmda verilen dozlar kanama saylsml
baqarrlr bir gekilde azaltmaktadr.

Daha onceden tedavi edilmemig ve FVIII:C seviyeleri <o/ol olan 103 gocukta yaprlan bir
gahgmada, kanamalarur tedavisinde ve engellenmesinde ve 6 yaqrndaki gocuklarda cerrahi
operasyon srasmda FACTANE'run (nanofiltre edilmemig olan versiyonu) klinik gtivenlili[i ve

etkinli[i gti sterilmigtir.

Kanama veya cerrahi iqlem

Gereken
plazma faktiir
VIII diizeYi(.)

Terapiitik plazma
diizeylerinin devam

ettirilmesi gereken siire ve
enjeksiyonlann srkhfir

Hafif kanamalar (hematonl eklem
kanamalarr, burun kanamasr)

%rs -%30 Kanamarun qiddetine gore en
azbi enjeksiyon

Ciddi kanamalar (kas ve a[rz boqlu[u
kanamalan, kafa igi travmasr)

Cerrahi (diq qekimi, ktigtik ameliyatlar)

o/o30 - o/o50 Yeterli iyileqme olana kadar

2-4g1tn

YaEamt tehdit eden kanamalar
(gastrointestinal, abdominal, serebral
veya torasik kanamalar, kafa travmast,
krrklar)
Biiyiik ameliyatlar

%50 -%100 7 gtin uygulamr. Tedavi daha
soma, % 30 ile %50 arasrnda
faktrir VIII diizeyleri
sa[lanacak bigimde 4 - 7 gi;r:,

daha stirdiiriiltir.

(*) Aktivite Seklinde olqiililrve normalinyilzdesi Seklinde ifade edilir.

6nemli:

FACTANE enjeksiyonlannrn srkhfr ve dozu, her zaman igin, klinikte giizlenen yarara ve

kanda oluqturulan faktiir VIII diizeylerine giire, bireysel olarak ayarlanmahdrr.

Hemofili A igin replasman tedavisi alan hastalar ozellikle faktrir VIII inhibitor geliqimi igin

dtizenli izlenmelidir. E[er gereken plazma faktOr VIII diizeyleri sa[lanamazsa ya da yeterli doz

verildi[i halde kanama kontrol altma ahnamazsa, hastarun faktor VIII inhibitorti geliqtirip
geliqtirmedi[i tespit edilmelidir. Bu gibi durumlarda (terapotik etkinin gortilmemesi, inhibitor
titresinde artrq) faktor VIII tedavisinin yararl gozden gegirilmelidir.
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inhibitdrlii hastalar:

FACTANE, tedavi srasurda 5 Bethesda Unitesinin (BU) alturda faktOr VIII inhibitorii
(ndtralizan antikor) geliqtiren hastalarda etkili olabilir. Replasman tedavisinin gere$ince yaprhp

yaprlmadr[ r, plazma faktdr VIII dtizeyi tayini ile anlaqrlr. intribitor titresi anamnestik bir
yarutur geliqmedi[ini saptamak izere tayin edilmelidir.

intribitor dtizeyi 5 BU'dan yiiksek olan hastalarda, ciddi kanamalan kontrol altura alnak igin
yiiksek doz FACTANE gerekebilir. Bazr vakalarda, yeterli miktarda faktcir VIII diizeyini
sallamak igin gereken dozlarrn yiikseklipi bu tedavinin uygulanmasul giigleqtirebilir. Ytiksek
inhibitor titreleri varhlurda FACTANE ile hemostaz sa$lanamazsa, aktive edihniq protrombin
kompleksi ya da aktive edilmig faktdr VII konsantresi kullamlabilir. Bu tiir tedaviler, her zaman

hemo fi li A tedavisinde deneyimli hekimler tarafindan ytiriittihnelidir.

. immiin tolerans indiiksiyonu ite inhibitiir tedavisi

immtin tolerans tedavisi, hemofili A hastalarmm tedavisinde deneyimli olan bir merkez

(x endikatif tedavi biyoldik kontrollere dayanarak adapte edilir.

6 hastada yaprlan klinik gahqmalardan elde edilen veriler, birkag yrlhk takip sonrasmda immtin
tolerans indiiksiyonu tedavisi ile inhibitorlerin, hastalarm 5'inde tamamen, 6'mcr hastada ise

krsmen ortadan kalktr[rnr gcistermiqtir.

Uygulama qekli:

FACTANE, 6.6. Kullanma Talimatr'nda da tammlandrlr qekilde, enjeksiyonluk su ile
kullanrma hanrlanacak toz formunda sunulmuqtur. FACTANE, haztlandrktan hemen soffa,
bir kerede ve dakikada 4 r.itL'yi gegmeyecek qekilde sadece I.V. olarak infiizyon edilmelidir.

Kullanrma hazr hale getirilen gcizelti hafif opak gdriiniimlii ya da renksizdir. Bulanrk ya da
gokeltili g<izeltiler enjekte edilmemelidir.

tarafindan latrlmah ve hnelidir.

immiin tolerans
indiiksiyonu fifit

Dozlar* Uygulama prosediirleri

Baqlangrg

Seviyeler 0.6-5 BU

Seviyeler >5 BU

Haftada 3 defa 50Iu/kg/gtin
ile gtinde 100 IU/kg arasmda

Haftada 3 defa 50-100
IU/kg/giin ile giinde 100-300

IU/ke/etin arasmda

En krsa stirede iTi
baglatrlmahdr.

inhibitiirlerin
kaybolmasrndan sonra,
normalyanlanma iimrii

ve etkinlik

100 IU/kg/gtin, daha sonra
50 IU/kg/gi.in, daha sonra her

2 giinde bir 50 IU/kg

daha sonra

Pro filaktik tedavi dozlarrnda

Ayhk artrqlarla

En az 1 yrl stireyle haftada 3
defa
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Ozel popiilasyonlara iliqkin ek bilgiler:

Biib rek/karaci[er yetmezlifi :

Bobrek ve karaci[er yetmezli[i olan hastalarda minimum konsantrasyonda ve pratik olarak
mtimkiin en yava$ infiizyon hrnyla uygulanmahdr.

Pediyatrik poptilasyon:

Qocuklarda, doz vticut a[rh[rna gdre ayarlantlarak kullamlabilir. inft.izyonhrzryava$
olmahdr.

Bu preparatta bulunan faktrir VIII insan plazmasuln normal bir bilegenidir ve endojen faktrir
VIII'le aynr etkiye sahiptir. Bu nedenle Factane 6 yaqrn altrndaki hastalarda da kullamlabilir.

Geriyatrik popiilasyon:

65 yaqrn tizerindeki hastalarda doz ayarlamasr yaprlarak ve minimum inftizyon hrznda verilir.

4.3. Kontrendikasyonlar

Preparatrn igindeki maddelerden herhangi birine alerjik oldu[u bilinen hastalarda
kullamlmamahdr.

Fakt<ir VIII inhibitdrii bulunsun ya da bulunmasm, FACTANE ile hemofili A tedavisi
hemotoloji uzmanr bir hekim tarafindan yaprlmahdrr.

Herhangi bir intraventiz protein iirtinii ile ortaya grkabilece[i gibi, FACTANE tedavisinde de
alerjik tipte aqnr duyarhhk reaksiyonlarr olabilir.
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4.4. Ozel kullanrm uyanlan ve iinlemleri

Viriis giivenlifi

FACTANE insan plazmasrndan elde edihnektedir. insan plazmasrndan elde edilen
ilaglar, viriisler ve teorik olarak Varyant Creutzfeldt-Jacob (v-CJD) gibi, gegitli
hastahklara yol agabilen enfeksiyon yaprcr ajanlar iqerebilirler. FACTANE'da Varyant
Creutzfeldt-Jacob hastahfrnrn bulaqma riski teorik olarak minimumken, klasik
Creutzfeldt-Jacob hastahfrnrn bulaqma riski higbir kanrtla desteklenmez. Alman
iinlemlere rafmen, bu tiir iiriinler halen potansiyel olarak hastahk bulagtrrabilir.

Bu tip iiriinlerin enfeksiyon yaplcr ajanlan bulagtrrma riski, plazma verenlerin belirli
virtislere iinceden maruz kahp kalmadrfrnrn izlenmesi, belirli viriis enfeksiyonlannrn
halihazrrda varhfrnrn test edilmesi ve belirli viriislerin yok edilmesi ve/veya
inaktivasyonu ile azaltrlmrqtrr. Biitiin bu iinlemlere rafmen, bu iiriinler hala potansiyel
olarak hastahk bulaqtrrabilirler. Aynca, heniiz bilinmeyen enfeksiyon yaprcr ajanlann bu
iiriinlerin igerisinde bulunma ihtimali mevcuttur.

HIV, HBV, HCV gibi zarlh viriisler ve HAV gibi zarflr olmayan viriisler igin etkili
iinlemlerin ahnmasrna dikkat edilmelidir. Parvoviriis 819 gibi zarlh olmayan viriislere
karqr ahnan tedbirler srnrrh sayrda olabilir. Parvoviriis 819 enfeksiyonu, gebelikte (fetal
infeksiyon) ve immiin yetmezlikya da krrmrzr kan hiicre iiretiminde artrq olan hastalarda
tehlikeli olabilir (hemolitik anemi gibD. Doktor, bu ilacr hastaya regete etmeden veya
uygulamadan iince hastasr ile risk ve yararlannt tarfigmahdrr.



Hastalar, iifiiker, yaygm iirtiker, go[tiste srkrqma hissi, hrrltrh solununr, hipotansiyon ve
anafilaksi gibi aqrrr duyarhhk reaksiyonlarmm erken belirtileri hakkrnda bilgilendirilmelidirler.

E[er bu semptomlar oluqursa, uygulamaya derhal son verilmelidir. E$er gok geliqirse, mevcut
trbbi standart tedaviler uygulanmahdu.

Doz hesaplamasr igin verilen formtl, uygulanmasr gereken dozu belirler; ancak gerekli plazma
faktor VIII dtizeyinin sa[landr[rnr do[rulamak igin uygun laboratuvar testlerinin diizenli
aralarla yaprlmasr tavsiye olunur. Biiytik ameliyatlarda koagtilasyon testleriyle replasman
tedavisinin kontrolii kagrnrlmazdr.

Do[ru dozda FACTANE birkag kez uygulanmaslna ralmen klinik yarut almmazsa ya da
plazma faktor VIII diizeyleri amaglanan konsantrasyona ulaqmryor ise, mutlaka faktor VIII
inhibitorti aranmahdr. Plazmada inhibitor varlt[r, ozellikle daha once tedavi g<irmemiq
hastalarda aranmah ve internasyonel birim cinsinden titre edilmelidir.

FACTANE kullananlara uygun aqr yaprlmasr (hepatit A, hepatit B) <inerilir.

igeri[inde bulunan 200 mg mannitol ve250 mg sukroza karqr kullanrm yolu nedeniyle herhangi
bir uyarr gerekmemektedir.

4.5. Difer trbbi iiriinler ile etkileEimler ve di[er etkilegim qekilleri

Bugtine kadar FACTANE ile ilag etkilegimi bildirilmemiqtir. Buna ralmen, difer ilaglarla
karrqtrrlmasr cinerilmez.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Qocuk dofurma potansiyeli bulunan kadrnlar/ Dofum kontrolii (Kontrasepsiyon)

Hemofili A hemen hemen sadece erkeklerde goriilen bir hastahktr. Bu nedenle FACTANE'rn
gocuk do[urma potansiyeli bulunan kadrnlarda kullanrmrna iliqkin 6zel bir oneri veya, tedavi
srasmda veya soffasrnda do[um kontroliini.in gerekli oldu[una dair herhangi bir bilgi sriz
konusu de[ildir.

Gebelik diinemi

Hayvanlar tizerinde yaprlan gahgmalar, gebelik/ ve-veya/ embriyonal/fetal geliqim/ ve-veya I
do[um/ ve-veya do[um sonrasr geliqim tizerindeki etkiler bakrmrndan yetersizdir (bkz. Krsrm
5.3). insanlara yonelik potansiyel risk bilinmemektedir. FACTANE gerekli olmadrkga gebelik
doneminde kullanrlmamahdrr.

Laktasyon diinemi

Faktor VIII'in insan ya da hayvan siitii ile atrldr[rna iliqkin yetersi/srmrh bilgi mevcuttur.
Fakt<ir VIII'in siit ile atilmasma yonelik fizikokimyasal ve eldeki farmakodinamik/toksikolojik
veriler nedeniyle anne siitti ile beslenen gocuk agrsmdan bir risk oldu[u gdz ardr edilemez.
Factane emzirme doneminde kullanrlmamahdr.

Ureme yetenefii /Fertilite

Yeterli klinik gahqma yaprlmadr[r igin herhangi bir veri yoktur. insanlardaki iireme yetenefiini/
fertiliteyi etkileyip etkilemedigi bilinmemektedir.

4.7. Arag ve makine kullanrmr iizerindeki etkiler

FACTANE'rn araq ve makine kullanrmr tizerine bilinen bir etkisine rastlanmamrqtr.
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4.8. istenmeyen etkiler

Srkhklar qu qekilde tanrmlanmrqtr: Qok yaygm (>l/10), yaygm (>l/100 ila <1/10); yaygm
olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); Eok seyrek (<1/10.000),
bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Her bir sfthk grubu iginde, yan
etkiler azalan qiddete gore smrflandrrlrlar.

Bafrqrkhk sistemi hastahklarr
Bilinmiyor:
Aqrr duyarhhk/ anafilaktik qok

Psikiyatrik hastahklan

Bilinmiyor:
Huzursuzluk

Sinir sistemi hastahklan

Bilinmiyor:
Baq agnsl letarji, kanncalanma

Kardiyak hastahklarr

Bilinmiysl'
Taqrkardi

Vaskiiler hastahklan

Bilinmiyor:
Hipotansiyon, ateq basmast

Solunum, giifiis bozukluklarr ve mediastinal hastahklan

Bilinmiyor:
Dispne, hrrltrh so lunum

Gastrointestinal h astahklan

Bilinmiyor:
Bulantl kusma

Deri ve deri altr doku hastahklan

Bilinmiyor:
Pruritus, eritenr, iirtiker, anjiyoodem

Genel bozukluklar ve uygulama biilgesine iliqkin hastahklan

Bilinmiyor:
Goltiste daralma hissi, lokal6dem, genel 6dem, inftizyon bdlgesinde a[n, titreme, asteni

Araqtrrmalar

Bilinmiyor:
Ytiksek ateq
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Hemofili A hastalarrnrn tedavisi srasurda faktor VIII inhibitrirti (notralizan antikor) geliqmesi
bilinen bir komplikasyondur. Bu durunr, yetersiz klinik cevaba yol agabilir.

LFB-BIOMEDICAMENTS tarafindan tiretilmiq ve nano-filtrasyon uygulanmamrq insan
prhtrlaqma faktorti VIII ile yaprlan klinik gahqmalar srasrnda: daha <inceden tedavi edilmemiq
ve FVIII C diizeyleri<o/o I ile baqvuran 104 hastanrn, l5'inde inhibit6r (% 14.4) geligti[i ve 5

hastadaki inhibit<ir diizeyinin 5 BU'nun iizerinde oldupu gosterilmiqtir.

FACTANE ile yaprlan klinik gahqmalarda, en az 6 ay siireyle tedavi edilmiq 32 a$r hemofili
hastasmda inhibitdr geligimi go zlenmemiqtir.

FACTANE pazara verildikten sonra yaprlan takiplerde Faktdr VIII inhibitdr oluqumu rapor
edilmiqtir. Bu inhibit<trler FACTANE ile daha 6nce tedavi edilmemiq hastalarda (PUPs) ve daha

rince tedavi edilen hastalarda (PTPs) gozlenmigtir.

FACTANE preparatl ile tedavi gdren hastalara inhibitor geliqimini saptamak igin diizenli klinik
ve laboratuvar kontrolii yaprlmahdr.

Alerjik reaksiyonlar nadir olarak gdriilmiiqtiir ve bazt durumlarda ciddi anafilaksi geliqebilir
(qok gibi).

Bulaqrcr ajanlar ile ilgili gtivenlik igin Bdliim 4.4'ebakrntz.

$iipheli advers reaksiyonlann raporlanmast

Ruhsatlandrma sonrasl qtipheli ilag advers reaksiyonlarmm raporlanmast biiyiik cjnem

taqmaktadr. Raporlama yaprlmasl ilacm yararlrisk dengesinin stirekli olarak izlenmesine
olanak sallar. Sa[hk mesle[i mensuplarrmn herhangi bir qtipheli advers reaksiyonu Tiirkiye
Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9.Doz a$rmr ve tedavisi

FACTANE ile doz aqtmt vakasr bildirilmemigtir.

s. FARMAKOLOJiK OZUrirlrn
5.L. Farmakodinamik iizellikler

Farmakoterapotik grup : Antihemoraj ik, insan ko agiilasyon faktorti VIII

ATC kodu: B02BD02

Etki mekanizmasr

FACTANE temel olarak faktor VIII igerir; bu faktor koagtilasyondan sorumludur. Fakt<ir VIII,
hemofili A'da kamn prhtrlagmasrna imkan tarur.

Hemofili A, fakt<ir VIII eksikliline bafh kalrtsal bir kan prhtrlaqma bozuklufiudur. Kanama

spontan olarak ya dakazalara veya ameliyatlara ba[h olarak ortaya grkabilir.

Fakt<ir VIII:C, plazmadaki faktor VIII kompleksinin koagiilasyon sallayrcr ktsmrdrr. Fakt<ir

VIII:C, von Willebrand faktoriiyle de iliqkilidir. Bu iki protein belirgin biyokimyasal ve

immiinolojik ozellikler ile birbirinden farkhdrrlar ve farkh genlerle kontrol edilirler. Faktor
VIII:C, faktor IX'un kofaktorti gibi davranarak faktrir X'u aktive eder. Aktive olan fakt<ir X,
protrombini trombine d6niigttrtir. Trombin, fibrinojeni fibrine gevirir ve bdylece prhtr oluqur.
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Bu preparattaki von Willebrand faktcirti (antrjen) yaklaqft 20lUlmL'dir.

5.2. Farmakokinetik iizellikler

Genel iizellikler

Emilim:

intravendz uygulama sonrasl uygulanan fakt<ir VIII miktarmm tamamr dolagrmda tespit
edilebilir.

intravenoz uygulama sonrasl absorbsiyon tam ve hrzhdr.

DaErhm:

FACTANE plazmadoruk diizeyleri, enjeksiyondan genellikle 15 dakika sonra elde edilir.

Biyotransformasyon:

FACTANE alanl2 hastada yaprlan bir gahqmada, FVIII:C gerikazarulmasr 2.6 t 0.7 IUI dLl
IU/kg ve yan 6mrii 12.1 + 4.7 saattir.

Eliminasyon:

Faktdr VIII, prhtrlagma esnasrnda proteolitik olarak inaktive edilir ve dolagrndan hlala
uzaklagtrrlrr.

Do Erusalhk/DoErusal o lmayan durum:

Eliminasyonu dozla orantrh olarak lineerdir.

5.3. Klinik iincesi giivenlilik verileri

Bu preparatta bulunan faktor VIII insan plazmasrmn normal bir bilegenidir ve endojen fakttir
VIII gibi davramr. Hayvanlarda tekrarh doz toksisite gahgmalart veya iireme iizerinde
gahgmalar yaprlmamrqtr. Preklinik emniyet verilerinde FACTANE'run mutajenik bir etkisi
g<isterilmemiqtir.

6. FARMAS0TiT OZnllirrrn
6.1. Yardrmcr maddelerin listesi

Glisin

Lisin hidroklori,ir

Kalsiyum kloriir

Sukroz

Mannitol

Enjeksiyonluk su

6.2. Gegimsizlikler

Bu ilag baqka higbir ilagla karrytrrlmamahdr. Sadece onaylanan enjeksiyon / infiizyon setleri
kullanrlabilir, giinkii bazr infizvon ekipmanlarmm ig ytizeyinde insan plazmast k<ikenli
prhtrlaqma faktorlerinin adsorbsiyonu (tutulmasr) tedavinin baqartstz olmasma yol agabilir.

6.3.Raf iimrii

36 ay
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Ilag hazrlandrktan soma hemen kullanrlmahdrr (grizelti hazrlandrktan sonra 25"C'de 3 saat

stabildir).

6.4. Saklamaya yiinelik iizel tedbirler

2o 8oC'de (buzdolabrnda), dondurulmadan saklanmahdrr. Donmuq tiriinleri 96zi.ip
kullanmayrnrz.

Do[rudan giineg rqr[rna karqr korunmasr igin drg ambalajr iginde saklanmahdr.

6.5.Ambalajrn niteli[i ve igerifi

Bir kutuda:

Trpalr (bromobutil) flakon igerisinde (Tip I cam) enjeksiyonluk gozelti igin liyofilize toz (500
IU); trpah flakon igerisinde (Tip II cam) gozticii (5 mL), alrrca bir transfer sistemi bulunur.

6.6. Beqeri trbbi iiriinden arta kalan maddelerin imhasr ve di[er iizel iinlemler

Kullanrlmamrq olan i.irtinler ya da atft materyaller 'Trbbi Atrklann Kontroli.i Yonetmeli[i' ve

'Ambalaj ve Ambalaj Atrklannrn Kontrolii Ycinetmelikleri'ne uygun olarak imha edilmelidir.

Kullanma Talimatr

HAZIRLANMASI

o Asepsi kurallanna uyunuz.
o Buzdolabrndan grkardrktan sonra hemen kullanmayrnrz.

A(l, \_,,

J,*r
o Her iki flakonu da (toz ve g<iziicii) oda srcakh$rna gelmesi

igin bekletiniz.

\r, \ry oQdztici.i ve toz flakonunun koruyucu kapaklannt gtkartmz.

. Kauguk ttpalarrn ytizeyini alkollii bir pamukla silerek
dezenfekte edniz.

a,
Mix2VialrM transfer sisteminden korulucu kapa[r gtkarmz.
Transfer sistemini ambalajrndan gtkarmadan, mavi ucunu
goziicii flakonunun ttpasma takmz.
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o Transfer sisteminin ambalajrnr gftarrp atrnrz. Transfer
sisteminin agrkta kalan krcmma dokunmamaya cizen
gdsteriniz.

Transfer sistemini taktr[rnrz gdziicti flakonunu ters geviriniz
ve transfer sisteminin qeffaf krsmrnr kullanar ak toz flakonuna
takntz. Qdzticti otomatik olarak toz flakonuna aktarrlacaktr.
Bu yapryr muhafaza ediniz ve toz tamamen g<iziinene kadar
flakonu hafi fge ddndiirerek sallaynrz.

$imdi, bir elinizde hazrlanmrg tiriin flakonunu
elinizde g<iziicii flakonu tutarak, Mix2VialrM
sistemini dondtirerek flakonlarr birbirinden ayrtnl.z,.

ve di[er
transfer

Qozeltinin bu qekilde hazrlanmasr kolaydrr ve 10 dakikadan daha krsa zamanafu.

Elde edilen gozelti renksiz ya da biraz opaktr. Bulamk ya da gokeltili gozeltiler enjekte

edilmemelidir.
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Uygulanmax:

Hazalanan ilacr dikey qekilde tutarken, steril bir ;rmgayl
Mix2VialrM transfer sistemine gevirerek sokunuz. Daha sonra

yavagga steril bir enjektore ilacr gekiniz.

ilag $rmgaya ahndrktan sonra, stktca $rmgayl tutunuz
(piston aqa[ryr gtisterecek qekilde), Mix2VialrM transfer
sistemini gevirerek gtkanruz ve yerine intravendz ya da

epikraniyal ifine takrnrz.
Enjektortin havasmt boqaltrp, deriyi dezenfekte ettikten sonra

vene giriniz.
Haznlandrktan hemen sonra, bir kerede ve dakikada 4 mL'yi
gegmeyecek qekilde yavag intravendz enjeksiyon yapffr.z.

Enjeksiyond an arta kalan ilag olursa uygun qekilde atrlmahdrr.
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