Ohje annoksen laskemiseen

OBIZUR▼

(hyytymistekijä VIII [rekombinantti], sian sekvenssi)
500 U -injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
INN: susoktokogialfa
Käyttöaiheet
Sellaisten potilaiden verenvuotojen hoitaminen, joilla on hyytymistekijä VIII:n vasta-aineista johtuva
hankinnainen hemofilia.
OBIZUR on tarkoitettu aikuisten hoitoon.

Suositeltu aloitusannos on 200 U painokiloa kohti laskimoon. Laske suositellun OBIZURaloitusannoksen antamiseen tarvittavien injektiopullojen määrä noudattamalla seuraavia vaiheita:

Vaihe 1: Laske suositeltu aloitusannos
 aloitusannos (U/kg) x kehon paino (kg)

Vaihe 2: Laske vaiheen 1 mukaisen annoksen antamiseen
tarvittavien injektiopullojen määrä
 aloitusannos (U) ÷ lääkevalmisteen vahvuus (U/injektiopullo)

Esimerkki:
Esimerkiksi 70 kg painavan potilaan tarvitsema aloitusannoksen injektiopullojen määrä lasketaan
seuraavasti:

Vaihe 1: 200 U/kg
Vaihe 2: 14 000 U

× 70 kg = 14 000 U
÷ 500 U/injektiopullo* =

28 injektiopulloa

*OBIZUR 500 U -injektiokuiva-aine ja liuotin susoktokogialfaliuosta varten.

▼Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta

turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä
lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Allergiatyyppisiä reaktioita voi esiintyä. Katso lisää turvallisuustietoja valmisteyhteenvedosta.
Katso lisätietoja OBIZUR-lääkevalmisteen mukana toimitetusta valmisteyhteenvedosta.
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PAKKAUSTYYPPI JA PAKKAUSKOKO (PAKKAUSKOOT)1
Yksi OBIZUR-pakkaus sisältää 1, 5 tai 10 kappaletta kutakin seuraavista:
1

kuiva-aineen sisältävä injektiopullo (tyypin I lasia), jossa on tulppa (butyylikumia) ja repäisysinetti

2

esitäytetty ruisku (tyypin I lasia), jossa on tulppa (butyylikumia), kuminen neulansuojus ja Luer Lock

3

nesteensiirtojärjestelmä, jossa on sisäinen muovipiikki

ANNOSTUS


Hyytymistekijä VIII:n aktiivisuutta ja potilaan kliinistä tilaa on seurattava 30 minuuttia ensimmäisen injektion jälkeen ja
kolmen tunnin kuluttua.



Hyytymistekijä VIII:n aktiivisuutta on seurattava juuri ennen seuraavan OBIZUR-annoksen antamista ja 30 minuuttia sen
jälkeen



Seuraavien OBIZUR-annosten ja antotiheyden pitäisi perustua hyytymistekijä VIII:n aktiivisuuden tuloksiin (pidettävä
suositeltujen rajojen sisällä) ja saatuun kliiniseen vasteeseen

Verenvuodon tyyppi

Lievä ja keskivaikea
pinnallisten lihasten
verenvuoto / ei
neurovaskulaarista
heikkenemistä tai
nivelverenvuotoa

Hyytymistekijä VIII:n
tavoiteminimiaktiivisuus
(yksikköä/dl tai %
normaalitasosta)

Merkittävä keskivaikea tai
vaikea lihaksensisäinen,
vatsakalvontakainen,
gastrointestinaalinen tai
kallonsisäinen verenvuoto

>50 %

Aloitusannos (yksikköä/kg)

>80 %

200

Seuraava annos

Titraa seuraavat annokset kliinisen vasteen perusteella
ja hyytymistekijä VIII:n tavoiteminimiaktiivisuuden
ylläpitämiseksi

Seuraavien annosten
tiheys ja kesto

Annos 4–12 tunnin välein, tiheyttä voi säätää kliinisen vasteen
ja mitatun hyytymistekijä VIII:n aktiivisuuden perusteella



Kun verenvuoto vastaa hoitoon (yleensä ensimmäisten 24 tunnin kuluessa), OBIZUR-hoitoa on jatkettava annoksella,
joka pitää hyytymistekijä VIII:n minimiaktiivisuuden arvossa 30–40 %, kunnes verenvuoto on saatu hallintaan. Veren
hyytymistekijä VIII:n maksimiaktiivisuus ei saa ylittää arvoa 200 %



Hoidon kesto päätetään kliinisen arvioinnin perusteella

Allergiatyyppisiä reaktioita voi esiintyä. Katso lisää turvallisuustietoja valmisteyhteenvedosta.
Katso lisätietoja OBIZUR-lääkevalmisteen mukana toimitetusta valmisteyhteenvedosta.
Lähteet: 1. Obizur [valmisteyhteenveto]. Wien, Itävalta: Baxalta Innovations GmbH. 2015.
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