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Risk fOr Iivshotande luft- eller gasemboli vid användning av en
sprejanordning som administrerar EVICEL.
Bästa sjukvárdspersonal, Omrix Biopharmaceuticals NV meddelar harmed viktig
säkerhetsinformation om sprejapplicering av EVICEL®.
Sammanfattninc
•

Fern livshotande fall av luft- eller gasemboli har rapporterats globalt sedan 2008
vid anvandning av sprejanordningar där tryckregulatorer använts for att
administrera EVICEL®.

•

Dessa fall verkar ha samband med att sprejanordningen använts med ett tryck
som Overstiger de rekommenderade värdena, och/eller i omedelbar närhet av
vavnadsytan.

For att förhindra luft- eller gasemboli ska följande instruktioner följas när EVICEL®
appliceras med en sprejanordning:
•
•

EVICEL far endast sprejas med hjälp av trycksatt C0
-gas.
2
Sprejapplicering av EVICEL® far inte användas vid endoskopiska ingrepp.

•

Vid Oppen kirurgi: vid sprejapplicering av EVICEL® med en tryckre9ulator far
trycket inte overstiga 1,7 bar. Produkten ska sprejas fran ett avstand pa minst 10
cm fran vävnadsytan.
• Vid laparoskopisk kirurgi: EVICEL® far endast appliceras som sprej om det är
mOjligt att exakt bedOma sprejavstándet enligt tiliverkarens rekommendationer.
Trycket far inte äverstiga 1,4 bar och produkten ska sprejas fran ett avstánd pa
minst 4 cm fran vävnadsytan.
• Innan EVICEL® appliceras ska sárytan torkas enligt standardrutiner (t.ex.
intermittent applicering av kompresser, bomulispinnar, sug).
• Blodtryck, pulsfrekvens, syresaturation och endtidal CO
2 ska ävervakas noggrant
när EVICEL® sprejas, eftersom det finns en risk for luft- eller gasemboli.
Innehàllet i detta brev har godkants av Europeiska Iäkemedelsmyndigheten (EMA) och I
Finland av Säkerhets- och utvecklingscentret for läkemedelsomrádet (Fimea).
Ytterligare information om luftembolifallen

Fern fall av luftemboli (varav tvá med dodlig utgang) har rapporterats globalt sedan
2008 i samband med sprejapplikation av EVICEL med hjälp av en gastrycksregulator. I

alla fallen har sprejanordningen använts med tryck som Overstiger de rekommenderade
värdena och/eller i omedelbar närhet av vävnadsytan.
Detta brev är en fOljd av den granskning som Europeiska läkemedelsmyndigheten
(EMA) nyligen slutförde angáende fördelar och risker med fibrinlim som godkants fOr
anvandning genom sprejapplicering med hjalp av en gastrycksregulator. lnstruktionerna
som sammanfattas ovan kommer att ingá i produktresumén (SPC) och bipacksedein
(PIL) fOr fibrinhimmet, I bruksanvisningen som medfOljer sprejanordningarna samt i
utbildningsmaterialet.
Uppmaninci till rapportering
Rapportera alla misstänkta lakemedelsbiverkningar till Säkerhets- och
utveckhingscentret fOr läkemedelsom rãdet Fimea www.fimea.f I.
Alla misstänkta fall av gasembohi som biverkning vid anvandning av EVICEL kan ocksá
rapporteras direkt till faretaget via den lokala saljpersonalen
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