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Hengenvaaraliisen jima- tai kaasuembolian vaara, kun sumutusialtetta
kaytetaan EVICEL-tuotteen annosteluun.
Hyva terveydenhuolion ammattilainen, Omrix Biopharmaceuticals NV tiedottaa
tärkeästä EVICEL®-tuotteen sumutuskayttöon Iiittyvãstä turvallisuustiedosta.
Yhteenveto
•

Vilsi hengenvaarallista jima- tai kaasuemboliatapausta on ilmoitettu
maailmanlaajuisesti vuodesta 2008 lähtien, kun EVICEL®-tuotteen annosteluun
on kaytetty painesäätimellä varustettuja sumutuslaitteita.

•

Kyseiset tapahtumat nayttavat Iiittyvan sumutuslaitteen käyttöön suositeltua
suuremmilla paineiiia jaltai sumutukseen iiian lähellä kudospintaa.

Seuraavia ohjeita tulee noudattaa ilma- tai kaasuembolian väittämiseksi,
sumutuslaitetta kaytetaan EVICEL®-tuotteen annosteluun:
•
•

kun

EVICEL-tuotetta saa sumuttaa kayttamäilä vain paineistettua hiiiidioksidia.
EVICEL®-tuotetta ei
saa
annostella sumuttamalla
endoskooppisissa
toimenpiteissä.

Avoki rurgia: kun EVICEL®-tuotetta sumutetaan painesaätimella varustetulla
laitteella, enimmaispaine ei saa ylittaa 1,7 baaria. Tuotetta tulee sumuttaa
kudospinnalle vähintään 10 cm :n etäisyydeltä.
• Laparoskooppinen kirurgia: EVICEL®-tuotteen sumutusta tulee kayttaa vain, jos
sumutusetäisyyden tarkka arviointi on mahdoilista valmistajan suositusten
mukaisesti. Paine el saa ylittää 1,4 baaria, ja tuotetta tulee sumuttaa
kudospinnalle vähintään 4 cm:n etaisyydeltä.
• Ennen EVICEL®-tuotteen kayttoa haavan pinta on kuivattava tavailiseen tapaan
(esim. painamaiia lyhytaikaisesti ja toistuvasti harsotaitoksilia tai tuttereita
käyttaen tal imemällä).
• Verenpainetta,
syketiheyttä,
happisaturaatiota
ja
uloshengitysilman
hiilidioksidipitoisuutta (end-tidal CC
) tulee tarkkailia huolellisesti EV1CEL®2
tuotetta sumutettaessa ilma- tai kaasuemboiian iImaantumisen varalta.
Euroopan Iääkevirasto (EMA) ja Lãäkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ovat
hyvaksyneet tämãn kirjeen sisällän.
•

Lisätietoa ilmaemboliatapauksista
Maailmanlaajuisesti on vuodesta 2008 Iähtien raportoitu viisi ilmaemboliatapausta
(joista kaksi johti kuolemaan), jotka Iiittyivät EVICEL-tuotteen annosteluun sumuttamalla
painesaatimella varustetulla laitteella. Kaikissa tapauksissa sumutinta käytettiin
suositeltua painetta korkeammalla paineella jaltai tHan lähetlä kudospintaa.
Tämä kirje on seurausta Euroopan Iääkeviraston viimeaikaisesta tarkastuksesta, joka
koski sumutuskayttöOn hyvaksyttyjen kudoslilmojen hyOtyjä ja riskejä, kun applikointiin
käytetaan kaasupainesäätimillä varustettuja sumutuslaitteita. Edellä mainitut ohjeet
sisällytetaan kudosliiman valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen sekä
sum utuslaitteiden käyttOohjeisiin ja koulutusmateriaaleihin.
Pvvdämme raportoimaan haittatapahtumat
Pyydämme Teitä ilmoittamaan kaikista lääkkeiden aiheuttamista epaillyista
haittatapahtumista Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan www.fmea.ti.
Kaikista epaillyista kaasuemboliatapauksista, jotka ilmaantuvat EVICEL-tuotteen kayton
aikana voidaan myOs ilmoittaa suoraan yritykselle ottamalla yhteytta paikalliseen
myyntiedustajaan
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