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1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Ruconest 2100 egység por oldatos injekcióhoz. 
 
 
2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 
 
Egy injekciós üveg 2100 egység alfa-konesztátot tartalmaz, amely feloldás után 2100 egység/14 ml-nek, 
illetve 150 egység/ml-es koncentrációnak felel meg. 
 
Az alfa-konesztát a humán C1-észteráz-inhibitor rekombináns analógja (rhC1-INH), amit transzgenikus 
nyulak tejében rekombináns DNS-technológiával állítanak elő. 
 
1 egység konesztát-alfa aktivitás 1 ml poolozott normál plazmában lévő C1-észteráz inhibíciós 
aktivitásnak felel meg. 
 
Ismert hatású segédanyag: 
19,5 mg nátrium injekciós üvegenként. 
A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 
 
 
3. GYÓGYSZERFORMA 
 
Por oldatos injekcióhoz. 
Fehér vagy törtfehér színű por. 
 
 
4. KLINIKAI JELLEMZŐK 
 
4.1 Terápiás javallatok 
 
A Ruconest akut angioödémás rohamok kezelésére javallott C1-észterázinhibitor-hiány következtében 
kialakult örökletes angioödémában (hereditary angioedema, HAE) szenvedő felnőttek, serdülők és (2 
éves vagy annál idősebb) gyermekek számára. 
 
4.2 Adagolás és alkalmazás 
 
A Ruconest-kezelést az örökletes angioödéma diagnosztizálásában és kezelésében jártas orvos irányítása 
és felügyelete mellett kell megkezdeni. 
 
Adagolás felnőtteknél, serdülőknél, és (2 éves vagy annál idősebb) gyermekeknél 
Legfeljebb 84 kg testtömegű személyek 
- 50 egység/ttkg egyszeri intravénás injekcióban. 
 
84 kg vagy annál nagyobb testtömegű személyek 
- 4200 egység (2 injekciós üveg) egyszeri intravénás injekcióban. 
 
Az esetek nagy részében egyetlen adag Ruconest elegendő egy akut angioödémás roham kezeléséhez. 
Nem kielégítő klinikai reakció esetén, a kezelőorvos döntése alapján, beadható egy újabb adag 
(50 egység/ttkg – legfeljebb 4200 egység) (lásd 5.1 pont). 
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- Felnőtteknél és serdülőknél, ha a beteg 120 perc elteltével sem regált megfelelő módon, akkor 

beadható egy újabb adag. 
- Gyermekeknél, ha a beteg 60 perc elteltével sem reagált megfelelő módon, akkor beadható egy újabb 

adag. 
 
24 órán belül két adagnál több nem alkalmazható. 
 
Az adag kiszámítása 
Meg kell határozni a beteg testtömegét. 
 
Legfeljebb 84 kg testtömegű személyek 
- A legfeljebb 84 kg testtömegű felnőttek esetében a szükséges alkalmazandó mennyiséget az alábbi 

képlet szerint kell kiszámítani: 
 

Beadandó 
mennyiség (ml)  = testtömeg (kg) x 50 (egység/ttkg) 

150 (egység/ml) = testtömeg (kg) 
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84 kg vagy nagyobb testtömegű személyek 
- A 84 kg vagy ennél nagyobb testtömegű felnőttek esetében a szükséges alkalmazandó mennyiség 

28 ml, amely 4200 egységnek felel meg (2 injekciós üveg). 
 
Gyermekek és serdülők 
A Ruconest (2 éves vagy annál idősebb) gyermekeknek a felnőttekkel megegyező adagban 
(50 egység/ttkg) adható. 
A Ruconest biztonságosságát és hatásosságát 2 évesnél fiatalabb gyermekek esetében nem igazolták. 
Klinikai adatok nem állnak rendelkezésre. 
 
Idősek (≥65 évesek)  
A 65 évesnél idősebb betegekre vonatkozó adatok korlátozottak.  
Semmi sem támasztja alá, hogy a 65 évesnél idősebb betegek másképpen reagálnának a Ruconestre.  
 
Vesekárosodás 
Vesekárosodásban szenvedő betegek esetében nem szükséges az adag módosítása, mivel az alfa-
konesztát nem a vesén keresztül választódik ki. 
 
Májkárosodás 
Nincsenek klinikai tapasztalatok a Ruconest májkárosodásban szenvedő betegek esetében való 
alkalmazásával kapcsolatban. A májkárosodás meghosszabbíthatja az alfa-konesztát plazmabeli felezési 
idejét, de ez klinikai szempontból valószínűsíthetően nem ad okot aggodalomra. Nincs az adag 
módosítására vonatkozó javaslat. 
 
Az alkalmazás módja 
Intravénás alkalmazásra. 
A Ruconestet egészségügyi szakembernek kell beadnia. 
A Ruconest alkalmazás előtti feloldására vonatkozó utasításokat lásd a 6.6 pontban. 
Az elkészített oldat szükséges mennyiségét lassú, körülbelül 5 percig tartó intravénás injekcióban kell 
beadni. 
 
4.3 Ellenjavallatok 
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• Ismert vagy gyanított allergia nyulakra (lásd 4.4 pont) 
• A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni 

túlérzékenység 
 
4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések 
 
Nyomonkövethetőség 
A biológiai készítmények nyomonkövethetőségének javítása érdekében, az alkalmazott készítmény 
nevét és gyártási tételszámát egyértelműen kell feltüntetni (a beteg orvosi dokumentációjában). 
 
Az alfa-konesztátot transzgenikus nyulak tejéből nyerik, és nyomokban nyúlfehérjét tartalmaz. A 
Ruconest-kezelés megkezdése előtt a betegeket meg kell kérdezni, hogy érintkeztek-e korábban 
nyulakkal, és voltak-e allergiás reakcióra utaló panaszaik és tüneteik. 
 
A túlérzékenységi reakciók nem zárhatók ki.  
A készítmény alkalmazásának időszaka alatt és azután, minden beteget szigorú megfigyelés alatt kell 
tartani a túlérzékenység bármely klinikai tünetére vonatkozóan. A betegeket tájékoztatni kell a 
túlérzékenységi reakciók korai jeleiről, ideértve a csalánkiütést, a generalizált urticariát, a mellkasi 
szorításérzést, a zihálást, az alacsony vérnyomást és az anaphylaxiát. Amennyiben ezek a tünetek 
jelentkeznek a beadást követően, a betegeknek figyelmeztetniük kell kezelőorvosukat. 
Anaphylaxiás reakciók vagy sokk esetén sürgősségi orvosi ellátást kell alkalmazni. 
 
Bár a tehéntej és a nyúltej közötti keresztreaktivitás nem valószínű, nem zárható ki az ilyen 
keresztreaktivitás lehetősége azoknál a betegeknél, akiknél klinikailag bizonyított a tehéntejjel szembeni 
allergia, ezért a Ruconest beadását követően a beteg megfigyelése szükséges az esetlegesen jelentkező 
túlérzékenységi reakció okozta panaszok és tünetek miatt. 
 
Nátrium 
A készítmény 19,5 mg nátriumot tartalmaz injekciós üvegenként, amit kontrollált nátrium diéta esetén 
figyelembe kell venni. 
 
4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók 
 
Interakciós vizsgálatokat nem végeztek. 
 
A szakirodalom kölcsönhatásról számol be a szövet típusú plazminogén-aktivátort (tPA) és a C1-INH-t 
tartalmazó gyógyszerek között. A Ruconest tPA-val egyidejűleg nem alkalmazható. 
 
4.6 Termékenység, terhesség és szoptatás 
 
Terhesség és szoptatás 
A Ruconest terhes és szoptató nőknél történő alkalmazása tekintetében nem áll rendelkezésre 
információ. 
Egy állatkísérlet során reprodukciós toxicitást igazoltak (lásd 5.3 pont). A Ruconest alkalmazása nem 
javallt terhesség vagy szoptatás alatt, kivéve, ha a kezelőorvos úgy ítéli meg, hogy a készítmény 
alkalmazásának előnyei meghaladják a lehetséges kockázatokat. 
 
Termékenység 
Nem állnak rendelkezésre adatok a Ruconest férfi vagy női termékenységre gyakorolt hatásairól. 
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4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre 
 
A Ruconest ismert farmakológiai és mellékhatási profilja alapján nem várhatók a gépjárművezetéshez és 
a gépek kezeléséhez szükséges képességekre gyakorolt hatások. Mindazonáltal a Ruconest alkalmazása 
után beszámoltak fejfájásról, vertigóról és szédülésről, amely azonban a HAE-roham következménye is 
lehet. A betegeknek tanácsolni kell, hogy ne vezessenek gépjárművet és ne kezeljenek gépeket, ha 
fejfájást, vertigót vagy szédülést tapasztalnak. 
 
4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások 
 
A biztonságossági profil összefoglalása 
Egy esetben túlérzékenységet figyeltek meg a Ruconesttel végzett klinikai vizsgálatokban. A Ruconest 
beadását követően leggyakorabban észlelt mellékhatás a hányinger. 
 
A mellékhatások táblázatos felsorolása 
Az alábbi táblázatban megtalálhatók az akut rohamot követően Ruconest-tel kezelt HAE-betegekkel 
végzett klinikai vizsgálatokból származó mellékhatások. A mellékhatások általában enyhék vagy 
középsúlyosak voltak. A mellékhatások előfordulási gyakorisága hasonló volt mindegyik adagolási 
csoportban, és ismételt beadáskor nem növekedett. 
 
Az alábbiakban felsorolt mellékhatások gyakorisága a következők alapján került meghatározásra: 
Nagyon gyakori (≥1/10), 
Gyakori (≥1/100 – <1/10), 
Nem gyakori (≥1/1 000 – <1/100), 
Ritka (≥1/10 000 – <1/1 000), 
Nagyon ritka (<1/10 000),  
Nem ismert (a gyakoriság a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg). 
 

Szervrendszer Mellékhatás Gyakoriság 

Idegrendszeri betegségek és 
tünetek 

Fejfájás Nem gyakori 

Vertigo Nem gyakori 

Hypaesthesia Nem gyakori 

Szédülés Nem gyakori 

A fül és az egyensúlyérzékelő 
szerv betegségei és tünetei 

Fülkagylóduzzanat Nem gyakori 

Légzőszervi, mellkasi és 
mediastinalis betegségek és 
tünetek 

Torokirritáció Nem gyakori 

Emésztőrendszeri betegségek és 
tünetek 

Hányinger Gyakori 

Hasmenés Nem gyakori 

Hasi fájdalom Nem gyakori 

Orális paraesthesia Nem gyakori 

A bőr és a bőr alatti szövet 
betegségei és tünetei 

Urticaria Nem gyakori 
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Gyermekek és serdülők 
A klinikai fejlesztési programban 37, HAE-ben szenvedő (5 és 17 év közötti) gyermeket és serdülőt 
kezeltek 124 akut angioödémás roham miatt. A gyermekeknél és serdülőknél jelentkezett mellékhatások 
gyakorisága, típusa és súlyossága a felnőtteknél tapasztaltakhoz hasonló volt. 
 
Feltételezett mellékhatások bejelentése 
A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos 
eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni.  
Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság 
részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül. 
 
4.9 Túladagolás 
 
Túladagolásról nem állnak rendelkezésre klinikai adatok. 
 
 
5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK 
 
5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok 
  
Farmakoterápiás csoport: egyéb hematológiai anyagok, örökletes angiooedema gyógyszerei, ATC kód: 
B06AC04. 
 
A C1-INH plazmaprotein a kontakt- és komplementrendszerek aktivációjának fő szabályozója in vivo. A 
HAE-betegek esetében a C1-INH plazmaprotein heterozigóta hiánya áll fenn, amelynek következtében a 
kontakt- és komplementrendszerek kontrollálatlan aktivációja és gyulladásos mediátorok kialakulása 
fordulhat elő, ami klinikailag akut angioödémás rohamok jelentkezésében nyilvánul meg. 
 
A rekombináns humán komplement 1 komponens (C1) észteráz inhibitor (rhC1-INH) az alfa-konesztát 
humán C1-INH analógja, amelyet a humán C1-INH-t kódoló gént expresszáló nyúltejből nyernek. Az 
alfa-konesztát aminosav-szekvenciája azonos az endogén C1-INH aminosav-szekvenciájával. 
 
A C1-INH gátló hatást gyakorol a kontakt- és komplementrendszerek több proteázára is (célproteázok). 
Az alfa-konesztát alábbi célproteázokra gyakorolt hatását in vitro értékelték: aktivált C1s, kallikrein, 
XIIa faktor és XIa faktor. Az inhibíciós kinetikát hasonlónak találták a plazmából nyert humán C1-INH 
esetében megfigyelttel. 
 
Az aktivált C1s szubsztrátja a komplement negyedik (C4) komponense (fehérje). A HAE-ben szenvedő 
betegek keringésében alacsony a C4-szint. A plazmából nyert C1-INH esetében az alfa-konesztát C4-re 
gyakorolt farmakodinámiás hatásai a komplement-homeosztázis dózisfüggő helyreállítását mutatják 
olyan HAE-betegeknél, akiknek plazma C1-INH-aktivitási szintje meghaladja a 0,7 egység/ml-t (amely 
a normál tartomány alsó határa). HAE-betegeknél a Ruconest 50 egység/ttkg dózisban való adása a 
plazma C1-INH aktivitási szintet mintegy 2 órán át 0,7 egység/ml fölé emeli (lásd 5.2 pont). 
 
A Ruconest akut angioödéma-rohamok kezelésében való hatásosságát és biztonságosságát HAE-ben 
szenvedő felnőtteknél és serdülőknél két kettős vak, randomizált, placebo-kontrollált, valamint négy 
nyílt klinikai vizsgálatban értékelték. A klinikai vizsgálatok során értékelt dózisok az egyetlen, 
2100 egységet tartalmazó injekciós üvegtől (amely 18-40 egység/ttkg-nak felel meg) 50 és 
100 egység/ttkg-ig terjedtek. A Ruconest akut angioödéma-rohamok kezelésében való hatásosságát 
mutatta a tünetek enyhülésének kezdetéig és a minimális tünetek tapasztalásáig eltelt szignifikánsan 
rövidebb idő, és a kevés terápiás sikertelenség. Az alábbi táblázat a két randomizált kontrollált vizsgálat 
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eredményeit mutatja (primer és szekunder végpontok): 
 

 
Vizsgálat 

 
Kezelés  

A tünetek enyhülésének 
kezdetéig eltelt idő (perc) 

medián (95%-os konfidencia 
intervallum [CI]) 

A minimális tünetek 
tapasztalásáig eltelt idő (perc) 
medián (95%-os konfidencia 

intervallum [CI]) 
C1 1205 RCT 100 egység/ttkg 

n = 13 
68 (62, 132) 

p = 0,001 
245 (125, 270) 

p = 0,04 
50 egység/ttkg 

n = 12 
122 (72, 136) 

p < 0,001 
247 (243, 484) 

 
Sóoldat 
n = 13 

258 (240, 495) 1101 (970, 1494) 

C1 1304 RCT 100 egység/ttkg 
n = 16 

62 (40, 75) 
p = 0,003 

480 (243, 723) 
p = 0,005 

Sóoldat 
n = 16 

508 (70, 720) 
 

1440 (720, 2885) 
 

 
A nyílt vizsgálatok eredményei egybehangzóak voltak a fenti eredményekkel, és alátámasztják a 
Ruconest egymást követő angioödémás rohamok kezelésében való ismételt használatának hatásosságát. 
 
A randomizált kontrollált vizsgálatok során 41 Ruconest-tel kezelt beteg közül 39 (95%) esetében a 
tünetek 4 órán belül kezdtek enyhülni. Az egyik nyílt vizsgálatban az egyetlen 50 egység/ttkg-os adaggal 
kezelt 151 roham közül 146 (97%) esetben tapasztalták a tünetek enyhülésének megkezdődését 4 órán 
belül. 168 roham közül 17 (10%) esetében egy további 50 egység/ttkg-os adagot adtak be a betegeknek. 
 
Gyermekek és serdülők 
Gyermekek 
Az egyik, 20, HAE-ben szenvedő (5 és 14 év közötti) gyermekkel végzett nyílt vizsgálatban, az egyetlen 
50 egység/ttkg-os adaggal kezelt 67 roham közül 64 (96%) esetében tapasztalták a tünetek enyhülésének 
megkezdődését 4 órán belül. 73 roham közül 3 (4%) esetében egy további 50 egység/ttkg-os adagot 
adtak be a betegnek. 
 
Serdülők 
Tíz serdülőkorú HAE-beteget (12-től 17 évesig) kezeltek 50 egység/ttkg adaggal 27 akut angioödéma-
roham, és 7 serdülőkorú HAE-beteget (16-tól 17 évesig) 2100 egység adaggal 24 akut angiödéma-roham 
során. 
 
A gyógyszer hatásossági és biztonságossági eredményei a gyermek- és serdülő korú betegeknél a 
felnőttek esetében tapasztaltakkal megegyezőek voltak. 
 
5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok 
 
Eloszlás 
Nem végeztek a disztribúció megállapítására irányuló hivatalos vizsgálatokat. Az alfa-konesztát 
eloszlási térfogata a plazmatérfogathoz hasonlóan megközelítőleg 3 l volt. 
 
Biotranszformáció és elimináció 
Állatkísérletekből származó adatok szerint az alfa-konesztát a keringésből a májon keresztül, 
receptormediált endocytosis révén eliminálódik, amelyet teljes hydrolysis/degradáció követ. 
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A Ruconest (50 egység/ttkg) tünetmentes HAE-betegeknek való beadása után 1,36 egység/ml Cmax-ot 
mértek. Az alfa-konesztát eliminációs felezési ideje megközelítőleg 2 óra volt. 
 
Kiválasztás 
Kiválasztás nem történik, mivel az alfa-konesztát a keringésből receptormediált endocytosis révén 
eliminálódik, amelyet a májban való teljes hydrolysis/degradáció követ. 
 
Gyermekek és serdülők 
Gyermekek 
Az 50 egység/ttkg alfa-konesztát dózis beadása utáni 5 perces és/vagy 2-4 órás időpontokban, 20 
gyermekből összesen 18-nál mértek a normálérték 70%-a feletti, funkcionális C1-INH-szintet (ami a 
normáltartomány alsó határa). A funkcionális C1-INH Cmax számtani átlaga 123%-a volt a 
normálértéknek (tartomány: 62%-168%) az első rohamnál, az AUC0–3 pedig 171%-a volt a 
normálértéknek (tartomány: 95%–244%). 
 
Egy populációs farmakokinetikai modell azt mutatta, hogy egy 50 egység/ttkg-os adag a normálérték 
70%-át meghaladó, funkcionális C1-INH koncentrációt eredményez a legalább 2 és legfeljebb 13 éves  
(2 - ≤ 13) gyermekek 96%-ánál, és a legalább 2 éves, de 5 évesnél fiatalabb (2 - <5) gyermekek 90,5%-
ánál. 
 
5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei 
 
A különböző állatfajokon (ideértve a patkányokat, kutyákat, nyulakat és cynomolgus majmokat is) 
végzett biztonságossági farmakológiai, egyszeridózis-toxicitási, kéthetes szubkrónikus-toxicitási és helyi 
tolerancia vizsgálatokból származó preklinikai adatok a biztonságosságot illetően nem adnak okot 
aggodalomra az alfa-konesztát embereknél történő alkalmazását illetően. Genotoxikus és karcinogén 
hatás nem várható. 
 
Patkányokon és nyulakon végzett embriofoetalis vizsgálatok: vivőanyag napi egyszeri adagját vagy 
alfa-konesztát-beadásonként 625 egység/ttkg alfa-konesztát-ot adtak intravénásan pároztatott 
patkányoknak és nyulaknak. A vizsgálatban a patkányoknál sem az alfa-konesztátot kapó, sem a 
kontrollcsoportban nem találtak fejlődési rendellenességben szenvedő magzatokat. Egy nyulakon 
végzett embryotoxicitási vizsgálatban növekedést figyeltek meg a foetalis szív-véredény defektusok 
incidenciájában (1,12% a kezelt csoportban, szemben 0,03% a korábbi kontrolloknál) azoknál az 
állatoknál, amelyek alfa-konesztátot kaptak. 
 
 
6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK 
 
6.1 Segédanyagok felsorolása 
 
Szacharóz 
Nátrium-citrát (E331) 
Citromsav  
 
6.2 Inkompatibilitások 
 
Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ez a gyógyszer nem keverhető más gyógyszerekkel. 
 
6.3 Felhasználhatósági időtartam 
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4 év. 
 
Elkészített oldat 
Kémiai és fizikai stabilitását a felbontást követő 5–25 °C-on való tárolás esetén 48 óráig őrzi meg. 
Mikrobiológiai okok miatt a gyógyszert azonnal fel kell használni. Amennyiben nem használják fel 
azonnal, a felbontást követő eltartási idő és a felbontás előtti tárolási feltételek biztosításával összefüggő 
felelősség a felhasználót terheli. Az elkészített oldat felhasználhatósági időtartama szokásos esetben 2 és 
8 °C között való tárolás esetén nem haladja meg a 24 órát, kivéve, ha a feloldás ellenőrzött és validált 
aszeptikus körülmények között történt. 
 
6.4 Különleges tárolási előírások 
 
Legfeljebb 25 °C-on tárolandó. 
A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó. 
A gyógyszer feloldás utáni tárolására vonatkozó előírásokat lásd a 6.3 pontban. 
 
6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése 
 
2100 egység alfa-konesztát por, 25 ml-es injekciós üvegben (1-es típusú üveg) dugóval (szilikonozott 
klórbutil gumi) és lepattintható kupakkal (alumínium és színezett műanyag). 
Dobozonként 1 injekciós üveg. 
 
6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések 
 
Minden egyes Ruconest injekciós üveg csak egyszer használható fel. 
A feloldáshoz, valamint az oldatok össze- és felkeveréshez aszeptikus technikát kell alkalmazni. 
 
Feloldás 
Minden egyes Ruconest injekciós üveg tartalmát (2100 egység) 14 ml injekciós vízzel kell feloldani. A 
vizet lassan kell hozzáadni a porhoz, és az üveg tartalmát óvatosan kell felkeverni az oldat 
habosodásának minimalizálása érdekében. Az így elkészített tiszta, színtelen oldat 150 egység/ml alfa-
konesztátot tartalmaz. 
 
Az egyes injekciós üvegekben lévő elkészített oldatot ellenőrizni kell, hogy nem láthatók-e benne 
részecskék, illetve nem színeződött-e el. A szemcséket tartalmazó vagy elszíneződött oldatot nem 
szabad felhasználni. A gyógyszert azonnal fel kell használni (lásd 6.3 pont). 
 
Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre 
vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani. 
 
 
7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA 
 
Pharming Group N.V. 
Darwinweg 24  
2333 CR Leiden  
Hollandia 
 
 
8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 
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EU/1/10/641/001 
 
 
9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/ MEGÚJÍTÁSÁNAK 

DÁTUMA 
 
A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2010. október 28. 
A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: 2015. szeptember 18. 
 
 
10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA 
 
 
A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján 
(http://www.ema.europa.eu) található. 
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1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Ruconest 2100 egység por és oldószer oldatos injekcióhoz. 
 
 
2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 
 
Port tartalmazó injekciós üveg 
Egy injekciós üveg 2100 egység alfa-konesztátot tartalmaz, amely feloldás után 2100 egység/14 ml-nek, 
illetve 150 egység/ml-es koncentrációnak felel meg. 
 
Az alfa-konesztát a humán C1-észteráz inhibitor rekombináns analógja (rhC1-INH), amit transzgenikus 
nyulak tejében rekombináns DNS-technológiával állítanak elő. 
 
1 egység konesztát-alfa aktivitás 1 ml pool-ozott normál plazmában lévő C1-észteráz inhibíciós 
aktivitásnak felel meg. 
 
Ismert hatású segédanyag: 
19,5 mg nátriumot tartalmaz port tartalmazó injekciós üvegenként. 
A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 
 
 
3. GYÓGYSZERFORMA 
 
Por és oldószer oldatos injekcióhoz. 
Fehér vagy törtfehér színű por. 
Az oldószer tiszta, színtelen folyadék. 
 
4. KLINIKAI JELLEMZŐK 
 
4.1 Terápiás javallatok 
 
A Ruconest akut angioödémás rohamok kezelésére javallott C1-észterázinhibitor-hiány következtében 
kialakult örökletes angioödémában (hereditary angioedema, HAE) szenvedő felnőttek, serdülők és (2 
éves vagy annál idősebb) gyermekek számára. 
 
4.2 Adagolás és alkalmazás 
 
A Ruconest-kezelést az örökletes angioödéma diagnosztizálásában és kezelésében jártas orvos irányítása 
és felügyelete mellett kell megkezdeni. 
 
Adagolás felnőtteknél, serdülőknél, és (2 éves vagy annál idősebb) gyermekeknél 
Legfeljebb 84 kg testtömegű személyek 
- 50 egység/ttkg egyszeri intravénás injekcióban. 
 
84 kg vagy annál nagyobb testtömegű személyek 
- 4200 egység (2 injekciós üveg) egyszeri intravénás injekcióban. 
 
Az esetek nagy részében egyetlen adag Ruconest elegendő egy akut angioödémás roham kezeléséhez. 
Nem kielégítő klinikai reakció esetén beadható egy újabb adag (50 egység/ttkg – legfeljebb 
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4200 egység) (lásd 5.1 pont). 
 
- Felnőtteknél és serdülőknél, ha a beteg 120 perc elteltével sem regált megfelelő módon, akkor 

beadható egy újabb adag. 
- Gyermekeknél, ha a beteg 60 perc elteltével sem reagált megfelelő módon, akkor beadható egy újabb 

adag. 
 
24 órán belül két adagnál több nem alkalmazható. 
 
Az adag kiszámítása 
Meg kell határozni a beteg testtömegét. 
 
Legfeljebb 84 kg testtömegű személyek 
- A legfeljebb 84 kg testtömegű felnőttek esetében a szükséges alkalmazandó mennyiséget az alábbi 

képlet szerint kell kiszámítani: 
 

Beadandó 
mennyiség (ml)  = testtömeg (kg) x 50 (egység/ttkg) 

150 (egység/ml) = testtömeg (kg) 
3 

 
84 kg vagy nagyobb testtömegű személyek 
- A 84 kg vagy ennél nagyobb testtömegű felnőttek esetében a szükséges alkalmazandó mennyiség 

28 ml, amely 4200 egységnek felel meg (2 injekciós üveg). 
 
Gyermekek és serdülők 
A Ruconest (2 éves vagy annál idősebb) gyermekeknek a felnőttekkel megegyező adagban 
(50 egység/ttkg) adható. 
A Ruconest biztonságosságát és hatásosságát 2 évesnél fiatalabb gyermekek esetében nem igazolták. 
Klinikai adatok nem állnak rendelkezésre. 
 
Idősek (≥65 évesek)  
A 65 évesnél idősebb betegekre vonatkozó adatok korlátozottak.  
Semmi sem támasztja alá, hogy a 65 évesnél idősebb betegek másképpen reagálnának a Ruconest-re. 
 
Vesekárosodás 
Vesekárosodásban szenvedő betegek esetében nem szükséges az adag módosítása, mivel az alfa-
konesztát nem a vesén keresztül választódik ki. 
 
Májkárosodás 
Nincsenek klinikai tapasztalatok a Ruconest májkárosodásban szenvedő betegek esetében való 
alkalmazásával kapcsolatban. A májkárosodás meghosszabbíthatja az alfa-konesztát plazmabeli felezési 
idejét, de ez klinikai szempontból valószínűsíthetően nem ad okot aggodalomra. Nincs az adag 
módosítására vonatkozó javaslat. 
 
Az alkalmazás módja 
Intravénás alkalmazásra. 
A Ruconest-et egészségügyi szakembernek kell beadnia mindaddig, amíg a beteg (vagy a gondozó) a 
megfelelő betanítást követően képessé válik az alkalmazásra, az egészségügyi dolgozóval egyetértésben. 
A Ruconest alkalmazás előtti feloldására vonatkozó utasításokat lásd a 6.6 pontban. 
Az elkészített oldat szükséges mennyiségét lassú, körülbelül 5 percig tartó intravénás injekcióban kell 
beadni. 
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4.3 Ellenjavallatok 
 
• Ismert vagy gyanított allergia nyulakra (lásd 4.4 pont) 
• A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni 

túlérzékenység 
 
4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések 
 
Nyomonkövethetőség 
A biológiai készítmények nyomonkövethetőségének javítása érdekében, az alkalmazott készítmény 
nevét és gyártási tételszámát egyértelműen kell feltüntetni (a beteg orvosi dokumentációjában). 
 
Az alfa-konesztátot transzgenikus nyulak tejéből nyerik, és nyomokban nyúlfehérjét tartalmaz. A 
Ruconest-kezelés megkezdése előtt a betegeket meg kell kérdezni, hogy érintkeztek-e korábban 
nyulakkal, és voltak-e allergiás reakcióra utaló panaszaik és tüneteik. 
 
A túlérzékenységi reakciók nem zárhatók ki.  
A készítmény alkalmazásának időszaka alatt és azután, minden beteget szigorú megfigyelés alatt kell 
tartani a túlérzékenység bármely klinikai tünetére vonatkozóan. A betegeket tájékoztatni kell a 
túlérzékenységi reakciók korai jeleiről, ideértve a csalánkiütést, a generalizált urticariát, a mellkasi 
szorításérzést, a zihálást, az alacsony vérnyomást és az anaphylaxiát. Amennyiben ezek a tünetek 
jelentkeznek a beadást követően, a betegeknek figyelmeztetniük kell kezelőorvosukat. 
Anaphylaxiás reakciók vagy sokk esetén sürgősségi orvosi ellátást kell alkalmazni. 
 
Bár a tehéntej és a nyúltej közötti keresztreaktivitás nem valószínű, nem zárható ki az ilyen 
keresztreaktivitás lehetősége azoknál a betegeknél, akiknél klinikailag bizonyított a tehéntejjel szembeni 
allergia, ezért a Ruconest beadását követően a beteg megfigyelése szükséges az esetlegesen jelentkező 
túlérzékenységi reakció okozta panaszok és tünetek miatt. 
 
Nátrium 
A készítmény 19,5 mg nátriumot tartalmaz injekciós üvegenként, amit kontrollált nátrium diéta esetén 
figyelembe kell venni. 
 
Otthoni kezelés és önadagolás 
Korlátozott mennyiségű információ áll rendelkezésre e gyógyszer otthoni vagy önadagolás keretében 
történő felhasználásáról. Az otthoni kezeléshez társuló potenciális kockázatok magával az 
alkalmazással, illetve a mellékhatások, különösen a túlérzékenység kezelésével kapcsolatosak. Az adott 
beteg esetén otthoni kezelésben történő felhasználásra vonatkozó döntést a kezelőorvosnak kell 
meghoznia, akinek biztosítania kell a megfelelő betanítást, illetve az alkalmazás időszakos ellenőrzését. 
 
4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók 
 
Interakciós vizsgálatokat nem végeztek. 
 
A szakirodalom kölcsönhatásról számol be a szövet típusú plazminogén-aktivátort (tPA) és a C1-INH-t 
tartalmazó gyógyszerek között. A Ruconest tPA-val egyidejűleg nem alkalmazható. 
 
4.6 Termékenység, terhesség és szoptatás 
 
Terhesség és szoptatás 
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A Ruconest terhes és szoptató nőknél történő alkalmazása tekintetében nem áll rendelkezésre 
információ. 
Egy állatkísérlet során reprodukciós toxicitást igazoltak (lásd 5.3 pont). A Ruconest alkalmazása nem 
javallt terhesség vagy szoptatás alatt, kivéve, ha a kezelőorvos úgy ítéli meg, hogy a készítmény 
alkalmazásának előnyei meghaladják a lehetséges kockázatokat. 
 
Termékenység 
Nem állnak rendelkezésre adatok a Ruconest férfi vagy női termékenységre gyakorolt hatásairól. 
 
4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre 
 
A Ruconest ismert farmakológiai és mellékhatási profilja alapján nem várhatók a gépjárművezetéshez és 
a gépek kezeléséhez szükséges képességekre gyakorolt hatások. Mindazonáltal a Ruconest alkalmazása 
után beszámoltak fejfájásról, vertigóról és szédülésről, amely azonban a HAE-roham következménye is 
lehet. A betegeknek tanácsolni kell, hogy ne vezessenek gépjárművet és ne kezeljenek gépeket, ha 
fejfájást, vertigót vagy szédülést tapasztalnak. 
 
4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások 
 
A biztonságossági profil összefoglalása 
Egy esetben túlérzékenységet figyeltek meg a Ruconesttel végzett klinikai vizsgálatokban. A Ruconest 
beadását követően leggyakorabban észlelt mellékhatás a hányinger. 
 
A mellékhatások táblázatos felsorolása 
Az alábbi táblázatban megtalálhatók az akut rohamot követően Ruconest-tel kezelt HAE-betegekkel 
végzett klinikai vizsgálatokból származó mellékhatások. A mellékhatások általában enyhék vagy 
középsúlyosak voltak. A mellékhatások előfordulási gyakorisága hasonló volt mindegyik adagolási 
csoportban, és ismételt beadáskor nem növekedett. 
 
Az alábbiakban felsorolt mellékhatások gyakorisága a következők alapján került meghatározásra: 
Nagyon gyakori (≥1/10), 
Gyakori (≥1/100 – <1/10), 
Nem gyakori (≥1/1 000 – <1/100), 
Ritka (≥1/10 000 – <1/1 000), 
Nagyon ritka (<1/10 000),  
Nem ismert (a gyakoriság a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg). 
 

Szervrendszer Mellékhatás Gyakoriság 

Idegrendszeri betegségek és 
tünetek 

Fejfájás Nem gyakori 

Vertigo Nem gyakori 

Hypaesthesia Nem gyakori 

Szédülés Nem gyakori 

A fül és az egyensúlyérzékelő 
szerv betegségei és tünetei 

Fülkagylóduzzanat Nem gyakori 

Légzőszervi, mellkasi és 
mediastinalis betegségek és 
tünetek 

Torokirritáció Nem gyakori 
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Emésztőrendszeri betegségek és 
tünetek 

Hányinger Gyakori 

Hasmenés Nem gyakori 

Hasi fájdalom Nem gyakori 

Orális paraesthesia Nem gyakori 

A bőr és a bőr alatti szövet 
betegségei és tünetei 

Urticaria Nem gyakori 

 
Gyermekek és serdülők 
A klinikai fejlesztési programban 37, HAE-ben szenvedő (5 és 17 év közötti) gyermeket és serdülőt 
kezeltek 124 akut angioödémás roham miatt. A gyermekeknél és serdülőknél jelentkezett mellékhatások 
gyakorisága, típusa és súlyossága a felnőtteknél tapasztaltakhoz hasonló volt. 
 
Feltételezett mellékhatások bejelentése 
A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos 
eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni.  
Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság 
részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül. 
 
4.9 Túladagolás 
 
Túladagolásról nem állnak rendelkezésre klinikai adatok. 
 
 
5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK 
 
5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok 
  
Farmakoterápiás csoport: egyéb hematológiai anyagok, örökletes angiooedema gyógyszerei, ATC kód: 
B06AC04. 
 
A C1-INH plazmaprotein a kontakt- és komplementrendszerek aktivációjának fő szabályozója in vivo. A 
HAE-betegek esetében a C1-INH plazmaprotein heterozigóta hiánya áll fenn, amelynek következtében a 
kontakt- és komplementrendszerek kontrollálatlan aktivációja és gyulladásos mediátorok kialakulása 
fordulhat elő, ami klinikailag akut angioödémás rohamok jelentkezésében nyilvánul meg. 
 
A rekombináns humán komplement 1 komponens (C1) észteráz inhibitor (rhC1-INH) az alfa-konesztát 
humán C1-INH analógja, amelyet a humán C1-INH-t kódoló gént expresszáló nyúltejből nyernek. Az 
alfa-konesztát aminosav-szekvenciája azonos az endogén C1-INH aminosav-szekvenciájával. 
 
A C1-INH gátló hatást gyakorol a kontakt- és komplementrendszerek több proteázára is (célproteázok). 
Az alfa-konesztát alábbi célproteázokra gyakorolt hatását in vitro értékelték: aktivált C1s, kallikrein, 
XIIa faktor és XIa faktor. Az inhibíciós kinetikát hasonlónak találták a plazmából nyert humán C1-INH 
esetében megfigyelttel. 
 
Az aktivált C1s szubsztrátja a komplement negyedik (C4) komponense (fehérje). A HAE-ben szenvedő 
betegek keringésében alacsony a C4-szint. A plazmából nyert C1-INH esetében az alfa-konesztát C4-re 
gyakorolt farmakodinámiás hatásai a komplement-homeosztázis dózisfüggő helyreállítását mutatják 
olyan HAE-betegeknél, akiknek plazma C1-INH-aktivitási szintje meghaladja a 0,7 egység/ml-t (amely 
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a normál tartomány alsó határa). HAE-betegeknél a Ruconest 50 egység/ttkg dózisban való adása a 
plazma C1-INH aktivitási szintet mintegy 2 órán át 0,7 egység/ml fölé emeli (lásd 5.2 pont). 
 
A Ruconest akut angioödéma-rohamok kezelésében való hatásosságát és biztonságosságát HAE-ben 
szenvedő felnőtteknél és serdülőknél két kettős vak, randomizált, placebo-kontrollált, valamint négy 
nyílt klinikai vizsgálatban értékelték. A klinikai vizsgálatok során értékelt dózisok az egyetlen, 
2100 egységet tartalmazó injekciós üvegtől (amely 18-40 egység/ttkg-nak felel meg) 50 és 
100 egység/ttkg-ig terjedtek. A Ruconest akut angioödéma-rohamok kezelésében való hatásosságát 
mutatta a tünetek enyhülésének kezdetéig és a minimális tünetek tapasztalásáig eltelt szignifikánsan 
rövidebb idő, és a kevés terápiás sikertelenség. Az alábbi táblázat a két randomizált kontrollált vizsgálat 
eredményeit mutatja (primer és szekunder végpontok): 
 

 
Vizsgálat 

 
Kezelés  

A tünetek enyhülésének 
kezdetéig eltelt idő (perc) 

medián (95%-os konfidencia 
intervallum [CI]) 

A minimális tünetek 
tapasztalásáig eltelt idő (perc) 
medián (95%-os konfidencia 

intervallum [CI]) 
C1 1205 RCT 100 egység/ttkg 

n = 13 
68 (62, 132) 

p = 0,001 
245 (125, 270) 

p = 0,04 
50 egység/ttkg 

n = 12 
122 (72, 136) 

p < 0,001 
247 (243, 484) 

 
Sóoldat 
n = 13 

258 (240, 495) 1101 (970, 1494) 

C1 1304 RCT 100 egység/ttkg 
n = 16 

62 (40, 75) 
p = 0,003 

480 (243, 723) 
p = 0,005 

Sóoldat 
n = 16 

508 (70, 720) 
 

1440 (720, 2885) 
 

 
A nyílt vizsgálatok eredményei egybehangzóak voltak a fenti eredményekkel, és alátámasztják a 
Ruconest egymást követő angioödémás rohamok kezelésében való ismételt használatának hatásosságát. 
 
A randomizált kontrollált vizsgálatok során 41 Ruconest-tel kezelt beteg közül 39 (95%) esetében a 
tünetek 4 órán belül kezdtek enyhülni. Az egyik nyílt vizsgálatban az egyetlen 50 egység/ttkg-os adaggal 
kezelt 151 roham közül 146 (97%) esetben tapasztalták a tünetek enyhülésének megkezdődését 4 órán 
belül. 168 roham közül 17 (10%) esetében egy további 50 egység/ttkg-os adagot adtak be a betegeknek. 
 
Gyermekek és serdülők 
Gyermekek 
Az egyik, 20, HAE-ben szenvedő (5 és 14 év közötti) gyermekkel végzett nyílt vizsgálatban az egyetlen 
50 egység/ttkg-os adaggal kezelt 67 roham közül 64 (96%) esetében tapasztalták a tünetek enyhülésének 
megkezdődését 4 órán belül. 73 roham közül 3 (4%) esetében egy további 50 egység/ttkg-os adagot 
adtak be a betegnek. 
 
Serdülők 
Tíz serdülőkorú HAE-beteget (12-től 17 évesig) kezeltek 50 egység/ttkg adaggal 27 akut angioödéma-
roham, és 7 serdülőkorú HAE-beteget (16-tól 17 évesig) 2100 egység adaggal 24 akut angiödéma-roham 
során. 
 
A gyógyszer hatásossági és biztonságossági eredményei a gyermek- és serdülő korú betegeknél a 
felnőttek esetében tapasztaltakkal megegyezőek voltak. 
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5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok 
 
Eloszlás 
Nem végeztek a disztribúció megállapítására irányuló hivatalos vizsgálatokat. Az alfa-konesztát 
eloszlási térfogata a plazmatérfogathoz hasonlóan megközelítőleg 3 l volt. 
 
Biotranszformáció és elimináció 
Állatkísérletekből származó adatok szerint az alfa-konesztát a keringésből a májon keresztül, 
receptormediált endocytosis révén eliminálódik, amelyet teljes hydrolysis/degradáció követ. 
 
A Ruconest (50 egység/ttkg) tünetmentes HAE-betegeknek való beadása után 1,36 egység/ml Cmax-ot 
mértek. Az alfa-konesztát eliminációs felezési ideje megközelítőleg 2 óra volt. 
 
Kiválasztás 
Kiválasztás nem történik, mivel az alfa-konesztát a keringésből receptormediált endocytosis révén 
eliminálódik, amelyet a májban való teljes hydrolysis/degradáció követ. 
 
Gyermekek és serdülők 
Gyermekek 
Az 50 egység/ttkg alfa-konesztát dózis beadása utáni 5 perces és/vagy 2-4 órás időpontokban, 20 
gyermekből összesen 18-nál mértek a normálérték 70%-a feletti, funkcionális C1-INH-szintet (ami a 
normáltartomány alsó határa). A funkcionális C1-INH Cmax számtani átlaga 123%-a volt a 
normálértéknek (tartomány: 62%-168%) az első rohamnál, az AUC0–3 pedig 171%-a volt a 
normálértéknek (tartomány: 95%–244%). 
 
Egy populációs farmakokinetikai modell azt mutatta, hogy egy 50 egység/ttkg-os adag a normálérték 
70%-át meghaladó, funkcionális C1-INH koncentrációt eredményez a legalább 2 és legfeljebb 13 éves 
(2- ≤13) gyermekek 96%-ánál, és a legalább 2 éves, de 5 évesnél (2- <5) fiatalabb gyermekek 90,5%-
ánál. 
 
5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei 
 
A különböző állatfajokon (ideértve a patkányokat, kutyákat, nyulakat és cynomolgus majmokat is) 
végzett biztonságossági farmakológiai, egyszeridózis-toxicitási, kéthetes szubkrónikus-toxicitási és helyi 
tolerancia vizsgálatokból származó preklinikai adatok a biztonságosságot illetően nem adnak okot 
aggodalomra az alfa-konesztát embereknél történő alkalmazását illetően. Genotoxikus és karcinogén 
hatás nem várható. 
 
Patkányokon és nyulakon végzett embriofoetalis vizsgálatok: vivőanyag napi egyszeri adagját vagy 
alfa-konesztát-beadásonként 625 egység/ttkg alfa-konesztát-ot adtak intravénásan pároztatott 
patkányoknak és nyulaknak. A vizsgálatban a patkányoknál sem az alfa-konesztátot kapó, sem a 
kontrollcsoportban nem találtak fejlődési rendellenességben szenvedő magzatokat. Egy nyulakon 
végzett embryotoxicitási vizsgálatban növekedést figyeltek meg a foetalis szív-véredény defektusok 
incidenciájában (1,12% a kezelt csoportban, szemben 0,03% a korábbi kontrolloknál) azoknál az 
állatoknál, amelyek alfa-konesztátot kaptak. 
 
 
6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK 
 
6.1 Segédanyagok felsorolása 
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Port tartalmazó injekciós üveg: 
Szacharóz 
Nátrium-citrát (E331) 
Citromsav  
 
Oldószert tartalmazó injekciós üveg: 
Injekcióhoz való víz 
 
6.2 Inkompatibilitások 
 
Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ez a gyógyszer nem keverhető más gyógyszerekkel. 
 
6.3 Felhasználhatósági időtartam 
 
4 év. 
 
Elkészített oldat 
Kémiai és fizikai stabilitását a felbontást követő 5–25 °C-on való tárolás esetén 48 óráig őrzi meg. 
Mikrobiológiai okok miatt a gyógyszert azonnal fel kell használni. Amennyiben nem használják fel 
azonnal, a felbontást követő eltartási idő és a felbontás előtti tárolási feltételek biztosításával összefüggő 
felelősség a felhasználót terheli. Az elkészített oldat felhasználhatósági időtartama szokásos esetben 2 és 
8 °C között való tárolás esetén nem haladja meg a 24 órát, kivéve, ha a feloldás ellenőrzött és validált 
aszeptikus körülmények között történt. 
 
6.4 Különleges tárolási előírások 
 
Port tartalmazó injekciós üveg: 
Legfeljebb 25 °C-on tárolandó. 
A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó. 
 
Oldószert tartalmazó injekciós üveg: 
Legfeljebb 25 °C-on tárolandó. 
 
A gyógyszer feloldás utáni tárolására vonatkozó előírásokat lásd a 6.3 pontban. 
 
6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése 
 
Port tartalmazó injekciós üveg: 2100 egység alfa-konesztát por injekciós üvegben (1-es típusú üveg) 
dugóval (szilikonozott klórbutil gumi) és lepattintható kupakkal (alumínium és színezett műanyag). 
 
Oldószert tartalmazó injekciós üveg: 20 ml injekcióhoz való víz injekciós üvegben (1-es típusú üveg) 
dugóval (szilikonozott klórbutil gumi) és lepattintható kupakkal (alumínium és színezett műanyag). 
 
Elkészítéshez és beadáshoz szükséges készlet: 
- 1 port tartalmazó injekciós üveg 
- 1 oldószert tartalmazó injekciós üveg 
- 2 injekciós üveg adapter 
- 1 fecskendő 
- 1 infúziós szerelék 35 cm infúziós csővel és 25G tűvel 
- 2 alkoholos törlő 
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- 1 steril, nem szövött törlő 
- 1 öntapadó ragtapasz 
 
6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény kezelésével 

kapcsolatos információk 
 
Elkészítés és kezelés 
Minden egyes Ruconest injekciós üveg csak egyszer használható fel. 
A Ruconest injekcióhoz való vízzel történő feloldást követő intravénás alkalmazásra szolgál. A 
feloldáshoz, valamint az oldatok össze- és felkeveréshez aszeptikus technikát kell alkalmazni. 
 
Feloldás 
1. Minden egyes Ruconest injekciós üveg tartalmát (2100 egység) 14 ml oldószerrel kell feloldani. 
2. Fertőtlenítse a port és az oldószert tartalmazó injekciós üvegek gumidugóit és helyezzen fel egy 

injekciós üveg adaptert mind a port, mind az oldószert tartalmazó injekciós üvegre úgy, hogy az 
rápattanjon az üveg nyakára. 

3. Csatlakoztassa a fecskendőt az oldószert tartalmazó injekciós üvegen lévő adapterhez és forgassa 
az óramutató járásával megegyező irányba, amíg lezáródik. 14 ml oldószert szívjon fel. A 
fecskendőt az óramutató járásával ellentétes irányú elforgatással oldja le az adapterről és dobja el 
az injekciós üveget az adapterrel. 

4. Csatlakoztassa az oldószert tartalmazó fecskendőt a port tartalmazó injekciós üvegen lévő 
adapterhez és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg lezáródik. Az oldószert a 
porra gyakorolt heves hatás elkerülése érdekében lassan kell hozzáadni a porhoz, és az üveg 
tartalmát óvatosan kell felkeverni az oldat habosodásának minimalizálása érdekében. Hagyja a 
fecskendőt az adapteren. Ismételje a 3. és 4. lépéseket, ha egy második oldatot kell készítenie 
(ehhez egy második készlet szükséges). 

5. Az így elkészített tiszta, színtelen oldat 150 egység/ml alfa-konesztátot tartalmaz. Az egyes 
injekciós üvegekben lévő elkészített oldatot ellenőrizni kell, hogy nem láthatók-e benne 
részecskék, illetve nem színeződött-e el. A szemcséket tartalmazó vagy elszíneződött oldatot nem 
szabad felhasználni. Kis mennyiségű hab jelenléte elfogadható. A gyógyszert azonnal fel kell 
használni (lásd 6.3 pont). 

 
Alkalmazás 
1. Szívja fel az elkészített oldat szükséges térfogatát. Soha ne haladja meg a fecskendőnkénti 14 ml-t. 

Az óramutató járásával ellentétes irányú elforgatással oldja le a fecskendő(ke)t és dobja el az 
injekciós üveget az adapterrel. 

2. Csatlakoztassa az infúziós szereléket a fecskendőhöz és forgassa az óramutató járásával 
megegyező irányba, amíg lezár. Tartsa a fecskendőt a csúcsával felfelé és finoman nyomja a 
dugattyút, hogy feltöltse az infúziós szereléket az oldattal. 

3. Fertőtlenítse az injekciózás helyét egy alkoholos törlővel. Vegye le az infúziós szerelék tűjéről a 
tűvédő kupakot és óvatosan szúrja be a tűt a vénába. 

4. Győződjön meg róla, hogy az érleszorító fel legyen engedve. Óvatosan – körülbelül 5 perc alatt 
injektálva fecskendezze az oldatot a vénába. 

5. Ha két fecskendőt készített elő: hajlítsa meg az infúziós csövet, hogy megakadályozza a 
visszafolyást, (az óramutató járásával ellentétes irányban) csavarja ki az üres fecskendőt az 
infúziós szerelékből és azonnal cserélje le a második fecskendőre. Óvatosan fecskendezze be a 
második fecskendőben lévő oldatot. 

 
Megsemmisítés 
Kérjük, a használt infúziós szereléket, bármely fel nem használt oldatot, a fecskendőt és az üres 
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injekciós üveget megfelelő gyógyszerhulladék-gyűjtőbe dobja ki, mivel ezek az anyagok nem megfelelő 
megsemmisítés esetén másoknak sérüléseket okozhatnak. 
A felszerelést nem szabad újra felhasználni. 
 
 
7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA 
 
Pharming Group N.V. 
Darwinweg 24  
2333 CR Leiden  
Hollandia 
 
 
8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 
 
EU/1/10/641/002 
 
 
9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/ MEGÚJÍTÁSÁNAK 

DÁTUMA 
 
A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2010. október 28. 
A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: 2015. szeptember 18. 
 
 
10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA 
 
 
A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján 
(http://www.ema.europa.eu) található. 
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A. A BIOLÓGIAI EREDETŰ HATÓANYAG GYÁRTÓI ÉS A GYÁRTÁSI TÉTELEK 
VÉGFELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ 

 
A biológiai eredetű hatóanyag gyártóinak neve és címe 
 
Pharming Technologies B.V. 
Darwinweg 24 
2333 CR Leiden 
Hollandia 
 
Broekman Institute B.V. 
Schoolstraat 21 
5711 CP Someren 
Hollandia 
 
Sanofi-Chimie 
Route d’Avignon 
Aramon 3039 
Franciaország 
 
A gyártási tételek végfelszabadításáért felelős gyártó neve és címe 
 
Pharming Technologies B.V. 
Darwinweg 24 
2333 CR Leiden 
Hollandia 
 
 
B. FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK AZ ELLÁTÁS ÉS HASZNÁLAT KAPCSÁN 
 
Korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (lásd I. Melléklet: Alkalmazási előírás, 
4.2 pont). 
 
 
C. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY EGYÉB FELTÉTELEI ÉS 

KÖVETELMÉNYEI   
 
• Időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések (Periodic safety update report, PSUR) 
 
Erre a készítményre a PSUR-okat a 2001/83/EK irányelv 107c. cikkének (7) bekezdésében megállapított 
és az európai internetes gyógyszerportálon nyilvánosságra hozott uniós referencia időpontok listája 
(EURD lista), illetve annak bármely későbbi frissített változata szerinti követelményeknek megfelelően 
kell benyújtani. 
 
 
D. FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS 

HATÉKONY ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓAN 
 
• Kockázatkezelési terv  
 
A forgalomba hozatali engedély jogosultja (marketing authorisation holder, MAH) kötelezi magát, hogy a 
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forgalomba hozatali engedély 1.8.2 moduljában leírt, jóváhagyott kockázatkezelési tervben, illetve annak 
jóváhagyott frissített verzióiban részletezett, kötelező farmakovigilanciai tevékenységeket és 
beavatkozásokat elvégzi. 
 
A frissített kockázatkezelési terv benyújtandó a következő esetekben: 
• ha az Európai Gyógyszerügynökség ezt indítványozza; 
• ha a kockázatkezelési rendszerben változás történik, főként azt követően, hogy olyan új információ 

érkezik, amely az előny/kockázat profil jelentős változásához vezethet, illetve (a biztonságos 
gyógyszeralkalmazásra vagy kockázat-minimalizálásra irányuló) újabb, meghatározó eredmények 
születnek. 

 
• Kockázat-minimalizálásra irányuló további intézkedések  
 
A forgalomba hozatali engedély jogosultja a termék forgalomba hozatala előtt köteles az egyes 
tagállamokban az illetékes nemzeti hatósággal egyeztetni az orvosoknak szóló tájékoztató anyag 
tartalmát és formátumát. 
 
A forgalomba hozatali engedély jogosultjának kell biztosítania, hogy a forgalomba hozatal 
megkezdéséig minden olyan egészségügyi szakember, aki várhatóan felírja majd a Ruconestet, kapjon 
tájékoztató anyagot. 
 
A tájékoztató anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
• A Ruconestre vonatkozó alkalmazási előírás és betegtájékoztató. 
• Az egészségügyi szakembereknek szóló tájékoztató anyag. 
• A nem egészségügyi szakembereknek szóló tájékoztató anyag. 
• A betegeknek a Ruconest-kezelést megelőzően átadandó napló. 
• A betegeknek a Ruconest-kezelést megelőzően átadandó betegkártya másolatai. 

 
Az egészségügyi szakembereknek szóló tájékoztató anyagnak az alábbi kulcsfontosságú pontokra 
vonatkozóan kell tájékoztatást nyújtania: 
 
• A Ruconest-kezelést az örökletes angioödéma diagnosztizálásában és kezelésében jártas orvos 

irányítása és felügyelete mellett kell megkezdeni. 
 
• A készítmény alkalmazásának időszaka alatt figyelni kell, hogy a betegeknél nem jelentkeznek-e a 

túlérzékenység klinikai jelei és tünetei. Anaphylaxiás reakciók vagy sokk esetén a sürgősségi 
orvosi ellátásnak azonnal alkalmazható módon rendelkezésre kell állnia. 

 
• A Ruconestet transzgenikus nyulak tejéből nyerik, és nyomokban nyúlfehérjét tartalmaz 

(felhasznált anyagból származó szennyeződések, HRI). 
 
• A Ruconest alkalmazása ellenjavallt minden, ismerten vagy feltehetően nyúlallergiában szenvedő 

beteg esetében. 
 
• Azok a betegek, akiknél klinikailag bizonyított a tehéntejjel szembeni allergia, rendelkezhetnek 

olyan antitestekkel, amelyek a Ruconestben lévő, nyúltejből származó szennyeződésekkel 
keresztreakcióba lépnek. 

 
• A betegek tájékoztatásának szükségessége a túlérzékenységi reakciók korai jeleiről, ideértve a 

csalánkiütést, a generalizált urticariát, a mellkasi szorításérzést, a zihálást, az alacsony vérnyomást 



24 

és az anaphylaxiát, valamint hogy amennyiben ezek a tünetek jelentkeznek, figyelmeztessék 
orvosukat. 

 
• A gyógyszer előállításához felhasznált anyagból származó szennyeződések (HRI) elleni antitestek 

képződése következtében jelentkező, immunkomplex-mediált III. típusú potenciális 
túlérzékenységi reakció kockázata. Tanácsadás a gyanított immunkomplex-mediált betegségek 
utánkövetésére szolgáló, az ezen antitestek kimutatására irányuló immunogenicitási laboratóriumi 
vizsgálati programmal, valamint a vállalat központi laboratóriumába küldendő vérminta levétele és 
szállítása során követendő eljárással kapcsolatban. Ezt a vizsgálatot ingyenesen kell biztosítani. 

 
• Az anti-C1-INH antitestek, és ennek következtében a neutralizáló antitestek kialakulásának 

potenciális kockázata. Tanácsadás a vállalat által a neutralizáló antitestek kialakulásának gyanúja 
esetén biztosított, az ezen antitestek kimutatására irányuló immunogenicitási laboratóriumi 
vizsgálati programmal, valamint a vállalat központi laboratóriumába küldendő vérminta levétele és 
szállítása során követendő eljárással kapcsolatban. Ezt a vizsgálatot ingyenesen kell biztosítani. 

 
• Korlátozott mennyiségű információ áll rendelkezésre ezen gyógyszer otthoni vagy önadagolás 

keretében történő felhasználásáról. 
 
• Az adott beteg esetén otthoni kezelésben történő felhasználásra vonatkozó döntést a 

kezelőorvosnak kell meghoznia. 
 
• A Ruconest alkalmazása csak örökletes angioödéma akut rohamainak kezelésére engedélyezett. 
 
• A kezelőorvos felelőssége biztosítani a beteg vagy a gondozó számára a klinikai környezeten kívüli 

alkalmazásra vonatkozó betanítást és utasításokat. 
 
• A biztosítandó betanításnak a következő elemeket kell tárgyalnia: 

- A tárolásra vonatkozó óvintézkedések 
- Az adag kiszámítása és javallat (azaz kizárólag akut HAE rohamok) 
- A Ruconest egy adagjának elkészítése (50 egység/ttkg, 4200 egységig) egy vagy két injekciós 

üveg tartalmának feloldásával 
- Az egyes injekciós üvegek portartalmának feloldására vonatkozó módszer 
- Az intravénás injekció technikája 
- A Ruconest második adagjának alkalmazására vonatkozó útmutatás 
- Utasítás arra vonatkozóan, hogy azonnal orvoshoz kell fordulni a vénás hozzáférés 

megtalálásának sikertelensége, a hatásosság elmaradása, bármely mellékhatás - a 
túlérzékenységet is ideértve - fellépése esetén, illetve a Ruconest akut laryngealis HAE roham 
esetén történő önadagolását követően. 

- A lehetséges gyógyszermellékhatások - ideértve az akut túlérzékenységi reakciót is - kezelésére 
vonatkozó utasítások. 

- Az otthon alkalmazott egyes kezelésekre vonatkozó napló vezetésének szükségességére, és ezen 
naplónak az egyes vizitekre történő elvitelére vonatkozó utasítások. A feljegyzett 
információknak tartalmazniuk kell: 
- A kezelés idejét és időpontját 
- A gyártási tétel számát és az adagot 
- A kezelésre adott választ 
- Mindennemű mellékhatást 

 
• A kezelőorvos felelőssége annak ellenőrzése, hogy a nem egészségügyi szakember megszerezte-e 
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az összes szükséges szakmai ismeretet, illetve hogy a Ruconest az egészségügyi szakember 
környezetén kívül biztonságosan és hatásosan alkalmazható-e. 

 
• A forgalomba hozatalt követő nyilvántartás fennállása, melyben a betegek nyilvántartására 

bátorítani kell az egészségügyi szakembereket. 
 
A nem egészségügyi szakembereknek szóló tájékoztató anyagnak a következő kulcselemekre vonatkozó 
információkat kell tartalmaznia: 
 
• Korlátozott mennyiségű információ áll rendelkezésre e gyógyszer otthoni vagy önadagolás 

keretében történő felhasználásáról. 
 
• Egyes betegek esetén az orvos dönthet a Ruconest klinikai környezeten kívüli, nem egészségügyi 

szakember által végzett alkalmazásáról, mint amilyen egy családtag, vagy amilyen az önadagolás 
lehetősége. 

 
• A Ruconest alkalmazása csak örökletes angioödéma akut rohamainak kezelésére engedélyezett. 
 
• A nem egészségügyi szakembernek meg kell szereznie a szükséges szakmai ismereteket, mielőtt a 

Ruconest biztonságosan és hatásosan alkalmazásra kerülne egészségügyi szakember környezetén 
kívül. 

 
• Egy orvos a következő elemekre vonatkozóan tart betanítást: 

- A tárolásra vonatkozó óvintézkedések 
- Az adag kiszámítása és javallat (azaz kizárólag akut HAE rohamok) 
- A Ruconest egy adagjának elkészítése (50 egység/ttkg, 4200 egységig) egy vagy két injekciós 

üveg tartalmának feloldásával 
- Az egyes injekciós üvegek portartalmának feloldására vonatkozó módszer 
- Az intravénás injekció technikája 
- A Ruconest egy adagjának alkalmazására vonatkozó módszer és annak sebessége 
- A Ruconest második adagjának alkalmazására vonatkozó útmutatás 
- Utasítás arra vonatkozóan, hogy azonnal orvoshoz kell fordulni a vénás hozzáférés 

megtalálásának sikertelensége, a hatásosság elmaradása, bármely mellékhatás - a 
túlérzékenységet is ideértve - fellépése esetén, illetve a Ruconest akut laryngealis HAE roham 
esetén történő önadagolását követően. 

- Az otthon alkalmazott egyes kezelésekre vonatkozó napló vezetésének szükségességére, és ezen 
naplónak az egyes vizitekre történő elvitelére vonatkozó utasítások. A feljegyzett 
információknak tartalmazniuk kell: 
- A kezelés idejét és időpontját 
- A gyártási tétel számát és az adagot 
- A kezelésre adott választ 
- Mindennemű mellékhatást 

 
A betegnaplónak a alábbi kulcsfontosságú információkat kell tartalmaznia: 
• A kezelés idejét és időpontját 
• A gyártási tétel számát és az adagot 
• A kezelésre adott választ 
• Mindennemű mellékhatást 
 
A betegkártyának az alábbi kulcsfontosságú információkat kell tartalmaznia: 
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• A beteg Ruconestet kap akut örökletes angioödéma-rohamok kezelésére. 
• A Ruconest transzgenikus nyulak tejéből származik, és nyomokban nyúlfehérjéket tartalmaz. 
• A túlérzékenység klinikai jelei és tünetei figyelemmel kísérésének fontossága, valamint hogy a 

betegeknek azonnal orvoshoz kell fordulniuk, amennyiben a Ruconest-kezelés során vagy azt 
követően ilyen tüneteket tapasztalnak. 

• A betegeket meg kell kérni, hogy tartsák maguknál a kártyát, és minden esetben mutassák meg azt 
minden egészségügyi szakembernek, aki akut örökletes angioödéma-rohamok esetén kezelésben 
részesíti őket. 
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III. MELLÉKLET 
 

CÍMKESZÖVEG ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ 
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A. CÍMKESZÖVEG 
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A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK 
 
INJEKCIÓS ÜVEGET TARTALMAZÓ DOBOZ 
 
 
1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Ruconest 2100 egység por oldatos injekcióhoz 
alfa-konesztát 
 
 
2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE 
 
Egy injekciós üveg 2100 egység alfa-konesztátot tartalmaz, amely feloldás után 2100 egység/14 ml-nek, 
illetve 150 egység/ml koncentrációnak felel meg. 
 
 
3. SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA 
 
Segédanyagok: 
szacharóz, 
nátrium-citrát (E331), 
citromsav. 
 
 
4. GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM 
 
Por oldatos injekcióhoz. 
1 injekciós üveg 
 
 
5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS 

MÓDJA(I) 
 
Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót! 
Intravénás alkalmazásra. 
 
 
6. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT GYERMEKEKTŐL 

ELZÁRVA KELL TARTANI 
 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
 
 
7. TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES 
 
 
8. LEJÁRATI IDŐ 
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EXP 
 
 
9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
 
Legfeljebb 25 °C-on tárolandó. 
A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó. 

 
 

10. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK VAGY 
AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK 
ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN 

 
 
11. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME 
 
Pharming Group N.V. 
Darwinweg 24 
2333 CR Leiden 
Hollandia 
 
 
12. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 
 
EU/1/10/641/001 
 
 
13. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA  
 
Lot 
 
 
14. A GYÓGYSZER RENDELHETŐSÉGE 
 
Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. 
 
 
15. AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
 
 
16. BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK 
 
Ruconest 
 
 
17. EGYEDI AZONOSÍTÓ – 2D VONALKÓD 
 
Egyedi azonosítójú 2D vonalkóddal ellátva. 
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18. EGYEDI AZONOSÍTÓ OLVASHATÓ FORMÁTUMA 
 
PC:  
SN:  
NN:  
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A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK 
 
ELKÉSZÍTÉSHEZ ÉS BEADÁSHOZ SZÜKSÉGES KÉSZLETET TARTALMAZÓ DOBOZ 
 
 
1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Ruconest 2100 egység por és oldószer oldatos injekcióhoz 
alfa-konesztát 
 
 
2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE 
 
Egy port tartalmazó injekciós üveg 2100 egység alfa-konesztátot tartalmaz, amely feloldás után 
2100 egység/14 ml-nek, illetve 150 egység/ml koncentrációnak felel meg. 
 
 
3. SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA 
 
Segédanyagok: 
Szacharóz, 
Nátrium-citrát (E331), 
Citromsav. 
 
 
4. GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM 
 
Por és oldőszer oldatos injekcióhoz. 
 
Egy, az elkészítéshez és beadáshoz szükséges készletet tartalma: 
 
1 port tartalmazó injekciós üveg 
1 oldószert tartalmazó injekciós üveg 
2 injekciós üveg adapter 
1 fecskendő 
1 infúziós szerelék tűvel 
2 alkoholos törlő 
1 steril, nem szövött törlő 
1 öntapadó ragtapasz 
 
 
5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS 

MÓDJA(I) 
 
Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót! 
Intravénás alkalmazásra. 
Egyszeri használatra. 
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6. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT GYERMEKEKTŐL 
ELZÁRVA KELL TARTANI 

 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
 
 
7. TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES 
 
 
8. LEJÁRATI IDŐ 
 
EXP 
 
 
9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
 
Legfeljebb 25°C-on tárolandó. 
A fénytől való védelem érdekében a port tartalmazó injekciós üveget tartsa a külső kartondobozban . 

 
 

10. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK VAGY 
AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK 
ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN 

 
 
11. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME 
 
Pharming Group N.V. 
Darwinweg 24 
2333 CR Leiden 
Hollandia 
 
 
12. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 
 
EU/1/10/641/002 
 
 
13. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA  
 
Lot 
 
 
14. A GYÓGYSZER RENDELHETŐSÉGE 
 
 
15. AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
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16. BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK 
 
Ruconest 
 
 
17. EGYEDI AZONOSÍTÓ – 2D VONALKÓD 
 
Egyedi azonosítójú 2D vonalkóddal ellátva. 
 
 
18. EGYEDI AZONOSÍTÓ OLVASHATÓ FORMÁTUMA 
 
PC:  
SN:  
NN:  
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A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK 
 
ELKÉSZÍTÉSHEZ ÉS BEADÁSHOZ SZÜKSÉGES KÉSZLET INJEKCIÓS ÜVEGÉT 
TARTALMAZÓ DOBOZ  
 
 
1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Ruconest 2100 egység por oldatos injekcióhoz 
alfa-konesztát 
 
 
2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE 
 
Egy injekciós üveg 2100 egység alfa-konesztátot tartalmaz, amely feloldás után 2100 egység/14 ml-nek, 
illetve 150 egység/ml koncentrációnak felel meg. 
 
 
3. SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA 
 
Segédanyagok: 
Szacharóz, 
Nátrium-citrát (E331), 
Citromsav. 
 
 
4. GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM 
 
Por oldatos injekcióhoz. 
1 injekciós üveg 
 
 
5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS 

MÓDJA(I) 
 
Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót! 
Intravénás alkalmazásra. 
 
 
6. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT GYERMEKEKTŐL 

ELZÁRVA KELL TARTANI 
 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
 
 
7. TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES 
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8. LEJÁRATI IDŐ 
 
EXP 
 
 
9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
 
Legfeljebb 25 °C-on tárolandó. 
A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó. 

 
 

10. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK VAGY 
AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK 
ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN 

 
 
11. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME 
 
Pharming Group N.V. 
Darwinweg 24 
2333 CR Leiden 
Hollandia 
 
 
12. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 
 
EU/1/10/641/002 
 
 
13. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA  
 
Lot 
 
 
14. A GYÓGYSZER RENDELHETŐSÉGE 
 
 
15. AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
 
 
16. BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK 
 
Ruconest 
 
 
17. EGYEDI AZONOSÍTÓ – 2D VONALKÓD 
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18. EGYEDI AZONOSÍTÓ OLVASHATÓ FORMÁTUMA 
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A KIS KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN FELTÜNTETENDŐ 
ADATOK  
 
PORT TARTALMAZÓ INJEKCIÓS ÜVEG CÍMKE 
 
 
1. A GYÓGYSZER NEVE ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA(I) 
 
Ruconest  2100 egység por oldatos injekcióhoz 
alfa-konesztát 
iv. alkalmazásra. 
 
 
2. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 
 
 
3. LEJÁRATI IDŐ 
 
EXP 
 
 
4. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA 
 
Lot 
 
 
5. A TARTALOM SÚLYRA, TÉRFOGATRA, VAGY EGYSÉGRE VONATKOZTATVA 
 
2100 egység alfa-konesztát. 
14 ml injekcióhoz való vízzel való feloldás után az oldat milliliterenként 150 egység alfa-konesztátot 
tartalmaz. 
 
 
6. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
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A KIS KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN FELTÜNTETENDŐ 
ADATOK  
 
OLDÓSZERT TARTALMAZÓ INJEKCIÓS ÜVEG CÍMKE 
 
 
1. A GYÓGYSZER NEVE ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA(I) 
 
Oldószer Ruconest-hez 
Injekcióhoz való víz 
 
 
2. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 
 
 
3. LEJÁRATI IDŐ 
 
EXP 
 
 
4. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA 
 
Lot 
 
 
5. A TARTALOM SÚLYRA, TÉRFOGATRA, VAGY EGYSÉGRE VONATKOZTATVA 
 
20 ml 
 
 
6. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
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B. BETEGTÁJÉKOZTATÓ 
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Betegtájékoztató: Információk a beteg számára 
 

Ruconest 2100 egység por oldatos injekcióhoz 
alfa-konesztát 

 
Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, 
mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz. 
• Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége 

lehet. 
• További kérdéseivel forduljon kezelőorvosához. 
• Ezt a gyógyszert az orvos kizárólag Önnek írta fel. Ne adja át a készítményt másnak, mert számára 

ártalmas lehet még abban az esetben is, ha a betegsége tünetei az Önéhez hasonlóak. 
• Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa erről kezelőorvosát. Ez a 

betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont. 
 
A betegtájékoztató tartalma: 
 
1. Milyen típusú gyógyszer a Ruconest és milyen betegségek esetén alkalmazható? 
2. Tudnivalók a Ruconest alkalmazása előtt 
3. Hogyan kell alkalmazni a Ruconestet? 
4. Lehetséges mellékhatások 
5. Hogyan kell a Ruconestet tárolni? 
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk 
 
 
1. Milyen típusú gyógyszer a Ruconest és milyen típusú betegségek esetén alkalmazható? 
 
A Ruconest hatóanyaga az alfa-konesztát. Az alfa-konesztát a humán C1 inhibitor rekombináns (nem 
vérkészítmény) formája (rhC1-INH ). 
 
A Ruconest alkalmazása egy ritka, örökletes angioödéma (HAE) néven ismert, öröklött vérképzőszervi 
betegségben javallott, felnőttek, serdülők és (2 éves vagy annál idősebb) gyermekek számára. Az ilyen 
betegek vérében kevés a C1 gátló fehérje, aminek következtében ismételt rohamok formájában duzzanat, 
hasi fájdalom, nehézlégzés és egyéb tünetek fordulhatnak elő. 
 
A Ruconest alkalmazásának célja a C1 gátló hiány mérséklése, ami által az akut HAE-roham során 
mérséklődnek a tünetek. 
 
 
2. Tudnivalók a Ruconest alkalmazása előtt 
 
Ne alkalmazza a Ruconestet: 
• ha allergiás, vagy megítélése szerint allergiás a nyulakra. 
• ha allergiás az alfa-konesztátra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére. 
 
Figyelmeztetések és óvintézkedések 
A Ruconest alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával. 
Ha a Ruconest beadása után allergiás reakciókat, pl. csalánkiütést, bőrkiütést (rash), viszketést, 
szédülést, zihálást, nehézlégzést tapasztal, vagy feldagad a nyelve, kérjen sürgősségi orvosi ellátást, 
hogy az allergiás reakció tünetei sürgősen kezelhetőek legyenek. 
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Gyermekek és serdülők 
A Ruconest alkalmazása nem javallt 2 évesnél fiatalabb gyermekek számára. A Ruconest alkalmazását 5 
évesnél fiatalabb gyermekeknél nem vizsgálták. A kezelőorvos fogja eldönteni, hogy az Ön gyermeke 
kezelhető-e Ruconest-tel. A készítmény alkalmazása alatt és azt követően gyermekét fokozottan figyelni 
kell, hogy nem jelentkeznek-e nála az allergiás reakció tünetei. 
 
Egyéb gyógyszerek és a Ruconest 
Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett 
egyéb gyógyszereiről. 
Amennyiben szöveti típusú plazminogén aktivátort kap akut vérrögoldó kezelésként, egyidejűleg nem 
részesülhet Ruconest-kezelésben. 
 
Terhesség és szoptatás 
A Ruconest alkalmazása terhesség vagy szoptatás idején nem ajánlott. 
Ha gyermekvállalást tervez, erről a Ruconest alkalmazásának megkezdése előtt tájékoztassa 
kezelőorvosát. 
 
A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre 
Ne vezessen gépjárművet, illetve ne kezeljen gépeket, ha a Ruconest alkalmazása után szédül vagy 
fejfájása van. 
 
A Ruconest nátriumot tartalmaz (19,5 mg injekciós üvegenként) 
Ezt kontrollált nátrium diéta esetén figyelembe kell venni. 
 
 
3. Hogyan kell alkalmazni a Ruconestet? 
 
A Ruconest kezelést örökletes angioödéma megállapításában és kezelésében jártas szakorvos fogja 
kezdeményezni. 
 
A Ruconestet lassan, körülbelül 5 perc alatt, közvetlenül vénába adja be kezelőorvosa vagy a gondozását 
végző egészségügyi szakember. Az alkalmazandó adagot (legfeljebb 2 injekciós üveg) az Ön testsúlya 
alapján határozzák meg. 
 
Legtöbbször egyetlen adag elegendő. A kezelőorvos további egy adag alkalmazását is előírhatja, ha a 
tünetek felnőtteknél és serdülőknél 120 percen belül vagy gyermekeknél 60 percen belül nem javulnak. 
24 órán belül legfeljebb 2 adag adható be. 
 
Az alkalmazásra vonatkozó utasításokat a mellékelt orvosi tájékoztató egyértelműen leírja. 
 
Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg 
kezelőorvosát vagy a gondozását végző egészségügyi szakembert. 
 
 
4. Lehetséges mellékhatások 
 
Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem 
mindenkinél jelentkeznek. 
 
Amennyiben az Ön tünetei súlyosabbá válnak, és/vagy kiütések jelennek meg a bőrén, bizsergést, 
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nehézlégzést tapasztal, vagy feldagad az arca vagy a nyelve, azonnal forduljon orvoshoz, mivel ez azt 
jelezheti, hogy allergiássá vált a Ruconestre. 
 
A Ruconest-kezelés idején előfordulhat néhány mellékhatás: 
Gyakori (10 betegből legfeljebb 1 beteget érint): 
• Hányinger 
 
Nem gyakori (100 betegből legfeljebb 1 beteget érint): 
• Hasi fájdalom, hasmenés 
• Bizsergő, szúró érzés vagy zsibbadás a szájban 
• Fejfájás, szédülés 
• A bőr vagy a végtagok tapintási érzékelésének csökkenése 
• Torokirritáció 
• Csalánkiütés 
• A fül és a fül körüli terület feldagadása 
 
Mellékhatások bejelentése 
Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát. Ez a betegtájékoztatóban fel 
nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság 
részére is bejelentheti az V. Függelékben található elérhetőségeken keresztül.  
A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon 
rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban. 
 
 
5. Hogyan kell a Ruconestet tárolni? 
 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
 
A kartondobozon és az injekciós üveg címkéjén feltüntetett lejárati idő (EXP) után ne alkalmazza ezt a 
gyógyszert. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik. 
 
Legfeljebb 25°C-on tárolandó. 
A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó. 
 
A Ruconest beadása előtt a készítményt egy egészségügyi szakembernek kell feloldani injekcióhoz való 
vízben. 
Feloldás után a készítményt azonnal fel kell használni. 
Ne alkalmazza ezt a gyógyszert, ha részecskéket vagy elszíneződést észlel az oldatban. 
 
 
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk 
 
Mit tartalmaz a Ruconest 
A készítmény hatóanyaga az alfa-konesztát. Injekciós üvegenként 2100 egység alfa-konesztátot 
tartalmaz, amely feloldás után 2100 egység/14 ml-nek vagy 150 egység/ml koncentrációnak felel meg. 
 
Egyéb összetevők a szacharóz, a nátrium-citrát (E331) és a citromsav. 
 
Milyen a Ruconest külleme és mit tartalmaz a csomagolás 
A Ruconest oldatos injekcióhoz való fehér vagy törtfehér port tartalmaz injekciós üvegben. A por 
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injekcióhoz való vízben történő feloldása után az oldat tiszta és színtelen. 
A Ruconest egy darab, port tartalmazó üveg, kartondobozban. 
 
 
A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó 
 
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: 
Pharming Group N.V. 
Darwinweg 24 
2333 CR Leiden 
Hollandia 
 
Gyártó: 
Pharming Technologies B.V. 
Darwinweg 24 
2333 CR Leiden 
Hollandia 
 
 
A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 
 
 
A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján 
(http://www.ema.europa.eu) található. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Az alábbi információk kizárólag egészségügyi szakembereknek szólnak: 
 
 
ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS 
 
Adagolás 
Legfeljebb 84 kg testtömegű személyek 
- 50 egység/ttkg egyszeri intravénás injekcióban. 
84 kg vagy annál nagyobb testtömegű személyek 
- 4200 egység (két injekciós üveg) egyszeri intravénás injekcióban. 
 
Az esetek nagy részében egyetlen adag Ruconest elegendő egy akut angioödéma-roham kezeléséhez. 
Nem kielégítő klinikai reakció esetén beadható egy újabb adag (50 egység/ttkg – legfeljebb 
4200 egység). 
24 órán belül két adagnál több nem alkalmazható. 
 
Az adag kiszámítása 
Meg kell határozni a beteg testtömegét. 
Legfeljebb 84 kg testtömegű személyek 
- A legfeljebb 84 kg testtömegű betegek esetében a szükséges alkalmazandó mennyiséget az alábbi 

képlet alapján kell kiszámítani: 
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Alkalmazandó 
mennyiség (ml)  = 

testtömeg (kg) szorozva 50 
(egység/ttkg) 

150 (egység/ml) 
= 

testtömeg (kg) 
3 

 
84 kg vagy ennél nagyobb testtömegű személyek 
- A 84 kg vagy ennél nagyobb testtömegű betegek esetében a szükséges alkalmazandó mennyiség 

28 ml, amely 4200 egységnek felel meg (2 injekciós üveg). 
 
Az egyes üvegek tartalmát 14 ml injekciós vízzel kell feloldani (lásd az alábbi, Feloldás című részt). 
Az egyes üvegekben lévő elkészített oldat 2100 egység alfa-konesztátot tartalmaz 150 U/ml-es 
koncentrációban. 
 
Az elkészített oldat szükséges mennyiségét lassú, körülbelül 5 percig tartó intravénás injekcióban kell 
beadni. 
 
 
A MEGGSEMMISÍTÉSRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS EGYÉB, 
A KÉSZÍTMÉNY KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
 
Minden egyes Ruconest injekciós üveg csak egyszer használható fel. 
A feloldáshoz, valamint az oldatok össze- és felkeveréshez aszeptikus technikát kell alkalmazni. 
 
Feloldás 
Minden egyes Ruconest injekciós üveg tartalmát (2100 egység) 14 ml injekciós vízzel kell feloldani. A 
vizet lassan kell hozzáadni a porhoz, és az üveg tartalmát óvatosan kell felkeverni az oldat 
habosodásának minimalizálása érdekében. Az egyes üvegekben lévő elkészített, tiszta, színtelen oldat 
2100 egység (150 U/ml) alfa-konesztátot tartalmaz. 
 
Az egyes üvegekben lévő elkészített oldatot ellenőrizni kell, hogy nem láthatók-e benne szemcsés 
anyagok, illetve nem színeződött-e el. A szemcséket tartalmazó vagy elszíneződött oldatot nem szabad 
felhasználni. A gyógyszerkészítményt azonnal fel kell használni. 
 
Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre 
vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani. 
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Betegtájékoztató: Információk a beteg számára 
 

Ruconest 2100 egység por és oldószer oldatos injekcióhoz  
alfa-konesztát 

 
Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, 
mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz. 
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége 

lehet. 
- További kérdéseivel forduljon kezelőorvosához. 
- Ezt a gyógyszert az orvos kizárólag Önnek írta fel. Ne adja át a készítményt másnak, mert számára 

ártalmas lehet még abban az esetben is, ha a betegsége tünetei az Önéhez hasonlóak. 
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa erről kezelőorvosát. Ez a 

betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont. 
 
A betegtájékoztató tartalma: 
 
1. Milyen típusú gyógyszer a Ruconest és milyen betegségek esetén alkalmazható? 
2. Tudnivalók a Ruconest alkalmazása előtt 
3. Hogyan kell alkalmazni a Ruconest-et? 
4. Lehetséges mellékhatások 
5. Hogyan kell a Ruconest-et tárolni? 
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk 
 
 
1. Milyen típusú gyógyszer a Ruconest és milyen típusú betegségek esetén alkalmazható? 
 
A Ruconest hatóanyaga az alfa-konesztát. Az alfa-konesztát a humán C1 inhibitor rekombináns (nem 
vérkészítmény) formája (rhC1-INH). 
 
A Ruconest alkalmazása egy ritka, örökletes angioödéma (HAE) néven ismert, öröklött vérképzőszervi 
betegségben javallott, felnőttek, serdülők és (2 éves vagy annál idősebb) gyermekek számára. Az ilyen 
betegek vérében kevés a C1 gátló fehérje, aminek következtében ismételt rohamok formájában duzzanat, 
hasi fájdalom, nehézlégzés és egyéb tünetek fordulhatnak elő. 
 
A Ruconest alkalmazásának célja a C1 gátló hiány mérséklése, ami által az akut HAE-roham során 
mérséklődnek a tünetek. 
 
 
2. Tudnivalók a Ruconest alkalmazása előtt 
 
Ne alkalmazza a Ruconest-et: 
• ha allergiás, vagy megítélése szerint allergiás a nyulakra. 
• ha allergiás az alfa-konesztátra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére. 
 
Figyelmeztetések és óvintézkedések 
A Ruconest alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával. 
Ha a Ruconest beadása után allergiás reakciókat, pl. csalánkiütést, bőrkiütést (rash), viszketést, 
szédülést, zihálást, nehézlégzést tapasztal, vagy feldagad a nyelve, kérjen sürgősségi orvosi ellátást, 
hogy az allergiás reakció tünetei sürgősen kezelhetőek legyenek. 
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Gyermekek és serdülők 
A Ruconest alkalmazása nem javallt 2 évesnél fiatalabb gyermekek számára. A Ruconest alkalmazását 5 
évesnél fiatalabb gyermekeknél nem vizsgálták. A kezelőorvos fogja eldönteni, hogy az Ön gyermeke 
kezelhető-e Ruconest-tel. A készítmény alkalmazása alatt és azt követően gyermekét fokozottan figyelni 
kell, hogy nem jelentkeznek-e nála az allergiás reakció tünetei. 
 
Egyéb gyógyszerek és a Ruconest 
Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett 
egyéb gyógyszereiről. 
Amennyiben szöveti típusú plazminogén aktivátort kap akut vérrögoldó kezelésként, egyidejűleg nem 
részesülhet Ruconest-kezelésben. 
 
Terhesség és szoptatás 
A Ruconest alkalmazása terhesség vagy szoptatás idején nem ajánlott. 
Ha gyermekvállalást tervez, erről a Ruconest alkalmazásának megkezdése előtt tájékoztassa 
kezelőorvosát. 
 
A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre 
Ne vezessen gépjárművet, illetve ne kezeljen gépeket, ha a Ruconest alkalmazása után szédül vagy 
fejfájása van. 
 
A Ruconest nátriumot tartalmaz (19,5 mg injekciós üvegenként)   
Ezt kontrollált nátrium diéta esetén figyelembe kell venni. 
 
 
3. Hogyan kell alkalmazni a Ruconest-et? 
 
A Ruconest kezelést örökletes angioödéma megállapításában és kezelésében jártas szakorvos fogja 
kezdeményezni. 
 
A Ruconest-et lassan, körülbelül 5 perc alatt, közvetlenül vénába kell beadnia egy egészségügyi 
szakembernek mindaddig, amíg Ön, vagy a gondozója megfelelő betanításban részesül és képessé válik 
a Ruconest alkalmazására. 
 
Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy a 
gondozását végző egészségügyi szakember által elmondottaknak megfelelően alkalmazza. Amennyiben 
nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy a gondozását végző egészségügyi 
szakemberét. 
 
A Ruconest-et vénába kell beadni körülbelül 5 perc alatt. Az alkalmazandó adagot az Ön testsúlya 
alapján határozzák meg. 
 
Legtöbbször egyetlen adag elegendő. Egy további adag beadása is szükséges lehet, ha a tünetek 
felnőtteknél és serdülőknél 120 percen belül vagy gyermekeknél 60 percen belül nem javulnak.24 órán 
belül a 7. lépésnek megfelelően számítottak szerint legfeljebb 2 adag adható be. 
 
Ön vagy gondozója a Ruconest-et csak azt követően fecskendezheti be, ha megfelelő utasításokat kapott, 
és betanításban részesült a kezelőorvosától vagy a gondozását végző egészségügyi szakembertől. 
 
Használati utasítás 
Ne keverje vagy alkalmazza a Ruconest-et más gyógyszerekkel vagy oldatokkal. Alább található annak 
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leírása, hogy hogyan kell a Ruconest oldatot elkészíteni és alkalmazni. 
 
Mielőtt nekikezdene: 
• Győződjön meg arról, hogy a készletcsomag teljes, és tartalmazza a betegtájékoztató 6. pontjában 

felsorolt valamennyi alkotóelemet. 
• A készleten kívül az alábbiak szükségesek: 

- egy érleszorító 
- ragtapasz a tű rögzítésére 

• Vegye szemügyre az injekciós üvegeket és más alkotóelemeket. 
- valamennyi injekciós üvegnek műanyag fedéllel és alumínium kupakkal lezártnak kell lennie, 

látható sérülés, úgymint repedések az üvegben, nélkül. 
- ellenőrizze a lejárati időt. Soha ne használjon semmilyen készletalkotó elemet a nagy külső 

kartondobozon feltüntetett lejárati idő után. 
Egy készletdobozon belül a különböző alkotóelemeknek különböző lejárati idejük lehet. A 
külső kartondobozon szereplő lejárati idő a legrövidebb felhasználhatóságú alkotóelemre 
vonatkozik. 

• Hagyja, hogy a port és az oldószert tartalmazó, szükséges számú injekciós üveg az 1. pontban 
leírtak szerint elérje a szobahőmérsékletet. 

 
 
Az oldat elkészítése 
1. lépés: Tisztítás és egyéb követelmények 
• Gondosan mosson kezet. 
• Helyezze a szükséges, port és az oldószert tartalmazó injekciós üvegeket egy sík és tiszta 

felületre. 
- legfeljebb 42 kg testtömegig : 1 port tartalmazó és 1 oldószert tartalmazó injekciós üveg 
- 42 kg testtömeg felett: 2 port tartalmazó és 2 oldószert tartalmazó injekciós üveg 

• Helyezze az injekciós üveg adaptereket a munkafelületre. Ne vegye ki az adaptert a 
csomagolásból. 
- 2 adapter, ha 1 port tartalmazó és 1 oldószert tartalmazó injekciós üveg szükséges 
- 4 adapter, ha 2 port tartalmazó és 2 oldószert tartalmazó injekciós üveg szükséges 

• Helyezze a fecskendő(ke)t a munkafelületre. Ne vegye ki a fecskendőt a csomagolásból. 
- 1 fecskendő, ha 1 port tartalmazó és 1 oldószert tartalmazó injekciós üveg szükséges 
- 2 fecskendő, ha 2 port tartalmazó és 2 oldószert tartalmazó injekciós üveg szükséges 

 
2. lépés: Az injekciós üvegek dugóinak fertőtlenítése 
• Távolítsa el a műanyag lepattintható kupakot a port tartalmazó és az oldószert tartalmazó 

injekciós üvegekről. 
• Használja az egyik alkoholos törlőt minden injekciós üveg dugó fertőtlenítésére, és várjon 

legalább 30 másodpercet, amíg a dugók megszáradnak. 
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• Fertőtlenítés után ne érjen az ujjával vagy bármi egyébbel a dugókhoz. 
 
3. lépés: Az adapterek felerősítése az injekciós üvegekre 
• Vegyen kézbe egy csomagolt adaptert és távolítsa el a fedelét. Az adapternek a műanyag 

csomagolásában kell maradnia. 
• Helyezze az adaptert a gumidugót átszúrva a port tartalazó injekciós üvegre egészen addig, amíg 

az adapter rá nem pattan az injekciós üveg nyakára. 

 
 
• Hagyja a csomagolást az adapteren, amíg a 4. és 5. pontban leírtak szerint nem csatlakoztatja a 

fecskendőt. 
• Ismételje meg az adapter felerősítésének fenti lépéseit az oldószeres injekciós üvegre. A 

készletben biztosított valamennyi adapter egyforma. 
• Ha második port tartalmazó és oldószert tartalmazó injekciós üveget is használnia kell, ismételje 

meg a fentebb leírt lépéseket. 
 
4. lépés: Az oldószer felszívása 
• Vegyen ki egy steril fecskendőt a csomagolásából. 
• Távolítsa el a csomagolást az oldószert tartalmazó injekciós üvegen lévő adapterről. 

 
 
• Fogja az adaptert az egyik kezével. A másik kezével csatlakoztassa a fecskendőt, és rögzítse az 

óramutató járásával megegyező irányba addig forgatva, amíg megáll. 
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• Fordítsa az egész oldószert tartalmazó injekciós üveget a fecskendővel fejjel lefelé. Függőlegesen 

tartva lassan szívjon fel 14 ml oldószert. 
• Ha levegőbuborékok jelennek meg, amennyire lehetséges, minimalizálja ezeket a fecskendő 

ütögetésével és a dugattyúnak a fecskendőbe való benyomásával óvatos nyomás alkalmazásával. 
Folytassa a fecskendő 14 ml oldószerrel való feltöltését. 

 
 
• Az óramutató járásával ellentétes irányban való forgatással oldja le a fecskendőt az adapterről. 

 
 
• Hagyja a fennmaradó oldószert az injekciós üvegben és dobja ki az injekciós üveget. 
• Helyezze a fecskendőt a munkafelületre, vigyázva, hogy a fecskendő csúcsával ne érjen a 

felülethez vagy bármilyen egyéb tárgyhoz. 
 
5. lépés: Az oldószer hozzáadása a porhoz és feloldás 
• Távolítsa el a csomagolást a port tartalmazó injekciós üvegen lévő adapterről. 
• Vegye a 4. lépésben előkészített oldószert tartalmazó fecskendőt. 
• A másik kezével tartsa az adaptert és csatlakoztassa a fecskendőt. Rögzítse a fecskendőt az 

óramutató járásával megegyező irányban addig forgatva, amíg megáll. 
• Lassan nyomja az oldószert egyetlen mozdulattal a port tartalmazó injekciós üvegbe annak 

érdekében, hogy minimalizálja a habzást. 
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• Hagyja a fecskendőt az adapteren és óvatosan forgassa az injekciós üveget körülbelül egy fél 

percig. Ne rázza. 
A forgatás után hagyja az injekciós üveget a felületen néhány percig, amíg az oldat fel nem tisztul. 
Ha fel nem oldódott por még mindig jelen van, akkor ismételje meg az eljárást. 

 
 
• Ha második oldatot is készítenie kell, ismételje meg a 4. és 5. lépéseket. 
 
6. lépés: Ellenőrizze az elkészített oldatokat 
• Ellenőrizze, hogy a por az injekciós üveg(ek)ben teljesen feloldódott-e, illetve hogy a dugattyú 

teljesen be van-e nyomva a fecskendőben. 
• Miután a por feloldódott, az oldatnak tisztának és színtelennek kell lennie. 
• Ne használja az elkészített oldatot, ha zavaros, szemcséket tartalmaz vagy megváltozott a színe. 

Tájékoztassa a gondozását végző egészségügyi szakembert, ha ez előfordul. Kis mennyiségű hab 
jelenléte elfogadható. 

 
 
7. lépés: Az elkészített oldat felszívása 
• Számítsa ki az elkészített oldat befecskendezendő millilitereit. 

Testtömeg Az elkészített oldat befecskendezendő millilitere 
84 kg alatt testtömeg kg-ban osztva hárommal 
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84 kg és efölött  28 ml 
 
• A fecskendőt függőleges pozícióban tartva szívja fel az elkészített oldat térfogatát. Ha: 

- egy oldószert tartalmazó injekciós üveget készített elő, szívja fel a számított térfogatot 
- két injekciós üveget készített elő és az Ön testtömege 84 kg alatti, hasonló módon szívjon fel: 

a) 14 ml-t az első injekciós üvegből 
b) a második injekciós üvegből az Ön által számított térfogat és az első injekciós üvegből 

felszívott 14 ml közötti különbséget 
- két injekciós üveget készített elő és az Ön testtömege 84 kg vagy több, akkor mindegyik 

injekciós üvegből mindegyik fecskendőbe 14 ml-t szívjon fel 
Ha levegőbuborékok jelennek meg, amennyire lehetséges, minimalizálja ezeket a fecskendő 
ütögetésével és a dugattyúnak a fecskendőbe való benyomásával óvatos nyomás alkalmazásával. 
Folytassa a fecskendő szükséges térfogatú oldószerrel való feltöltését. 

 
 
• Soha ne haladja meg a fecskendőnkénti 14 ml-t. 
• A fecskendő(ke)t az óramutató járásával ellentétes irányú elforgatással oldja le az adapterről, és 

dobja el az injekciós üvege(ke)t az adapterrel. 
• Helyezze a fecskendő(ke)t a munkafelületre, vigyázva, hogy a fecskendő csúcsával ne érjen a 

felülethez vagy bármilyen egyéb tárgyhoz. 
 
8. lépés: Ellenőrizze az előkészített fecskendőket 
• Ismét ellenőrizze, hogy a 7. lépésben a fecskendő(k)ben elkészített térfogat helyes. 
 
Vénába történő beadás 
Nagyon fontos, hogy az elkészített oldat közvetlenül egy vénába, és nem egy artériába vagy a környező 
szövetbe kerüljön befecskendezésre. 
Elkészítést követően azonnal fecskendezze be a Ruconest oldatot, lehetőleg ülő testhelyzetben. 
 
9. lépés: Szükséges alkotóelemek 
• Ellenőrizze, hogy valamennyi szükséges alkotóelem a munkafelületen található-e: 

- 1 vagy 2 fecskendő az elkészített oldattal 
- 1 infúziós szerelék 25G tűvel 
- 1 alkoholos törlő 
- 1 steril, nem szövött törlő 
- 1 öntapadó ragtapasz 
- 1 érleszorító 
- 1 ragtapasz a tű rögzítésére 
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10. lépés: Az infúziós szerelék előkészítése 
• Távolítsa el a csavaros kupakot az infúziós szerelék végéről. Ez az a vég, amelyen nincs tű. 
• Tartsa ezt a véget az egyik kezével, csatlakoztassa a fecskendő csúcsát, és rögzítse az óramutató 

járásával megegyező irányban addig forgatva, amíg megáll. 
• Tartsa a fecskendőt csúcsával felfelé. Finoman nyomja a dugattyút, hogy feltöltse az infúziós 

szereléket az oldattal. 

 
 
• Ellenőrizze, hogy ne legyen levegő a fecskendőben, az infúziós csőben vagy a tűben. 
 
11. lépés: Az injekció beadási helyének előkészítése 
• Helyezze fel az érleszorítót az injekció beadási helyére - lehetőleg a felkar középső részére. 

Szorítsa meg, hogy leszorítsa a vénát. Ezt az öklének az összeszorításával felerősítheti. 
• A másik kezével tapintson ki egy megfelelő vénát. 
• Alaposan fertőtlenítse az egyik alkoholos törlővelaz injekció beadási helyét és hagyja a bőrt 

megszáradni. 

 
 
12. lépés: Az elkészített oldat beadása 
• Vegye le a tűvédő kupakot. 
• Óvatosan szúrja az infúziós szerelék tűjét a lehető leglaposabb szögben a vénába. 

 
 
• Rögzítse a tűt egy körülbelül 7 cm hosszú ragtapasszal a tű szárnyai felett. 
• Annak biztosítására, hogy a tű a vénában legyen, óvatosan húzza vissza a fecskendő dugattyúját, 
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amíg azt nem látja, hogy vért szív fel az infúziós csőbe. 
• Engedje fel az érleszorítót. 
• Ha nincs vér az infúziós csőben, távolítsa el a tűt, ismételjen meg valamennyi lépést a 11. lépés 

elejétől, és pozicionálja újra a tűt. 
• Ha van vér az infúziós csőben, óvatosan fecskendezze az oldatot a vénába, ahogyan a rajzon 

látható. Körülbelül 5 perc alatt adja be az injekciót. 

 
 
• Ha két fecskendőt készített elő: 

- az infúziós csövet az infúziós szerelékhez való csatlakozása közelében hajlítsa meg, hogy 
megakadályozza a visszafolyást 

- csavarja ki az üres fecskendőt az infúziós szerelékből, és azonnal cserélje le a második 
fecskendőre 

 
 

- hajlítsa vissza az infúziós csövet és óvatosan fecskendezze be ezt az oldatot is, az első 
fecskendőhöz hasonlóan 

 
13. lépés: A beadást követően 
• Óvatosan távolítsa el a tűt rögzítő ragtapaszt, és húzza ki a tűt a vénából. 
• A tű kihúzása után azonnal, nyomjon néhány percig steril törlőt az injekció beadási helyére, hogy 

csökkentse a vérzést. 

 
 
• Ezután helyezze fel az öntapadó ragtapaszt az injekció beadási helyére. 
• Tegye vissza a sárga védőkupakot a tűre. 
• A használt infúziós szereléket, bármely fel nem használt oldatot, a fecskendőt és az üres injekciós 

üveget megfelelő gyógyszerhulladék-gyűjtőbe dobja ki, mivel ezek az anyagok nem megfelelő 
megsemmisítés esetén másoknak sérüléseket okozhatnak. Ne használja fel újra afelszerelést. 
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14. lépés: A beadás dokumentálása 
Kérjük, jegyezze fel (pl. a naplójába): 
• a beadás idejét és időpontját 
• a port tartalmazó injekciós üveg címkéjén írott gyártási tétel számát 
 
Ha az előírtnál több Ruconest-et alkalmazott 
Ha ez előfordul, lépjen kapcsolatba a kezelőorvosával vagy a legközelebbi kórházzal. 
 
Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg 
kezelőorvosát. 
 
4. Lehetséges mellékhatások 
 
Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem 
mindenkinél jelentkeznek. 
 
Amennyiben az Ön tünetei súlyosabbá válnak, és/vagy kiütések jelennek meg a bőrén, bizsergést, 
nehézlégzést tapasztal, vagy feldagad az arca vagy a nyelve, azonnal forduljon orvoshoz. Ez azt 
jelezheti, hogy allergiássá vált a Ruconest-re. 
 
A Ruconest-kezelés idején előfordulhat néhány mellékhatás:  
Gyakori (10 betegből legfeljebb 1 beteget érint): 
• Hányinger 
 
Nem gyakori (100 betegből legfeljebb 1 beteget érint): 
• Hasi fájdalom, hasmenés 
• Bizsergő, szúró érzés vagy zsibbadás a szájban. 
• Fejfájás, szédülés 
• A bőr vagy a végtagok tapintási érzékelésének csökkenése. 
• Torokirritáció 
• .Csalánkiütés 
• A fül és a fül körüli terület feldagadása 
 
Mellékhatások bejelentése 
Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát. Ez a betegtájékoztatóban fel 
nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság 
részére is bejelentheti az V. függelékben található elérhetőségeken keresztül.  
A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon 
rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban. 
 
 
5. Hogyan kell a Ruconest-et tárolni? 
 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
 
A kartondobozon és az injekciós üveg címkéjén feltüntetett lejárati idő (EXP) után ne alkalmazza ezt a 
gyógyszert. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik. 
 
Legfeljebb 25°C-on tárolandó. 
A fénytől való védelem érdekében a port tartalmazó injekciós üveget tartsa az injekciós üveg 
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kartondobozában. 
 
A Ruconest beadása előtt a port kell feloldani a csomagban található oldószerben (lásd 3. pont). 
Feloldás után a készítményt azonnal fel kell használni. 
Ne alkalmazza ezt a gyógyszert, ha feloldás után részecskéket vagy elszíneződést észlel az oldatban. Kis 
mennyiségű hab jelenléte elfogadható. 
 
 
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk 
 
Mit tartalmaz a Ruconest? 
Port tartalmazó injekciós üveg: 
• A készítmény hatóanyaga az alfa-konesztát. Port tartalmazó injekciós üvegenként 2100 egység 

alfa-konesztátot tartalmaz, amely feloldás után 2100 egység/14 ml-nek vagy 150 egység/ml 
koncentrációnak felel meg. 

• Egyéb összetevők a szacharóz, a nátrium-citrát (E331) és a citromsav. 
 
Oldószert tartalmazó injekciós üveg: 
• Az oldószer injekcióhoz való vizet tartalamz. 
 
Milyen a Ruconest külleme és mit tartalmaz a csomagolás? 
A Ruconest oldatos injekcióhoz való fehér vagy törtfehér port tartalmaz injekciós üvegben, együtt egy, a 
por feloldásához való tiszta és színtelen oldószert tartalmazó injekciós üveggel. A por injekcióhoz való 
vízben történő feloldása után az oldat tiszta és színtelen. 
 
A Ruconest egy, az elkészítéshez és beadáshoz szükséges készletet tartalmazó kartondobozban kerül 
forgalomba, ami a következőket tartalmazza: 
- 1 db, 2100 egység port tartalmazó injekciós üveg 
- 1 db, 20 ml oldószert tartalmazó injekciós üveg 
- 2 injekciós üveg adapter 
- 1 fecskendő 
- 1 infúziós szerelék 35 cm infúziós csővel és 25G tűvel 
- 2 alkoholos törlő 
- 1 steril, nem szövött törlő 
- 1 öntapadó ragtapasz 
 
A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó 
 
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: 
Pharming Group N.V. 
Darwinweg 24 
2333 CR Leiden 
Hollandia 
 
Gyártó: 
Pharming Technologies B.V. 
Darwinweg 24 
2333 CR Leiden 
Hollandia 
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A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 
 
 
A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján 
(http://www.ema.europa.eu) található. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Az alábbi információk kizárólag egészségügyi szakembereknek szólnak: 
 
 
ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS 
 
Adagolás 
Legfeljebb 84 kg testtömegű személyek 
- 50 egység/ttkg egyszeri intravénás injekcióban. 
84 kg vagy annál nagyobb testtömegű személyek 
- 4200 egység (két injekciós üveg) egyszeri intravénás injekcióban. 
 
Az esetek nagy részében egyetlen adag Ruconest elegendő egy akut angioödéma-roham kezeléséhez. 
Nem kielégítő klinikai reakció esetén beadható egy újabb adag (50 egység/ttkg – legfeljebb 
4200 egység). 
24 órán belül két adagnál több nem alkalmazható. 
 
Az adag kiszámítása 
Meg kell határozni a beteg testtömegét. 
Legfeljebb 84 kg testtömegű személyek 
- A legfeljebb 84 kg testtömegű betegek esetében a szükséges alkalmazandó mennyiséget az alábbi 

képlet alapján kell kiszámítani: 
 

Alkalmazandó 
mennyiség (ml)  = 

testtömeg (kg) szorozva 50 
(egység/ttkg) 

150 (egység/ml) 
= 

testtömeg (kg) 
3 

 
84 kg vagy ennél nagyobb testtömegű személyek 
- A 84 kg vagy ennél nagyobb testtömegű betegek esetében a szükséges alkalmazandó mennyiség 

28 ml, amely 4200 egységnek felel meg (2 injekciós üveg). 
 
Az egyes üvegek tartalmát 14 ml injekciós vízzel kell feloldani (lásd az alábbi, Feloldás című részt). 
Az egyes üvegekben lévő elkészített oldat 2100 egység alfa-konesztátot tartalmaz 150 U/ml-es 
koncentrációban. 
 
Az elkészített oldat szükséges mennyiségét lassú, körülbelül 5 percig tartó intravénás injekcióban kell 
beadni. 
 
 
A MEGGSEMMISÍTÉSRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS EGYÉB, 
A KÉSZÍTMÉNY KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
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Elkészítés és kezelés 
Minden egyes Ruconest injekciós üveg csak egyszer használható fel. 
A Ruconest injekcióhoz való vízzel történő feloldást követő intravénás alkalmazásra szolgál. A 
feloldáshoz, valamint az oldatok össze- és felkeveréshez aszeptikus technikát kell alkalmazni. 
 
Feloldás 
1. Minden egyes Ruconest injekciós üveg tartalmát (2100 egység) 14 ml injekcióhoz való vízzel kell 

feloldani. 
2. Fertőtlenítse a port és az oldószert tartalmazó injekciós üvegek gumidugóit és helyezzen fel egy 

injekciós üveg adaptert mind a port, mind az oldószert tartalmazó injekciós üvegre úgy, hogy az 
rápattanjon az üveg nyakára. 

3. Csatlakoztassa a fecskendőt az oldószert tartalmazó injekciós üvegen lévő adapterhez és forgassa 
az óramutató járásával megegyező irányba, amíg lezáródik. 14 ml oldószert szívjon fel. A 
fecskendőt az óramutató járásával ellentétes irányú elforgatással oldja le az adapterről. Ismételje 
meg ezt a lépést, ha két oldatot kell készítenie. 

4. Csatlakoztassa az oldószert tartalmazó fecskendőt a port tartalmazó injekciós üvegen lévő 
adapterhez és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg lezáródik. Az injekcióhoz 
való vízet a porra gyakorolt heves hatás elkerülése érdekében lassan kell hozzáadni a porhoz, és 
az üveg tartalmát óvatosan kell felkeverni az oldat habosodásának minimalizálása érdekében. 
Hagyja a fecskendőt az adapteren. Ismételje meg ezt a lépést, ha egy második oldatot kell 
készítenie. 

5. Az így elkészített tiszta, színtelen oldat 150 egység/ml alfa-konesztátot tartalmaz. Az egyes 
injekciós üvegekben lévő elkészített oldatot ellenőrizni kell, hogy nem láthatók-e benne 
részecskék, illetve nem színeződött-e el. A szemcséket tartalmazó vagy elszíneződött oldatot nem 
szabad felhasználni. Kis mennyiségű hab jelenléte elfogadható. A gyógyszert azonnal fel kell 
használni. 

 
Alkalmazás 
1. Szívja fel az elkészített oldat szükséges térfogatát. Soha ne haladja meg a fecskendőnkénti 14 ml-t. 

Az óramutató járásával ellentétes irányú elforgatással oldja le a fecskendő(ke)t és dobja el az 
injekciós üveget az adapterrel. 

2. Csatlakoztassa az infúziós szereléket a fecskendőhöz és forgassa az óramutató járásával 
megegyező irányba, amíg lezár. Tartsa a fecskendőt a csúcsával felfelé és finoman nyomja a 
dugattyút, hogy feltöltse az infúziós szereléket az oldattal. 

3. Fertőtlenítse az injekciózás helyét egy alkoholos törlővel. Vegye le az infúziós szerelék tűjéről a 
tűvédő kupakot és óvatosan szúrja be a tűt a vénába. 

4. Győződjön meg róla, hogy az érleszorító fel legyen engedve. Óvatosan – körülbelül 5 perc alatt 
injektálva fecskendezze az oldatot a vénába. 

5. Ha két fecskendőt készített elő: hajlítsa meg az infúziós csövet, hogy megakadályozza a 
visszafolyást, (az óramutató járásával ellentétes irányban) csavarja ki az üres fecskendőt az 
infúziós szerelékből és azonnal cserélje le a második fecskendőre. Óvatosan fecskendezze be a 
második fecskendőben lévő oldatot. 

 
Megsemmisítés 
Kérjük, a használt infúziós szereléket, bármely fel nem használt oldatot, a fecskendőt és az üres 
injekciós üveget megfelelő gyógyszerhulladék-gyűjtőbe dobja ki, mivel ezek az anyagok nem megfelelő 
megsemmisítés esetén másoknak sérüléseket okozhatnak. 
A felszerelést nem szabad újra felhasználni. 
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