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VALMISTEYHTEENVETO 

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 

Vivaglobin 160 mg/ml injektioneste, liuos (ihon alle) 

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 

1 ml sisältää: 
ihmisen normaalia immunoglobuliinia (subkutaanisesti) 160 mg. 
Yksi injektiopullo sisältää: 
480 mg/3 ml tai 1600 mg/10 ml tai 3200/20 ml ihmisen normaalia immunoglobuliinia, 
yksi ampulli sisältää: 
800 mg/5 ml ihmisen normaalia immunoglobuliinia, 
vastaten koko proteiinisisältöä, josta vähintään 95 % on IgG:tä 
 
Jakauma IgG:n alaryhmiin: 
IgG1 noin 61 % 
IgG2 noin 28 % 
IgG3 noin 5 % 
IgG4 noin 6 % 
 
IgA korkeintaan 1,7 mg/ml 
 
 
Apuaine: 
Natrium (kloridina ja hydroksidina): 0,8 - 1,6 mg/ml (35 - 70 mmol/l) 
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 

3. LÄÄKEMUOTO 

Injektioneste, liuos (ihon alle) 
Vivaglobin on kirkas liuos. Väri voi vaihdella säilytyksen aikana värittömästä haalean keltaiseen ja 
vaalean ruskeaan.  

4. KLIINISET TIEDOT 

4.1 Käyttöaiheet 

Korvaushoito aikuisilla ja lapsilla primaareissa immuunivajavuustiloissa (PID), kuten: 
• synnynnäinen agammaglobulinemia ja hypogammaglobulinemia 
• yleinen vaihteleva immuunivajavuustila 
• vaikea sekamuotoinen immuunivajavuustila 
• IgG-alaluokan puutokset, joihin liittyy uusiutuvia tulehduksia 
 
Korvaushoito myeloomassa tai kroonisessa lymfaattisessa leukemiassa, johon liittyy vaikea 
sekundaarinen hypogammaglobulinemia ja uusiutuvia tulehduksia. 

4.2 Annostus ja antotapa 

Annostus 
 
Annos voidaan joutua yksilöimään jokaiselle potilaalle farmakokinetiikasta ja kliinisestä vasteesta 
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riippuen. Seuraavat annosohjeet on tarkoitettu ohjeellisiksi. Ihonalaisesti annetulla annoksella tulisi 
saavuttaa tasainen IgG-pitoisuus plasmassa.  
 
Luultavasti vaaditaan vähintään 0,2 - 0,5 g/kg:n (1,3 - 3,1 ml/kg) aloitusannos − jaettuna useammalle 
päivälle päivittäisen maksimiannoksen ollessa 0,1 - 0,15 g/kg painokiloa kohti ja hoitavan lääkärin 
arvion mukaan. Kun IgG-pitoisuuden vakaa tila on saavutettu, ylläpitoannokset annetaan toistuvin 
väliajoin, mieluiten kerran viikossa, jotta saavutetaan kumulatiivinen noin 0,4 - 0,8 g/kg:n (2,5 - 5 
ml/kg) annos kuukaudessa.  
 
IgG:n minimipitoisuudet tulee mitata Vivaglobinin annoksen ja annosvälin määrittämiseksi. 
 
Antotapa 
 
Vivaglobin tulee antaa ihonalaisesti (ks. kohta 3. ”Lääkemuoto” ja 6.6 ”Erityiset varotoimenpiteet 
hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet”). 
 
Kotihoito ihonalaisella infuusiolla tulisi aloittaa ja valvonta suorittaa sellaisen lääkärin toimesta, jolla 
on kokemusta immuunivajauksen hoidosta ja kotihoidossa olevien potilaiden ohjaamisesta. Potilasta 
neuvotaan infuusioruiskun käytössä, infusointitekniikassa, hoitopäiväkirjan pitämisessä sekä 
toimenpiteistä vakavien haittatapahtumien sattuessa. Suositeltu infuusionopeus on 22 ml/tunti. 
Kliinisessä tutkimuksessa, jossa arvioitiin 53 potilasta, harjoittelujakson aikana Vivaglobinin 
infuusionopeutta lisättiin alun 10 ml:sta 22 ml:aan/tunti lääkärin valvonnassa.  
Vivaglobin tulisi antaa ensisijaisesti vatsanpeitteisiin, reiteen ja/tai pakaraan. Enempää kuin 15 ml ei 
pidä injisoida samaan kohtaan. Yli 15 ml:n annokset tulee jakaa ja injisoida kahteen tai useampaan 
kohtaan.     

4.3 Vasta-aiheet 

Yliherkkyys jollekin valmisteen sisältämälle aineelle. 
Vivaglobinia ei saa antaa suonensisäisesti. 
Sitä ei myöskään saa antaa lihaksensisäisesti jos potilaalla on vakava trombosytopenia ja jos potilaalla 
on muita hemostaasin häiriöitä.  

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 

Älä injisoi suonensisäisesti! Jos Vivaglobinia annostellaan vahingossa suoneen, potilaille saattaa 
kehittyä anafylaktinen sokki tai tromboembolisia tapahtumia.  
Vivaglobinin suositeltua infuusionopeutta, joka on mainittu kohdassa 4.2, ”Antotapa”, tulee noudattaa. 
Potilaita tulee valvoa tarkasti ja seurata huolellisesti esiintyykö infuusiojakson haitallisia vaikutuksia. 
Tiettyjä haitallisia reaktioita saattaa esiintyä yleisemmin potilailla, jotka saavat ihmisen normaalia 
immunoglobuliinia ensimmäistä kertaa, tai harvinaisissa tapauksissa kun on vaihdettu valmistetta tai 
hoito on ollut keskeytettynä pitempään kuin 8 viikon ajan. 
 
Todelliset yliherkkyysreaktiot ovat harvinaisia. Niitä voi esiintyä erittäin harvoin IgA-puutospotilailla, 
joilla on vasta-aineita IgA:ta kohtaan, ja näitä potilaita tulee hoitaa varoen. 
Vivaglobin voi harvoin aiheuttaa anafylaktisen reaktion kanssa verenpaineen alenemisen, jopa 
potilailla, jotka ovat aikaisemmin sietäneet hoitoa ihmisen normaalilla immunoglobuliinilla. 
Mahdolliset komplikaatiot voidaan usein välttää varmistamalla: 
• että potilaat eivät ole yliherkkiä ihmisen normaalille immunoglobuliinille infusoimalla valmiste 

ensin hitaasti (katso ”4.2 Annostus ja antotapa”);  
• että potilaita tarkkaillaan huolellisesti kaikkien oireiden varalta koko infuusiojakson ajan. Potilaita 

tulee tarkkailla erityisesti ensimmäisen infuusion aikana ja ensimmäisen tunnin ajan sen jälkeen 
mahdollisten haittatapahtumien havaitsemiseksi seuraavissa tapauksissa: 
- potilaat eivät ole aikaisemmin saaneet ihmisen normaalia immunoglobuliinia 
- potilaiden lääkitys on vaihdettu vaihtoehtoisesta valmisteesta tai 
- kun edellisestä infuusiosta on kulunut pitkä aika. 
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Kaikkia muita potilaita tulee tarkkailla vähintään 20 minuuttia annostelun jälkeen. 
 
Jos epäillään allergista tai anafylaktista reaktiota, annostelu tulee keskeyttää välittömästi. 
Sokkitapauksessa tulee toimia voimassa olevien lääketieteellisten sokin hoito-ohjeiden mukaan.  
 
Tromboemboliset tapahtumat 
 
Valtimo- ja laskimotromboembolisia tapahtumia, kuten sydäninfarkti, aivohalvaus, syvä laskimotukos 
ja keuhkoveritulppa, on liittynyt Vivaglobinin käyttöön. Määrättäessä Vivaglobinia potilaille, joilla on 
tunnettuja tromboottisten tapahtumien riskitekijöitä (kuten korkea ikä, hypertensio, diabetes mellitus ja 
aikaisemmin todettu verisuonisairaus tai tromboottinen sairaus, hankinnaiset tai perinnölliset 
trombofiiliset häiriöt, pitkäaikainen immobilisaatiovaihe, vakavasti hypovoleemiset potilaat ja potilaat, 
joilla on veren viskositeettia suurentavia sairauksia), on noudatettava varovaisuutta. Riskiryhmään 
kuuluville potilaille voidaan harkita valmisteen vaihtoa. Potilaita tulee informoida tromboembolisten 
tapahtumien ensioireista, kuten hengenahdistus, kipu ja turvotus raajassa, merkittävät neurologiset 
puutosoireet ja rintakipu, ja neuvoa hakeutumaan välittömästi lääkäriin, jos näitä oireita ilmenee. 
Potilaiden on oltava riittävästi nesteytettyjä ennen Vivaglobinin käyttöä. 
 
Tärkeää tietoa Vivaglobinin sisältämistä aineista 
Tämä lääke sisältää natriumia 110 mg (4,8 mmol) per annos (potilaan paino 75 kg), jos annetaan 
suurin sallittu vuorokausiannos (11,25 g = 70,3 ml). Tämä tulee ottaa huomioon potilailla, joilla on 
ruokavalion natriumrajoitus. 
 
Virusturvallisuus 
Standarditoimenpiteet ihmisen verestä tai plasmasta valmistettujen lääkevalmisteiden käyttämisestä 
aiheutuvien infektioiden ehkäisemiseksi sisältävät luovuttajien valinnan, yksittäisten luovutusten ja 
plasmavarastojen seulonnan erityisten tulehdusmarkkereiden havaitsemiseksi sekä tehokkaiden 
virusten inaktivointi-/poistovaiheiden sisällyttämisen valmistukseen. Tästä huolimatta ihmisen verestä 
tai plasmasta valmistettuja lääkevalmisteita annosteltaessa ei infektoivien aineiden leviämistä voida 
täysin sulkea pois. Tämä koskee myös tuntemattomia tai odottamattomia viruksia ja muita 
patogeenejä. 
 
Näitä toimenpiteitä pidetään tehokkaina vaipallisia viruksia, kuten HIV, HBV ja HCV, sekä ei-
vaipallisia viruksia, HAVia ja parvovirus B19:ta vastaan. 
 
Kliinisen kokemuksen mukaan hepatiitti A tai parvovirus B19 eivät siirry immunoglobuliinien 
mukana. Tämän arvellaan johtuvan siitä, että valmisteiden vasta-aineet vaikuttavat oleellisesti niiden 
virusturvallisuuteen.   
 
On erittäin suositeltavaa, että jokaisella kerralla kun Vivaglobinia annetaan potilaalle, tuotteen nimi ja 
eränumero kirjataan, jotta säilyy tieto siitä mitä tuote-erää potilas on käyttänyt.   

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 

Eläviä heikennettyjä viruksia sisältävät rokotteet 
Immunoglobuliinin annostelu saattaa heikentää vähintään 6 viikon ja enintään 3 kuukauden ajaksi 
eläviä heikennettyjä viruksia sisältävien rokotteiden, kuten tuhkarokko-, vihurirokko-, sikotauti- ja 
vesirokkorokotteiden tehoa. Vivaglobinin antamisen jälkeen tulee olla vähintään 3 kuukauden 
ajanjakso ennen rokottamista eläviä heikennettyjä viruksia sisältävällä rokotteella. 
Tuhkarokon tapauksessa tämä tehon heikentymisvaikutus saattaa kestää jopa vuoden. Siksi 
tuhkarokkorokotuksen saavien potilaiden vasta-ainetasot tulee tarkistaa. 
 
Serologisten testien häiriintyminen 
Serologisten testien tuloksia tulkittaessa tulee ottaa huomioon, että immunoglobuliini-injektion 
jälkeinen passiivisesti siirtyvien vasta-aineiden hetkellinen nousu saattaa aiheuttaa positiivisia 
testituloksia. 
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Vasta-aineiden passiivinen siirtyminen erytrosyyttiantigeeneihin, kuten A, B ja D voi häiritä joitain 
serologisia punasolujen vierasvasta-aine testejä (esim. Coombsin koe), retikulosyyttien lukumäärää ja 
haptoglobiinia.  

 4.6 Raskaus ja imetys 

Tämän lääkevalmisteen turvallisuutta raskaana olevilla naisilla ei ole selvitetty kontrolloiduissa 
kliinisissä tutkimuksissa ja siksi sitä tulisi käyttää varoen raskaana oleville naisille tai imettäville 
äideille. Immunoglobuliinien käytöstä saadun kliinisen kokemuksen mukaan ei ole odotettavissa 
haitallisia vaikutuksia raskauden kulkuun tai sikiöön ja vastasyntyneeseen. 

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 

Ei ole viitteitä siitä, että Vivaglobin heikentäisi ajokykyä tai kykyä käyttää koneita. 

4.8 Haittavaikutukset 

Kliinisessä tutkimuksessa, jossa oli 60 koehenkilöä ja annostelu tehtiin ihon alle, on raportoitu 
seuraavia haittavaikutuksia. Haittavaikutukset on ilmoitettu käyttäen seuraavia vakioituja 
yleisyysluokkia: 
 
Hyvin yleinen   ≥ 1/10 
Yleinen   ≥ 1/100 ja < 1/10 
Melko harvinainen  ≥ 1/1 000 ja < 1/100 
Harvinainen   ≥ 1/10 000 ja < 1/1 000 
Hyvin harvinainen  < 1/10 000 (mukaan lukien raportoidut yksittäistapaukset) 
 
• Paikalliset reaktiot injektio/infuusiokohdassa  
 Hyvin yleinen: turvotus, arkuus, punoitus, kovettumat, paikallinen kuumotus, kutina, mustelmat  
 tai ihottuma. 
 Esiintymistiheys laski hyvin nopeasti kymmenen ensimmäisen infuusion aikana, kun potilaat  
 tottuivat hoidon ihonalaiseen antotapaan. (Potilailla, joita oli hoidettu immunoglubiliinilla jo  
 vuosia ennen tutkimusta, ei tutkimuksessa raportoitu injektiokohdan reaktioita.) 
 
• Immuunijärjestelmä 

Yksittäistapauksissa: Allergiset reaktiot, mukaan lukien verenpaineen lasku. 
 
• Yleisoireet 
 Yksittäistapauksissa: Yleistyneitä reaktioita, kuten vilunväreitä, kuumetta, päänsärkyä, 

pahanolontunnetta, lievää selkäsärkyä, pyörtymistä, heitehuimausta, ihottumaa, bronkospasmia. 
 
Markkinoille tulon jälkeisen seurannan aikana raportoidut haittavaikutukset ovat samanlaisia, kuin 
kliinisissä tutkimuksissa havaitut, yllä esitetyt haittavaikutukset. Niiden lisäksi markkinoille tulon 
jälkeen on raportoitu myös seuraavia haittavaikutuksia: 
 
• Immuunijärjestelmä 
 Allergiset/anafylaktiset reaktiot, mukaan lukien hengenahdistus, ihoreaktiot, yksittäisissä 

tapauksissa johtaen anafylaktiseen sokkiin saakka, jopa silloin, kun potilas ei ole osoittanut 
yliherkkyyttä aikaisemman annostelun yhteydessä. 
 

• Yleisoireet 
Yleistyneitä reaktioita, kuten pahoinvointi, oksentelu, nivelkipu tai päänsärky, joka 
mahdollisesti johtuu kohonneesta verenpaineesta. 
 

• Hermoston häiriöt 
 Migreeni 
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• Sydän ja verisuonisto 
 Sydän- ja verisuonireaktioita, erityisesti jos valmiste on injisoitu vahingossa suonensisäisesti. 

 
 
• Verisuonisto 
 Valtimo- ja laskimotromboemboliset tapahtumat, kuten sydäninfarkti, aivohalvaus, syvä 
 laskimotukos ja keuhkoveritulppa. 

 
 
Tietoa tulehdussairauksien riskistä, ks. 4.4 alaotsikko ”Virusturvallisuus”.  

4.9 Yliannostus 

Yliannostuksen seurauksia ei tunneta. 

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 

5.1 Farmakodynamiikka 

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Immunoseerumit ja immunoglobuliinit: ihmisen normaali 
immunoglobuliini, suonenulkoiseen käyttöön, ATC-koodi: J06BA01 
Ihmisen normaali immunoglobuliini sisältää pääasiassa immunoglobuliini G:tä (IgG), jolla on laaja 
kirjo vasta-aineita eri tartunnanaiheuttajia vastaan.  
Vivaglobin sisältää normaaliväestössä esiintyviä immunoglobuliini G -vasta-aineita. Se valmistetaan 
yleensä vähintään 1000 luovuttajalta saadusta yhdistetystä plasmasta. Sen jakauma immunoglobuliini 
G:n alaluokkiin on vastaava kuin luonnostaan ihmisplasmassa. Riittävät annokset tätä lääkevalmistetta 
voivat palauttaa epänormaalin alhaiset immunoglobuliini G -tasot normaaleihin rajoihin. 

5.2 Farmakokinetiikka 

Annettaessa ihmisen normaalia immunoglobuliinia ihonalaisesti, huippupitoisuudet saajan 
verenkierrossa saavutetaan noin kahden vuorokauden viiveen jälkeen. Kliinisen tutkimuksen (n = 60) 
tulokset osoittavat, että n. 8-9 g/l:n (n = 53) plasman minimipitoisuuksia voidaan ylläpitää 
viikoittaisilla 0,05-0,15 g:n (0,3-0,9 ml/kg) annoksilla Vivaglobinia painokiloa kohti. Tämä on 
oikeassa suhteessa kuukausittaiseen kumulatiiviseen annokseen 0,2-0,6 g painokiloa kohti. 
IgG- ja IgG-kompleksit hajoavat retikuloendoteliaalijärjestelmän soluissa. 

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 

Merkittäviä prekliinisiä tietoja, jotka koskevat kliinistä turvallisuutta, ei ole sen lisäksi kuin mitä on 
mainittu valmisteyhteenvedon muissa osissa. 

6. FARMASEUTTISET TIEDOT 

6.1 Apuaineet 

Glysiini, natriumkloridi, vetykloridihappo tai natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen), injektionesteisiin 
käytettävä vesi. 

6.2 Yhteensopimattomuudet 

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole, tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden 
lääkevalmisteiden kanssa. 
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6.3 Kestoaika 

3 vuotta. 
Kun ampulli tai injektiopullo on kerran avattu, liuos tulee käyttää välittömästi. 

6.4 Säilytys 

Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C) ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Ei saa jäätyä! 
 
Valmiste voidaan säilyttää huoneenlämmössä (korkeintaan 25 °C) rajoitetun, 3 kk ajan tai 
viimeiseen käyttöpäivämäärään asti (riippuen siitä kumpi päivä on aikaisempi). Valmistetta ei 
saa laittaa takaisin jääkaappiin tämän ajanjakson aikana. Ulkopakkaukseen tulee merkitä uusi 
viimeinen käyttöpäivämäärä huoneenlämmössä säilytettäessä. Tämän käyttöajan loputtua 
valmiste tulee käyttää tai hävittää. 
 

6.5 Pakkaustyypit ja pakkauskoot 

3 ml liuosta injektiopullossa (tyypin I lasia), jossa on korkki (klorobutyyliä) – 1 tai 10 injektiopullon 
pakkaus 
5 ml liuosta ampullissa (tyypin I lasia) – 1 tai 10 ampullin pakkaus 
10 ml liuosta injektiopullossa (tyypin I lasia), jossa on korkki (klorobutyyliä) – 1, 2, 10 tai 20 
injektiopullon pakkaus. 
20 ml liuosta injektiopullossa (tyypin I lasia), jossa on korkki (klorobutyyliä) – 1, 10 tai 20 
injektiopullon pakkaus. 
 
Vain 2 x 10 ml:n pakkauksessa on lisäksi: 
Yksi 20 ml:n ruisku 
1 infuusioletku ja neula 
2 neulaa ihonalaista injektiota varten 
2 ilmastusneulaa 
3 alkoholipyyhettä 
 
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.  

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet 

Vivaglobin-liuos on valmis käytettäväksi ja se tulisi antaa kehonlämpöisenä. 
Älä käytä liuoksia, jotka ovat sameita tai joissa on saostumia. Valmiste tulee tutkia silmämääräisesti 
ennen annostelua eikä sitä tule käyttää, jos fysikaalisessa ulkonäössä on jotain muutosta (ks. myös 
kohta 3 ”Lääkemuoto”). 
Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.  

7. MYYNTILUVAN HALTIJA 

CSL Behring GmbH 
Emil-von-Behring-Str. 76 
D-35041 Marburg 
Saksa 

8. MYYNTILUVAN NUMERO 

19631 
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9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 

16.2.2005 

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 

24.3.2011 
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