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ΔΙαλýμαΤα γΙα Ýγχυση υδροξυατθυλικοý αμýλου (ιιES) ν: νÝο
μÝτρα για την εγßφòυση τωγ
υπαρχüντων περιορισμþν λüγω του αυξημÝνου κινδýνου νεφρικÞò δυσλεπουργßαò και
θνησιμüτηταò σε οσθενεßò με κρßσιμη νüσο Þ σηψαιμßα
Voluven 60mg/ml, Volulyte 60mg/ml, Voluven 1O0mg/ml, Tetraspan 60mg/mι, Teτraspan
100mg/ml, Venofundin 60mg/ml

ν Το διολýμοτα για Ýγχυση υδροξυοιθυλικοý ομýλου (HES), τελοýν υπü συμπληρωματικÞ
ηοροκολοýθηση. Αυτü θο επιτρÝψει τη γρÞγορη αναγνþριση νÝων πληροφοριþν ασφüλειοò,
ΖητεßτοΙ οπü τουò επαγγελμοτßεò υγεßοò νο οναφÝρουν οηοιεσδÞποτε πιθαγολογοýμεγεò
ονεπιθýμ ητεò ενÝργειεò,

ΑγοηητÝ Εηογγελμοτßο Υγεßαò,
Η Vioser SA κοι η Fresenius Kabi Hellas, σε συμφωνßο με τον ΕυρωποΤκü Οργονισμü Φορμüκων κοι

τον Εθνικü Οργανισμü Φορμüκων, θο Þθελον νο σοò ενημερþσουν γιο το ακüλουθα;
Περßληψη
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ΠαΡÜ τουò περιορισμοýò που εισÞχθησαν το 2ο13, οι μελÝτεò χρησιμοποßησηò
φαρμÜκου Ýχουν δεßξει üτι τα διαλýματα HES για Ýγχυση συνÝχισον_να _ _
χρησιμüποιοýνται σε ασθενεßò με οντενδεßξειò, συμπεριλαμβανομÝνων εκε|νων με
σηψαιμßα, νεφρτκÞ δυσλειτουργßα Þ ασθενþν σε κρßσιμη κατüσταση. ΤÝτοια
ατττενδεικνυüυενη γοÞση συσγετßßεται υε κßνδυνο σοΒαοÞò ΒλÜΒπò,
συυ πεοιλαυ ΒανουÝνηò ουΕηυÝνηò θνησιυüτηταò,

ΕπιπλÝον, δεν τηρεßται πλÞρωò οýτε ο περιορισμüò οτην Ýνδειξη.
Το HES θα υπüκειται σε Ýνα πρüγραμμα ελεγχüμενηò πρüσβαση9 το οποßο θα
υλοποιεßται απü τουò Κατüχουò ¶δειοò Κυκλοφορßαò. Μüνο διαπιστευμÝνα
νοσοκομεßα/κÝντρα θα εφοδιÜζονται με αυτÜ τα φüρμακα. Η διαπßστευση θο αποιτεß οι
ατπa(ποιχοι επαγγελμστßεò υγεßαò οι οποßοι τα συνταγογραφοýν Þ τα χορηγοýν, νο
λαμβÜνουν υποχρεωττκÞ εκποßδευση σ;òετικÜ με την ασφολÞ και αποτελεσματικÞ
χρÞση τουò.
Τq προΤüντα HES θα πρÝπει να χρησιμοποιοýνται γτα τη θεραπεßα τηò υποογκαιμßοò
λüγω οξεßοò απþλειαò αßματοò μüνο üταν τα κρυσταλλοειδÞ οπü μüνα τουò δεν
θεωροýνται επαρκÞ και δεν πρÝπει να χΡηστμοποιοýνται σε ασθενεßò με σηψαιμßα,
νεφρικÞ δυσλεπουργßα Þ σε ασθενεßò σε κρßαμη κοτüòπαση.

¸ναò πλÞρηò κατÜλογοò αντενδεßξεων περιλομβÜνεται στιò πληροφορßεò προßüντοò.
ΑυτÝò συμ περιλα μ βÜνουν:
- Σηψατμßα
- Ασθενεßò σε κρßσιμη κατüσταση
- ΝεφρικÞ δυσλεπουργßα Þ θεραπεßα νεφρικÞò υποκατüστασηò
- ΑφυδατωμÝνουò

οσθενεßò

- Εγκοýμοτα
- ΕνδοκρανιακÞ Þ εγκεφαλικÞ αιμορρογßα

ασθενεßò, συ μπεριλα μβανομÝνων ασθενþν με πνευμονικü
οßδημα
- ΒοριÜ διατοροχÞ τηò πÞξηò του αßματοò
- ΒοριÜ Ýκπτωση τηò ηπατικÞò λειτουργßαò

- ΥπερενυδατωμÝνουò

ΓενικÝò πληροφορßεò σlòετικÜ με την ανησυχßο για την ασφÜλειο
¸νοò αυξημÝνοò κßνδυνοò νεφρικÞò δυσλειτουργßαò κοι θνησιμüτητοò σε ασθενεßò με σηψοιμßα Þ
κρßσιμη νüσο, στουò οποßουò χορηγÞθηκον διολýμοτα για Ýγχυση υδροξυαιθυλικοý ομýλου (HES), ο
οποιοò ονογνωρßστηκε σε μεγüλεò τυχοιοποιημÝνεò κλινικÝò δοκιμÝò οδÞγησε σε μιο επανεξÝτοση
τηò οσφÜλειοò αυτþν των προßüντων η οποßο ολοκληρþθηκε τον Οκτþβριο 2013.
Η επανεξÝταση του 2013 περιüρισε τη χρÞση των διαλυμüτων HES για Ýγχυση στη θεροπεßο τηò

υποογκοιμßαò λüγω οξεßοò αηþλειαò οßμοτοò μüνο üταν το κρυσταλλοειδÞ οπü μüνα τουò δεν
θεωροýνται εηορκÞ. ΕπιπλÝον, εφορμüστηκον νÝεò οντενδεßξειò σε ασθενεßò με σηψοιμßο, σε
οσθενεßò σε κρßσιμη κοτüστοση και στη νεφρικÞ δυσλεπουργßο Þ στη θεροπεßο νεφρικÞò
υηοκατÜστοσηò και οι πληροφορßεò ηροßüντοò επικοιροποιÞθηκον με ουτÝò τιò νÝεò αντενδεßξειò κοι
ηροειδοηοιÞσειò. ΑποιτÞθηκε, επßσηò, απü τουò κοτüχουò üδειοò κυκλοφορßοò νο προγματοποιÞσουν
μελÝτεò γιο νο παροχθοýν ηεροιτÝρω στοιχεßο γιο την υποστÞριξη τηò σχÝσηò οφÝλουò/κινδýνου
σΤΟυò εΥκεΚρΙμÝνουò πληθυσμοýò κοι μελÝτεò πορατÞρησηò γιο νο καταδειχθεß üτι οι γÝοι
περιορισμοß ακολουθοýντον στην κλινικÞ ηροκτικÞ.
Τον οκτþβριο 20t7, μετü το οηοτελÝσματα δýο τÝτοιων μελετþν ηοροτÞρησηò (μελετþν
χρησιμοποßησηò φορμÜκου - DUS), ο ΕΜΑ ξεκßνησε μιο νÝα εηονεξÝτοση τηò σχÝσηò
ΟφÝλΟυò/ΚΙνδýνΟυ των δΙαλυμÜτων HES για Ýγχυση, Οι τελευτοßεò Ýγειρον ονησυχßεò
üτι οι βοσικοß
ηεριορισμοß δεν Ýχουν ακολουθηθεß στην κλινικÞ προκτικÞ και üτι υηüρχει
χρÞση σε
ΟνΤενδεΙΚνυüμενΟυò Πληθυσμοýò, αφοý περßπου 9ψο των οσθενþγ
ηου εκτÝθηκαγ σε διολýματο
HES γιο Ýγχυση Þτον σε κρßσιμη κοτüστοση, ηερßπου 5-8% των
ασθενþν εßχαν νεφρικÞ
δυσλεπουργßο και ηερßηου 3-4Ο/ο των ασθενþν εßχον σηψαιμßα.
ΝÝο μÝτρο θα τεθοýν σýντομο σε εφαρμογÞ
για την ενßσχυση τηò συμμüρφωσηò με τιò εγκεκριμÝνεò
συνθÞΚεò ΧρÞσηò σΤην ΚλΙνΙΚÞ ηροκτικÞ, Αυτü θα
συμηεριλομβüνει τον περιορισμü τηò προμÞθειαò
Των δΙΟλυμÜΤων HES γΙα Ýγχυση
μüνο σε νοσοκομεßο/κÝντρο üηου οι επογγελματßεò υγεßαò, οι
onoioι οναμÝνεται να το συντογοΥραφÞσουν
Þ νο το χορηγÞσουν, Ýχουν λüβει υποχρεωτικÞ
εκποßδευση σχετικü με τιò κοτüλληλεò συνθÞκεò
χρÞσηò (πρüγρομμα ελεγχüμενηò ηρüσβοσηò),
κοθþò κοι nιo εμφονεßò προειδοηοιÞσειò στη
συσκευοσßα
ουτþν των διολυμüτων.

ΟΙ γΙΟΤρΟß δεν θα ΠρÝηεΙ να
Χρησιμοποιοýν το διολýμοτα HES γιο Ýγχυση εκτüò των
üρων τηò üδειοò
κυκλοφορßοò, üπωò

λεητομερþò ηεριγρüφονται στην Περßληψη
των Χαροκτηριστικþν του Προßüντοò
(ΠΧΠ) καθþò ουτü θο
μηοροýσε νο Ýχει ωò αποτÝλεσμα σοβαρÞ
βλüβη στουò ασθενεßò τουò.
Επιηρüσθετα στιò ποροπüνω υπενθυμßσειò,
ποροκολοýμε προσÝξτε üτι το HES θο
πρÝπει νο
χρησιμοποιεßτοι στη χομηλüτερη οηοτελεσματικÞ
δüση (< 30 mιlkg) γιο το συιττομüτερο
χρονικü
διüστημο (< 2α þρεò). Η θεροπεßα θο
πρÝηει νο κοθοδηγεßται αηü συνεχÞ
οιμοδυνομικÞ
ÝΤσΙ þσΤε η ÝγΧυση νο διοκüπτετοι
μü,ιßò επιτευχθοýν οι κοτüλληλοι οιμοδυναμικοß
Ι;rº:^"Ο'ηση
Γιο ηλÞρειò πληροφορßεò συιιταγογρüφησηò,
ανοτρÝξτε στην ΠΧΠ.

Πρüσκληση γιο αναφορÜ
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Το διολýμοτα γιο Ýγχυση υδροξυοιθυλικοý
αμýλου (HES), τελοýν

υπü συμηληρωμοτικÞ
ΠΟρΟΚΟλΟýθηση, Αυτü θο εηιτρÝψει
τη γρÞγορη ονογνþριση νÝων πληροφοριþγ
οσφÜλειοò,
ΖηΤεßΤΟ Ι Ο Πü ΤΟυò εηΟγγελματßεò
υγεßοò νο'

ονεπιθýμητεò ενÝργειεò.

ανοφÝρουν οποιεσδÞποτε

η

ιθαγολογοý μεγεò

Οι επογγελμοτßεò υγεßοò θο πρÝπει νο ονοφÝρουν οποιεσδÞποτε πιθανολογοýμενεò ανεπιθýμητεò
ενÝργειεò σε σχÝση με τη χρÞση διαλυμÜτων HES για Ýγχυση σýμφωνα με τιò εθνικÝò οποιτÞσειò
μÝσω του εθνικοý συστÞμοτοò αυθüρμητηò ανοφορüò στον Εθνικü Θργονισμü ΦορμÜκων, ΤμÞμα
Ανεπιθýμητων Ενεργειþν, με την υποβολÞ τηò Κßτρινηò Κüρτοò με τουò εξÞò τρüπουò:

- ΗλεκτρονικÞ υποβολÞ τηò Κßτρινηò Κüρτοò μÝσω τηò ιστοσελßδοò του ΕΟΦ
http : //ιιιι,ιιw,εοf.
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- ¸ντυπη μορφÞ, οποστολÞ μÝσω ταχυδρομεßου, οτελþò, στο ΤμÞμο Ανεπιθýμητων Ενεργειþν του
ΕΟΦ (Μεσογεßων 2Β4, 15562) τηλÝφωνο επικοινωνßοò: 213 -20403SO Þ 213-2Ο4Ο337.
- ΥποβολÞ μÝσω ΦΑΞ στο 210 6549585,Υπενθυμßζεται üτι αυτÜ τα προßüντο υηüκεινται σε ηρüσθετη

ποροκολοýθηση λüγω των προαναφερüμενων θεμÜτων οσφüλειοò.

Ενολλοκτικü, οι ονεπιθýμητεò ενÝργειεò μηοροýν νο αναφÝροττται, ονüλογα με το προßüν στον
αντßστοιχο κüτοχο Üδειοò κυκλοφορßαò:

Σημεßο επικοινωνßαò με την εταιρεßα
Κüτοχοò
üδειαò
κυκλοφορßαò

Φαρμακευτικü
προßüν

ΤοχυδρομικÞ
Διεýθυνση

ΗλεκτρονικÞ Διεýθυνση

ΤηλÝφωνο
επικοινωνßαò

Vioser SA

Tetraspan
60mg/ml

Pharmassist Ltd

safetv@ pharmassist,o r

+30

Ανθρακωρýχων 15

falara@pha rmassist.

ΤefuαSραη
100mg/mI

Venofundin
60mg/ml
Fresenius
Kabi Hellas

Voluven
60mg/ml,
Volulyte
60mg/ml,
VoIuven
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ΑθÞνο

Pharmassist Ltd
Ανθροκωρýχων 15

Ι4235, ΝÝο Ιωνßο

2106561435

Φ-οξ:-

+30

dimitra,athanasiou@freseniuskabi.com

2106561435
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Φοξ:

kabi,com

ΑθÞνο

Με εκτßμηση,

Fresenius Kabi Hellas

ΕΕΑ QPPV

r

14235, ΝÝο Ιωνßα

100mg/ml

Αλεξüνδρο ΦολÜρο

q

ΔÞμητρο Αθανοσßου
Local QPPV
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2106512210

