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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Privigen 100 mg/ml διάλυμα για έγχυση 
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη (IVIg). 
 
Ένα ml περιέχει: 
Ανθρώπινη πρωτεΐνη πλάσματος …………………………………………………...100 mg 
(καθαρότητα τουλάχιστον 98% IgG) 
 
Ένα φιαλίδιο των 50 ml περιέχει: 5 g 
Ένα φιαλίδιο των 100 ml περιέχει: 10 g 
Ένα φιαλίδιο των 200 ml περιέχει: 20 g  
 
Κατανομή των υποομάδων IgG (μέσες τιμές): 
IgG1 ............. 67.8% 
IgG2 ............. 28.7% 
IgG3 ............. 2.3% 
IgG4 ............. 1.2% 
 
Η μέγιστη περιεκτικότητα σε IgA είναι 0.025 mg/ml (μέση τιμή 0.0027 mg/ml). 
 
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
Διάλυμα για έγχυση. 
Tο διάλυμα είναι διάφανο ή ελαφρώς οπαλίζον και άχρωμο έως κιτρινωπό. 
Το Privigen είναι ισοτονικό, με οσμωτικότητα 320 mOsmol/kg.  
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Θεραπεία υποκατάστασης σε  
• Σύνδρομα πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας (ΠΑΑ) όπως: 

– συγγενής αγαμμασφαιριναιμία  και υπογαμμασφαιριναιμία  
– κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια  
– σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια  
– σύνδρομο Wiskott Aldrich  

• Μυέλωμα ή χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία με σοβαρή δευτεροπαθή υπογαμμασφαιριναιμία 
και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις.  

• Παιδιά με συγγενές AIDS και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις. 
 
Ανοσορρύθμιση 
• Ιδιοπαθής Θρομβοπενική Πορφύρα (ΙΘΠ), σε παιδιά ή ενήλικες σε υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας 

ή πριν από χειρουργική επέμβαση για τη διόρθωση του αριθμού αιμοπεταλίων. 
• Σύνδρομο Guillain-Barré. 
• Νόσος Kawasaki. 
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Αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών 
 
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Δοσολογία 
Η δόση και το δοσολογικό σχήμα εξαρτάται από την ένδειξη.  
Στη θεραπεία υποκατάστασης η δοσολογία θα πρέπει να εξατομικεύεται για κάθε ασθενή σε εξάρτηση 
από τη φαρμακοκινητική και κλινική απόκριση. Τα παρακάτω δοσολογικά σχήματα παρατίθενται ως 
κατευθυντήρια γραμμή.  
 
Θεραπεία υποκατάστασης σε σύνδρομα πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας 
Με το δοσολογικό σχήμα πρέπει να επιτευχθεί ελάχιστο επίπεδο IgG  (που μετράται πριν από την 
επόμενη έγχυση) τουλάχιστον 4 έως 6 g/l. Απαιτούνται τρεις έως έξι μήνες μετά από την έναρξη της 
θεραπείας για να επέλθει εξισορρόπηση.  
Η συνιστώμενη δόση έναρξης είναι 0,4 έως 0,8 g/kg βάρους σώματος (ΒΣ) ακολουθούμενη από 
τουλάχιστον 0,2 g/kg ΒΣ κάθε τρεις εβδομάδες. 
 
Η δόση που απαιτείται για να επιτευχθεί ένα ελάχιστο επίπεδο 6 g/l είναι της τάξης των 0,2 έως 0,8 
g/kg ΒΣ/μήνα. Το δοσολογικό μεσοδιάστημα όταν επιτευχθεί ησταθερή κατάσταση ποικίλλει από  
δύο  έως  τέσσερις  εβδομάδες.  
Τα ελάχιστα επίπεδα θα πρέπει να μετρούνται προκειμένου να ρυθμιστεί η δόση και το δοσολογικό 
μεσοδιάστημα. 
 
Θεραπεία υποκατάστασης στο μυέλωμα ή χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία με σοβαρή δευτεροπαθή 
υπογαμμασφαιριναιμία και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις - θεραπεία υποκατάστασης σε παιδιά με AIDS 
και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις.  
Η συνιστώμενη δόση είναι 0.2 έως 0.4 g/kg ΒΣ κάθε τρεις με τέσσερις εβδομάδες.  
 
Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα 
Για τη θεραπεία ενός οξέος επεισοδίου, 0.8 έως 1 g/kg ΒΣ την ημέρα ένα, η οποία μπορεί να 
επαναληφθεί μία φορά εντός τριών ημερών, ή 0.4 g/kg ΒΣ καθημερινά για δύο έως πέντε ημέρες. Η 
θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί εάν εμφανιστεί υποτροπή. 
 
Σύνδρομο Guillain-Barré  
0.4 g/kg ΒΣ/ημέρα για τρεις έως επτά ημέρες.  
Η εμπειρία στα παιδιά είναι περιορισμένη. 
 
Νόσος Kawasaki 
1.6 έως 2.0 g/kg ΒΣ θα πρέπει να χορηγούνται σε διαιρεμένες δόσεις για δύο έως πέντε ημέρες ή 
2.0 g/kg ΒΣ ως μία εφάπαξ δόση.   
Οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν ταυτόχρονη θεραπεία με ακετυλοσαλικυλικό οξύ.  
 
Αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών 
Η θεραπεία με ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος του 
δοσολογικού σχήματος προσαρμογής, καθώς και μετά τη μεταμόσχευση.  
Για τη θεραπεία λοιμώξεων και προφύλαξη από την αντίδραση μοσχεύματος έναντι ξενιστή, η 
δοσολογία προσαρμόζεται εξατομικευμένα. Η δόση έναρξης είναι συνήθως 0.5 g/kg ΒΣ/εβδομάδα, 
ξεκινώντας επτά ημέρες πριν από την μεταμόσχευση και συνεχίζοντας μέχρι και τρεις μήνες μετά από 
την μεταμόσχευση.  
Σε περίπτωση επίμονης έλλειψης παραγωγής αντισωμάτων, συνιστάται μία δόση των 0.5 g/kg ΒΣ 
/μήνα έως ότου τα επίπεδα αντισωμάτων επιστρέψουν σε φυσιολογικές τιμές. 
 
Οι συστάσεις δοσολογίας συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Ένδειξη    Δόση  Συχνότητα ενέσεων       
Θεραπεία υποκατάστασης  
– σε πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια 
 
 
 
 
 
 
– σε δευτεροπαθή ανοσοανεπάρκεια 
 
 
 
– Παιδιά μεAIDS 
 

 
Δόση έναρξης:   

0.4–0.8 g/kg ΒΣ 
 

έπειτα: 
0.2–0.8 g/kg ΒΣ 

 
 

0.2–0.4 g/kg ΒΣ 
 
 
 

0.2–0.4 g/kg ΒΣ 

 
 
 
 
κάθε δύο έως τέσσερις εβδομάδες 
ώστε να επιτευχθούν ελάχιστα 
επίπεδα IgG τουλάχιστον 4–6 g/l 
 
κάθε τρεις έως τέσσερις εβδομάδες 
ώστε να επιτευχθούν ελάχιστα 
επίπεδα IgG τουλάχιστον 4–6 g/l 
 
κάθε τρεις έως τέσσερις εβδομάδες 

Ανοσορύθμιση     
 
– Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα  
 
 
 
 
 
– Σύνδρομο Guillain-Barré  
 
– Νόσος Kawasaki  
 
 

 
 

0.8–1 g/kg ΒΣ 
 
 
ή 

0.4 g/kg ΒΣ /ημέρα 
 

0.4 g/kg ΒΣ /ημέρα 
 

1.6–2 g/kg ΒΣ 
 
 
 
ή  

2 g/kg ΒΣ 

 
 
την ημέρα ένα, με πιθανή 
επανάληψη μία φορά εντός τριών 
ημερών           
 
για δύο έως πέντε ημέρες  
 
για τρεις έως επτά ημέρες  
 
σε διαιρεμένες δόσεις για δύο έως 
πέντε ημέρες σε συνδυασμό με 
ακετυλοσαλικυλικό οξύ                     
 
σε μία δόση σε συνδυασμό με 
ακετυλοσαλικυλικό οξύ  

Αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των 
οστών  
 
– θεραπεία λοιμώξεων και προφύλαξη 
από την αντίδραση  μοσχεύματος έναντι 
ξενιστή  

 
– επίμονη έλλειψη παραγωγής 
αντισωμάτων  

 
 
 

0.5 g/kg ΒΣ 
 
 
 

0.5 g/kg ΒΣ 

 
 
 
κάθε εβδομάδα από επτά ημέρες 
πριν μέχρι και τρεις μήνες μετά τη 
μεταμόσχευση  
 
κάθε μήνα έως ότου τα επίπεδα 
αντισωμάτων επιστρέψουν σε 
φυσιολογικές τιμές  
 

 
Τρόπος χορήγησης        
Η ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη θα πρέπει να εγχύεται ενδοφλέβια. Ο αρχικός ρυθμός 
έγχυσης είναι 0.3 ml/kg ΒΣ/ώρα. Εάν γίνεται καλά ανεκτό, ο ρυθμός χορήγησης μπορεί να αυξηθεί 
βαθμιαία στα 4.8 ml/kg ΒΣ/ ώρα. Σε μία κλινική μελέτη σε ασθενείς με σύνδρομα πρωτοπαθούς 
ανοσοανεπάρκειας, ο μέγιστος ρυθμός έγχυσης ήταν 7.2 ml/kg ΒΣ/ ώρα. 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 
Υπερευαισθησία σε ομόλογες ανοσοσφαιρίνες, ειδικά σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις ανεπάρκειας IgA 
όταν ο ασθενής έχει αντισώματα έναντι της IgA. 
Ασθενείς με υπερπρολιναιμία.  
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4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Ορισμένες σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις μπορεί να σχετίζονται με το ρυθμό έγχυσης. Ο 
συνιστώμενος ρυθμός έγχυσης που δίδεται στην παράγραφο 4.2  "Τρόπος χορήγησης" πρέπει  να 
ακολουθείται πιστά. Οι ασθενείς πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά και να  παρακολουθούνται στενά 
ως προς οποιαδήποτε συμπτώματα καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου έγχυσης. 
 
Ορισμένες ανεπιθύμητες αντιδράσεις μπορεί να εμφανιστούν πιο συχνά:  
– σε περίπτωση υψηλού ρυθμού έγχυσης,  
– σε ασθενείς με υπο- ή αγαμμασφαιριναιμία με ή χωρίς ανεπάρκεια IgA, 
– σε ασθενείς που λαμβάνουν ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη για πρώτη φορά ή, σε 

σπάνιες περιπτώσεις, εάν γίνεται αλλαγή στο προϊόν ανθρώπινης φυσιολογικής ανοσοσφαιρίνης 
ή όταν έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη έγχυση.  

 
Πραγματικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας είναι σπάνιες. Αυτές μπορούν να εμφανιστούν στις πολύ 
σπάνιες περιπτώσεις ανεπάρκειας IgA με αντι-IgA αντισώματα.  
Σπάνια, η ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη μπορεί να προκαλέσει την πτώση της αρτηριακής 
πίεσης με αναφυλακτική αντίδραση, ακόμη και σε ασθενείς, οι οποίοι ανέχτηκαν προηγούμενη 
θεραπεία με ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη.  
 
Πιθανές επιπλοκές μπορούν συχνά να αποφευχθούν επιβεβαιώνοντας ότι οι ασθενείς:  
– δεν είναι ευαίσθητοι στην ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη εγχύοντας αρχικά το προϊόν 

αργά (0.3 ml/kg ΒΣ/ώρα), 
– παρακολουθούνται προσεκτικά ως προς οποιαδήποτε συμπτώματα καθ’ όλη τη διάρκεια της 

περιόδου έγχυσης. Ειδικότερα, ασθενείς πρωτοθεραπευόμενοι με ανθρώπινη φυσιολογική 
ανοσοσφαιρίνη, ασθενείς οι οποίοι άλλαξαν από ένα εναλλακτικό προϊόν IVIg ή εάν έχει 
περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη έγχυση, θα πρέπει να 
παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της πρώτης έγχυσης και για μία ώρα μετά προκειμένου να 
ανιχνευθούν δυνητικά ανεπιθύμητα σημεία. Όλοι οι άλλοι ασθενείς θα πρέπει να 
παρακολουθούνται για τουλάχιστον είκοσι λεπτά μετά από τη χορήγηση. 

 
Υπάρχουν κλινικές αποδείξεις ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της χορήγησης IVIg και 
θρομβοεμβολικών επεισοδίων   όπως έμφραγμα μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο, πνευμονική 
εμβολή και εν τω βάθει φλεβικές θρομβώσεις τα οποία θεωρείται ότι σχετίζονται με μια σχετική 
αύξηση της γλοιότητας αίματος μέσω της υψηλής εισροής της ανοσοσφαιρίνης σε ασθενείς σε 
κίνδυνο. Πρέπει να δίδεται προσοχή στη συνταγογράφηση και έγχυση IVIg σε παχύσαρκους ασθενείς 
και σε ασθενείς με προϋπάρχοντες παράγοντες κινδύνου για θρομβωτικά επεισόδια (όπως 
προχωρημένη ηλικία, υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης και ιστορικό αγγειακής νόσου ή θρομβωτικών 
επεισοδίων, ασθενείς με επίκτητες ή κληρονομικές θρομβοφιλικές διαταραχές, ασθενείς με 
παρατεταμένες περιόδους ακινητοποίησης, ασθενείς με σοβαρή υποογκαιμία  και  ασθενείς με 
ασθένειες που αυξάνουν τη γλοιότητα του αίματος). 
 
Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις οξείας νεφρικής ανεπάρκειας σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία 
IVIg. Στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν διαπιστωθεί παράγοντες κινδύνου, όπως προϋπάρχουσα 
νεφρική ανεπάρκεια, σακχαρώδης διαβήτης, υποογκαιμία, υπερβολικό βάρος σώματος, ταυτόχρονη 
λήψη νεφροτοξικών φαρμακευτικών προϊόντων ή ηλικία άνω των 65. 
 
Σε περίπτωση νεφρικής δυσλειτουργίας, θα πρέπει να εξετάζεται η διακοπή του IVIg. 
Ενώ αυτές οι αναφορές νεφρικής δυσλειτουργίας και οξείας νεφρικής ανεπάρκειας έχουν συσχετιστεί 
με τη χρήση πολλών εκ των προϊόντων της IVIg που έχουν άδεια κυκλοφορίας, εκείνα που περιέχουν 
σακχαρόζη ως σταθεροποιητή, είναι υπεύθυνα για ένα δυσανάλογο μερίδιο επί του συνολικού 
αριθμού. Σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν κίνδυνο, μπορεί να εξεταστεί η χρήση προϊόντων IVIg που 
δεν περιέχουν σακχαρόζη. Το Privigen δεν περιέχει σακχαρόζη ή άλλα σάκχαρα. 
 
Σε ασθενείς με κίνδυνο εμφάνισης οξείας νεφρικής ανεπάρκειας ή θρομβοεμβολικών ανεπιθύμητων 
αντιδράσεων, τα προϊόντα IVIg θα πρέπει να χορηγούνται με τον ελάχιστο ρυθμό έγχυσης και δόσης 
που εφαρμόζεται.  
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Σε όλους τους ασθενείς, η χορήγηση IVIg απαιτεί:  
– επαρκή ενυδάτωση πριν από την έναρξη της έγχυσης IVIg 
– παρακολούθηση της παραγωγής ούρων  
– παρακολούθηση των επιπέδων κρεατινίνης στο πλάσμα  
– αποφυγή ταυτόχρονης χρήσης διουρητικών της αγκύλης.  
 
Σε περίπτωση ανεπιθύμητης αντίδρασης, πρέπει να μειώνεται ο ρυθμός χορήγησης ή να διακόπτεται η 
έγχυση. Η απαιτούμενη θεραπεία εξαρτάται από τη φύση και τη βαρύτητα της παρενέργειας.  
Σε περίπτωση καταπληξίας, θα πρέπει να εφαρμόζεται η ισχύουσα ιατρική πρακτική για την 
καταπληξία.  
 
Πληροφορίες για την ασφάλεια όσον αφορά μεταδοτικούς παράγοντες  
Τα καθιερωμένα μέτρα για την πρόληψη λοιμώξεων που προκαλούνται από τη χρήση φαρμακευτικών 
προϊόντων που παρασκευάζονται από ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα περιλαμβάνουν την επιλογή δοτών, 
τον έλεγχο των μεμονωμένων δωρεών και των δεξαμενών πλάσματος για συγκεκριμένους δείκτες 
λοιμώξεων και το συνυπολογισμό των αποτελεσματικών σταδίων κατά τη διαδικασία παρασκευής για 
την αδρανοποίηση/εξάλειψη ιών. Ωστόσο, όταν χορηγούνται φαρμακευτικά προϊόντα που 
παρασκευάζονται από ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα, η πιθανότητα μετάδοσης λοιμογόνων παραγόντων 
δε μπορεί να αποκλειστεί πλήρως. Αυτό ισχύει επίσης για άγνωστους ή νεοεμφανιζόμενους ιούς και 
άλλα παθογόνα. 
 
Τα μέτρα που λαμβάνονται θεωρούνται αποτελεσματικά για τους ιούς με περίβλημα, όπως οι HIV, 
HBV, και HCV, και για τους ιούς χωρίς περίβλημα HAV και B19V. 
 
Υπάρχει καθησυχαστική κλινική εμπειρία σχετικά με την έλλειψη μετάδοσης ηπατίτιδας Α ή B19V με 
ανοσοσφαιρίνες και επίσης εικάζεται ότι το περιεχόμενο σε αντισώματα συμβάλει σε σημαντικό 
βαθμό στην ασφάλεια από ιούς.  
 
Κάθε φορά που  χορηγείται Privigen σε έναν ασθενή, συνιστάται ανεπιφύλακτα να καταγράφονται το 
όνομα και ο αριθμός παρτίδας  του προϊόντος προκειμένου να γίνει συσχετισμός μεταξύ του ασθενή 
και της παρτίδας του προϊόντος.  
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης 
 
Εμβόλια με ζώντες εξασθενημένους ιούς   
Η χορήγηση ανοσοσφαιρίνης μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων με ζώντες 
εξασθενημένους ιούς όπως είναι η ιλαρά, η ερυθρά, η παρωτίτιδα και η ανεμοβλογιά για μία περίοδο 
τουλάχιστον έξι εβδομάδων και έως τρεις μήνες. Μετά από τη χορήγηση αυτού του προϊόντος, θα 
πρέπει να παρέλθει διάστημα τριών μηνών πριν από τον εμβολιασμό με εμβόλια με ζώντες 
εξασθενημένους ιούς. Στην περίπτωση της ιλαράς, αυτή η εξασθένιση μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα 
χρόνο. Για το λόγο αυτό οι ασθενείς που έχουν λάβει εμβόλιο ιλαράς θα πρέπει να ελέγχουν την 
κατάσταση αντισωμάτων τους.  
 
Παρεμβολή σε ορολογική δοκιμασία      
Μετά από την ένεση ανοσοσφαιρίνης η παροδική αύξηση των διαφόρων παθητικώς μεταφερόμενων 
αντισωμάτων στο αίμα του ασθενή μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικώς θετικά αποτελέσματα 
κατά τις ορολογικές δοκιμασίες.  
 
Η παθητική μεταφορά αντισωμάτων σε αντιγόνα ερυθροκυττάρων, π.χ. A, B, D, μπορεί να 
παρεμβαίνει σε κάποιες ορολογικές δοκιμασίες για αλλοαντισώματα ερυθρών κυττάρων (π.χ. 
δοκιμασία Coombs). 
 
4.6 Kύηση και γαλουχία 
 
Η ασφάλεια αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος για χρήση κατά την εγκυμοσύνη σε ανθρώπους δεν 
έχει επιβεβαιωθεί σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές και γι’ αυτόν το λόγο θα πρέπει να χορηγείται 
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μόνο με προσοχή σε έγκυες γυναίκες και θηλάζουσες μητέρες. Η κλινική εμπειρία με ανοσοσφαιρίνες 
υποδηλώνει ότι δεν αναμένονται επιβλαβείς επιδράσεις στην πορεία της εγκυμοσύνης, ή στο έμβρυο 
και στο νεογνό. 
 
Οι ανοσοσφαιρίνες εκκρίνονται στο γάλα και ενδέχεται να συμβάλουν στη μεταφορά προστατευτικών 
αντισωμάτων στο νεογνό.  
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών 
 
Δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.  
 
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες 
 
Με την ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοφαιρίνη για ενδοφλέβια χορήγηση, είναι δυνατόν να 
εμφανιστούν περιστασιακά ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ρίγη, κεφαλαλγία, πυρετός, έμετος, 
αλλεργικές αντιδράσεις, ναυτία, αρθραλγία, χαμηλή αρτηριακή πίεση, και μετρίου βαθμού οσφυαλγία.  
 
Σπάνια οι ανθρώπινες φυσιολογικές ανοσοσφαιρίνες είναι δυνατό να προκαλέσουν μία ξαφνική 
πτώση της αρτηριακής πίεσης, και σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αναφυλακτική καταπληξία, ακόμη 
και εάν ο ασθενής δεν έχει εμφανίσει υπερευαισθησία σε προηγούμενη χορήγηση.  
 
Έχουν παρατηρηθεί με την ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη περιπτώσεις αναστρέψιμης 
άσηπτης μηνιγγίτιδας, μεμονωμένες περιπτώσεις αναστρέψιμης αιμολυτικής αναιμίας/ αιμόλυσης και 
σπάνιες περιπτώσεις παροδικών δερματικών αντιδράσεων.   
 
Έχει παρατηρηθεί αύξηση της κρεατινίνης ορού και/ ή οξεία νεφρική ανεπάρκεια.  
 
Πολύ σπάνια: Θρομβεμβολικές αντιδράσεις όπως έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο, πνευμονική εμβολή και  εν τω βάθει φλεβικές θρομβώσεις.    
 
Έχουν διεξαχθεί δύο κλινικές μελέτες με Privigen, μία σε ασθενείς με πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια 
(ΠΑΑ) και μία σε ασθενείς με ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα (ΙΘΠ). Στη ΠΑΑ μελέτη 
συμπεριλήφθηκαν 80 άτομα και έλαβαν αγωγή με Privigen. Από αυτούς, οι 72 συμπλήρωσαν τους 
δώδεκα μήνες θεραπείας. Η  ΙΘΠ μελέτη διεξήχθη σε 57 ασθενείς.  
 
Οι περισσότερες ανεπιθύμητες αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν στις δύο κλινικές μελέτες ήταν ήπιας 
έως μέτριας βαρύτητας.  
 
Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν στις δύο μελέτες συνοψίζονται και 
κατηγοριοποιούνται παρακάτω σύμφωνα με το σύστημα MedDRA οργανικών συστημάτων και 
συχνότητας. Η συχνότητα ανά έγχυση έχει αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κριτήρια: πολύ 
συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1 000 έως <1/100). 
 
Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά 
φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. 
 
Συχνότητα ανεπιθύμητων αντιδράσεων του φαρμάκου σε κλινικές μελέτες με Privigen 
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Οργανικό Σύστημα 
κατά MedDRA 

Προτιμώμενος όρος κατά MedDRA Κατηγορία 
συχνότητας 
ανεπιθύμητης 
ενέργειας 

Έρευνες Αυξημένη συζευγμένη χολερυθρίνη, αυξημένη 
μη-συζευγμένη χολερυθρίνη αίματος, θετική 
άμεση δοκιμασία Coombs, θετική δοκιμασία 
Coombs, αυξημένη γαλακτική αφυδρογονάση 
αίματος, μειωμένος αιματοκρίτης, αυξημένη 
αμινοτρανσφεράση της αλανίνης, αυξημένη 
ασπαρτική αμινοτρανσφεράση, αυξημένη 
κρεατινίνη αίματος, μειωμένη αρτηριακή πίεση, 
αυξημένη αρτηριακή πίεση, αυξημένη 
θερμοκρασία σώματος μειωμένη αιμοσφαιρίνη       

Όχι συχνές 

Διαταραχές του 
αιμοποιητικού και του 
λεμφικού συστήματος 

Aναιμία, ανισοκυττάρωση  Όχι συχνές 

Κεφαλαλγία  Πολύ συχνές Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος Ζάλη, δυσανεξία κεφαλής, υπνηλία, τρόμος            Όχι συχνές 
Διαταραχές του 
αναπνευστικού 
συστήματος, του θώρακα 
και του μεσοθωρακίου 

Δύσπνοια  Όχι συχνές 

Έμετος, ναυτία   Συχνές Διαταραχές του 
γαστρεντερικού 
συστήματος 

Διάρροια  Όχι συχνές 

Διαταραχές των νεφρών 
και των ουροφόρων οδών 

Πρωτεϊνουρία  Όχι συχνές 

Διαταραχές του δέρματος 
και του υποδόριου ιστού 

Κνησμός, διαταραχή δέρματος Όχι συχνές 

Διαταραχές του 
μυοσκελετικού 
συστήματος και του 
συνδετικού ιστού 

Οσφυαλγία, αυχεναλγία, άλγος στα άκρα, 
μυοσκελετική δυσκαμψία 

Όχι συχνές 

Ρίγη, κόπωση, πυρεξία  Συχνές Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης 

Θωρακικό άλγος, γενικό σύμπτωμα, εξασθένιση, 
γριππώδης συνδρομή, υπερθερμία, άλγος                

Όχι συχνές 

Διαταραχές του ήπατος 
και των χοληφόρων 

Υπερχολερυθριναιμία  Όχι συχνές 

 
Για την ασφάλεια όσον αφορά μεταδοτικούς παράγοντες, βλέπε παράγραφο 4.4. 
 
4.9 Υπερδοσολογία 
 
Η υπερδοσολογία μπορεί να οδηγήσει σε υπερφόρτωση υγρών και υπεργλοιότητα, ιδιαίτερα σε 
ασθενείς που βρίσκονται σε κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων ασθενών ή ασθενών με 
νεφρική δυσλειτουργία.  
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5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 
 
Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: άνοσοι οροί και ανοσοσφαιρίνες: ανοσοσφαιρίνες, φυσιολογικές 
ανθρώπινες, για ενδαγγειακή χορήγηση, κωδικός ATC: J06BA02. 
Η φυσιολογική ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη περιέχει κυρίως ανοσοσφαιρίνη G (IgG) με ένα ευρύ 
φάσμα αντισωμάτων έναντι λοιμογόνων παραγόντων. 
 
Η ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη περιέχει αντισώματα IgG τα οποία υπάρχουν στο 
φυσιολογικό πληθυσμό. Συνήθως παρασκευάζεται από δεξαμενή πλάσματος από όχι λιγότερους από 
1.000 δότες. Έχει κατανομή υποκατηγοριών ανοσοσφαιρίνης G σε στενή αναλογία με εκείνη που 
υπάρχει στο εγγενές ανθρώπινο πλάσμα. Επαρκείς δόσεις αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος 
μπορούν να αποκαταστήσουν τα ανώμαλα χαμηλά επίπεδα της ανοσοσφαιρίνης G στο φυσιολογικό 
εύρος τιμών. 
 
Ο μηχανισμός δράσης σε ενδείξεις διαφορετικές από τη θεραπεία υποκατάστασης δεν έχει 
διευκρινιστεί πλήρως, συμπεριλαμβάνει όμως ανοσοτροποποιητικές δράσεις.  
 
Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Privigen αξιολογήθηκαν σε δύο πρόδρομες, ανοιχτές 
πολυκεντρικές μελέτες ενός βραχίονος οι οποίες διεξήχθησαν στην Ευρώπη (μελέτη ΙΘΠ) και στην 
Ευρώπη και ΗΠΑ (μελέτη ΠΑΑ). 
 
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες 
 
Η ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη είναι άμεσα και πλήρως βιοδιαθέσιμη στην κυκλοφορία 
του παραλήπτη μετά από ενδοφλέβια χορήγηση. Κατανέμεται σχετικά γρήγορα μεταξύ του 
πλάσματος και του εξωαγγειακού υγρού, η ισορροπία μεταξύ των ενδο- και εξωαγγειακών τμημάτων 
επιτυγχάνεται μετά από περίπου τρεις έως πέντε ημέρες.  
 
Οι φαρμακοκινητικές παράμετροι του Privigen προσδιορίστηκαν σε μία κλινική μελέτη με ασθενείς 
με ΠΑΑ (βλέπε παράγραφο 5.1). Εικοσιπέντε ασθενείς (ηλικίας 13 έως 69 ετών) συμπεριλήφθηκαν 
στην φαρμακοκινητική αξιολόγηση (βλέπε πίνακα παρακάτω). Η μέση ημιζωή του Privigen σε 
ασθενείς με πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια ήταν 36.6 ημέρες. Αυτή η ημιζωή μπορεί να ποικίλλει από 
ασθενή σε ασθενή, ιδιαίτερα στην πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια.  
 
Φαρμακοκινητικές παράμετροι του Privigen σε 25 ΠΑΑ ασθενείς   
 
Παράμετρος  Μέσο  (Εύρος)  
Cmax (κορυφή, g/l) 23.4 (10.4-34.6) 
Cmin (ελάχιστο, g/l) 10.2 (5.8-14.7) 
t½ (ημέρες) 36.6 (20.6-96.6) 
Cmax, μέγιστη συγκέντρωση πλάσματος; Cmin, ελάχιστη (ελάχιστο επίπεδο) συγκέντρωση πλάσματος; 
t½, ημιζωή απομάκρυνσης.        
 
Η IgG και τα συμπλέγματα της IgG διασπώνται σε κύτταρα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος.   
 
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια 
 
Οι ανοσοσφαιρίνες είναι φυσιολογικά συστατικά του ανθρωπίνου σώματος. Η L-προλίνη είναι ένα 
φυσιολογικό, μη απαραίτητο αμινοξύ.  
 
Η ασφάλεια του Privigen έχει αξιολογηθεί σε αρκετές προκλινικές μελέτες, με ιδιαίτερη αναφορά στο 
έκδοχο L-προλίνη. Μερικές δημοσιευμένες μελέτες σχετικά με την υπερπρολιναιμία έχουν δείξει ότι 
μακροχρόνιες υψηλές δόσεις  L-προλίνης επηρεάζουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου σε πολύ νέους 
αρουραίους. Εντούτοις, στις μελέτες όπου η χορήγηση της δόσης είχε ως σκοπό να καταδείξει τις 
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κλινικές ενδείξεις του Privigen, δεν παρατηρήθηκε καμία δράση στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Τα 
μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις συμβατικές 
μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας και τοξικότητας.  
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
L-προλίνη  
Ύδωρ για ενέσιμα 
 
6.2 Ασυμβατότητες 
 
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα εκτός 
αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 6.6. 
 
6.3 Διάρκεια ζωής 
 
2 χρόνια 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 
 
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C.  
Μην καταψύχετε. 
Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί, για να προστατεύεται από το φως. 
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
50 ή 100 ml διαλύματος σε ένα μεμονωμένο φιαλίδιο (γυαλί τύπου I ή II), με ένα πώμα εισχώρησης 
(ελαστομερές), ένα καπάκι  (κρίκος αλουμινίου), έναν αφαιρούμενο δίσκο (πλαστικό), ετικέτα με 
ενσωματωμένο άγκιστρο..   
 
200 ml διαλύματος σε ένα μεμονωμένο φιαλίδιο (γυαλί τύπου II), με ένα πώμα εισχώρησης 
(ελαστομερές), ένα καπάκι (κρίκος αλουμινίου), έναν αφαιρούμενο δίσκο (πλαστικό), ετικέτα με 
ενσωματωμένο άγκιστρο.   
 
Μέγεθος συσκευασίας: 1 φιαλίδιο. 
 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός 
 
Το Privigen παρέχεται ως διάλυμα έτοιμο προς χρήση σε φιαλίδια μίας χρήσης. Το προϊόν θα πρέπει 
να βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου ή σε θερμοκρασία σώματος πριν από τη χρήση. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μία αεριζόμενη γραμμή έγχυσης για τη χορήγηση του Privigen. Τρυπάτε πάντοτε το 
πώμα εισχώρησης στο κέντρο του, εντός της σημαδεμένης περιοχής.  
 
Το διάλυμα θα πρέπει να είναι διάφανο ή ελαφρώς οπαλίζον. Μη χρησιμοποιείτε διαλύματα εάν είναι 
θολά ή έχουν σωματίδια. 
 
Μόλις τρυπηθεί το φιαλίδιο υπό άσηπτες συνθήκες το περιεχόμενό του θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
άμεσα. Λόγω του ότι το διάλυμα δεν περιέχει συντηρητικό, το Privigen θα πρέπει να εγχύεται το 
συντομότερο δυνατό. 
 
Κάθε προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή υπόλειμμα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις κατά 
τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
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7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
CSL Behring GmbH  
Emil-von-Behring-Strasse 76 
D-35041 Marburg 
Γερμανία  
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
 
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) http://www.emea.europa.eu/. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
Α. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ 

 
Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
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Α. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ 

 
Όνομα και διεύθυνση του παραγωγού της βιολογικώς δραστικής ουσίας 
 
CSL Behring AG 
Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22 
Ελβετία 
 
Όνομα και διεύθυνση του παραγωγού που είναι υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων 
 
CSL Behring GmbH  
Emil-von-Behring-Strasse 76 
D-35041 Marburg 
Γερμανία  
 
Στο έντυπο φύλλο οδηγιών χρήσεως του φαρμακευτικού προϊόντος πρέπει να αναγράφεται το όνομα 
και η διεύθυνση του παραγωγού που είναι υπεύθυνος για την αποδέσμευση της σχετικής παρτίδας. 
 
 
Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
• ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
• ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης  
Ο Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) πρέπει να διασφαλίσει ότι το σύστημα 
φαρμακοεπαγρύπνησης, όπως περιγράφεται στην έκδοση 1.0 που παρουσιάζεται στην Ενότητα 1.8.1. 
της Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας, είναι σε ισχύ και λειτουργεί πριν και ενόσω το 
προϊόν είναι στην αγορά. 
 
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου  
Ο ΚΑΚ δεσμεύεται στη διεξαγωγή των μελετών και των πρόσθετων δραστηριοτήτων 
φαρμακοεπαγρύπνησης που εκτίθενται λεπτομερώς στο Σχέδιο Φαρμακοεπαγρύπνησης, όπως 
συμφωνήθηκε στην έκδοση 1.3 του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου (RMP) που παρουσιάζεται στην 
Ενότητα 1.8.2. της Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας και οποιωνδήποτε επόμενων 
αναθεωρήσεων του RMP που συμφωνείται από την Επιτροπή για τα Φαρμακευτικά Προϊόντα 
Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP). 
 
Σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή της CHMP για τα Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου για τα 
φαρμακευτικά προϊόντα ανθρώπινης χρήσης, το αναθεωρημένο  RMP πρέπει να υποβληθεί 
ταυτόχρονα με την επόμενη Έκθεση Περιοδικής Παρακολούθησης Ασφάλειας (ΕΠΠΑ). 
 
Επιπλέον, πρέπει να υποβληθεί ένα αναθεωρημένο RMP 

• Όταν λαμβάνονται νέες πληροφορίες που πιθανόν να επηρεάζουν τις τρέχουσες Προδιαγραφές 
Ασφάλειας, το Σχέδιο Φαρμακοεπαγρύπνησης ή τις δραστηριότητες ελαχιστοποίησης κινδύνου  

• Εντός 60 ημερών από την επίτευξη ενός σημαντικού ορόσημου (φαρμακοεπαγρύπνηση ή 
ελαχιστοποίηση κινδύνου)  

• Κατόπιν αιτήματος του ΕΜΕΑ    
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Επίσημη αποδέσμευση των παρτίδων: σύμφωνα με το άρθρο 114 της Οδηγίας 2001/83/EK, όπως 
τροποποιήθηκε, η επίσημη αποδέσμευση των παρτίδων πραγματοποιείται από κρατικό εργαστήριο ή 
από εργαστήριο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 
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A. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Privigen 100 mg/ml διάλυμα για έγχυση   
Ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη (IVIg) 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Ένα ml περιέχει: 
Ανθρώπινη πρωτεΐνη πλάσματος 100 mg 
IgG καθαρότητα ...................... ≥ 98% 
IgA.....................................≤ 0.025 mg 
 
5 g/50 ml 
10 g/100 ml 
20 g/200 ml 
Τοποθετείται στην επάνω δεξιά γωνία της κύριας επιφάνειας του κουτιού, ώστε να παρέχεται το 
συνολικό περιεχόμενο και ο όγκος του περιέκτη    
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΧΩΝ 
 
Έκδοχα: L-προλίνη, ύδωρ για ενέσιμα. 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
Διάλυμα για έγχυση  (10%) 
 
Περιέχει 1 φιαλίδιο.  
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Μόνο για ενδοφλέβια χρήση.  
Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
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9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C.  
Μην καταψύχετε. 
Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί, για να προστατεύεται από το φως. 
 
 
10. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ¨Η ΤΩΝ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 
CSL Behring GmbH  
Emil-von-Behring-Strasse 76 
D-35041 Marburg 
Γερμανία 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
 
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
Η αιτιολόγηση για να μην περιληφθεί η γραφή Braille είναι αποδεκτή.  
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΦΙΑΛΙΔΙΟ  
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Privigen 100 mg/ml διάλυμα για έγχυση  
Ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη (IVIg) 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Ένα ml περιέχει: 
Ανθρώπινη πρωτεΐνη πλάσματος 100 mg 
IgG καθαρότητα ...................... ≥ 98% 
IgA.....................................≤ 0.025 mg 
 
5 g/50 ml 
10 g/100 ml 
20 g/200 ml 
Τοποθετείται στην επάνω δεξιά γωνία της κύριας επιφάνειας του κουτιού, ώστε να παρέχεται το 
συνολικό περιεχόμενο και ο όγκος του περιέκτη    
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΧΩΝ 
 
L-προλίνη, ύδωρ για ενέσιμα. 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
Διάλυμα για έγχυση  (10%) 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Μόνο για ενδοφλέβια χρήση.  
Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
 
 
6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
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9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C. Μην καταψύχετε. 
Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί, για να προστατεύεται από το φως.  
 
 
10. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ 
ΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
CSL Behring GmbH, D-35041 Marburg, Γερμανία 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
 
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
Η αιτιολόγηση για να μην περιληφθεί η γραφή Braille είναι αποδεκτή. 
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B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

Privigen 100 mg/ml (10%) διάλυμα για έγχυση  
Ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη (IVIg) 

 
 

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε 
αυτό το φάρμακο. 
 
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή τον επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης. 
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη 

ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το 
γιατρό ή τον επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης. 

 
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 
 
1. Τι είναι το Privigen και ποια είναι η χρήση του 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Privigen 
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Privigen 
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 
5. Πώς να φυλάσσεται το Privigen 
6. Λοιπές πληροφορίες 
 
 
1.  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PRIVIGEN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Τι είναι το Privigen   
 
Το Privigen είναι ένα έτοιμο προς χρήση διάλυμα για έγχυση. Το διάλυμα περιέχει ειδικές πρωτεΐνες, 
απομονωμένες από ανθρώπινο πλάσμα αίματος. Αυτές οι πρωτεΐνες ανήκουν στην κατηγορία των 
«ανοσοσφαιρινών», που ονομάζονται επίσης και αντισώματα.  
 
Πώς δρα το Privigen  
 
Τα αντισώματα παράγονται συνήθως από το ανοσοποιητικό μας σύστημα και βοηθούν το σώμα να 
αντιμετωπίζει τις λοιμώξεις. Ορισμένες ασθένειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή διαταραχή του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Λόγω αυτού, μπορεί να μην έχετε αρκετά δικά σας αντισώματα ή να 
χρειάζεστε πρόσθετα αντισώματα. Τα αντισώματα τα οποία σας χορηγούνται με το Privigen μπορούν 
να συμπληρώσουν τα δικά σας αντισώματα ή να αντικαταστήσουν ελλειπή αντισώματα. Τα 
αντισώματα στο Privigen απομονώνονται από ανθρώπινο πλάσμα αίματος. Για το λόγο αυτόν δρουν 
ακριβώς σαν να ήταν δικά σας αντισώματα.  
Το Privigen μπορεί επίσης να μειώσει τα συμπτώματα ορισμένων φλεγμονωδών διαταραχών. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις το Privigen ρυθμίζει το δυσλειτουργικό ανοσοποιητικό σύστημα. Ωστόσο, αυτές οι 
δράσεις δεν είναι πλήρως κατανοητές.  
 
Ποια είναι η χρήση του Privigen  
 
Το Privigen χρησιμοποιείται σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις:  
 
A) Θεραπεία ασθενών με πολύ λίγα αντισώματα (θεραπεία υποκατάστασης). Υπάρχουν τρεις 

ομάδες: 
1. Ασθενείς με συγγενή έλλειψη αντισωμάτων (πρωτοπαθές πρωτοπαθούς 

ανοσοανεπάρκειας (ΠΑΑ)) όπως: 
• συγγενής αγαμμασφαιριναιμία ή υπογαμμασφαιριναιμία,  
• κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια  
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• σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια  
• Σύνδρομο Wiskott Aldrich. 

2. Ασθενείς με ορισμένες μορφές καρκίνου του αίματος, ο οποίος οδηγεί σε έλλειψη 
παραγωγής αντισωμάτων και σε υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, όπως:   
● Μυέλωμα  
● Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία με σοβαρή δυτεροπαθή υπογαμμασφαιριναιμία. 

3. Παιδιά που πάσχουν από συγγενές AIDS (Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας) και 
υποτροπιάζουσες λοιμώξεις.  

 
B) Θεραπεία  ασθενών από λοιμώξεις φλεγμονώδεις διαταραχές (ανοσορύθμιση). Υπάρχουν τρεις 

ομάδες:  
1. Ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν αρκετά αιμοπετάλια (ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα 

(ΙΘΠ)) και 
● οι οποίοι έχουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας , 
● θα χειρουργηθούν στο προσεχές μέλλον. 

2. Ασθενείς με σύνδρομο Guillain Barré. Αυτή είναι μία οξεία ασθένεια, η οποία 
χαρακτηρίζεται από φλεγμονή των περιφερικών νεύρων, και προκαλεί σοβαρή μυική 
αδυναμία κυρίως στα πόδια και τα άνω άκρα.  

3. Ασθενείς με νόσο Kawasaki. Αυτή είναι μία οξεία ασθένεια κυρίως μικρών παιδιών που 
χαρακτηρίζεται από φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων σε όλο το σώμα.  

 
Γ) Θεραπεία ή προφύλαξη λοιμώξεων μετά από μεταμόσχευση μυελού των οστών (αλλογενής 

μεταμόσχευση μυελού των οστών).  
 
 
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ PRIVIGEN 
 

 Παρακαλώ διαβάστε αυτήν την παράγραφο προσεκτικά. Οι πληροφορίες που δίδονται πρέπει 
να ληφθούν υπόψη από σας και το γιατρό σας πριν λάβετε το Privigen. 

 
Μην χρησιμοποιήσετε το Privigen  
 
► σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) 

● σε ανθρώπινες ανοσοσφαιρίνες , 
● σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Privigen (για τον πλήρη κατάλογο των συστατικών 

βλέπε παράγραφο 6 σε αυτό το φυλλάδιο). 
 Παρακαλώ ενημερώστε το γιατρό σας ή τον επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης πριν 

από τη θεραπεία σχετικά με οποιοδήποτε φάρμακο ή τρόφιμο που δεν έχετε ανεχτεί καλά 
προηγουμένως.  

► Εάν έχετε αντισώματα έναντι των ανοσοσφαιρινών τύπου IgA στο αίμα σας.  
 Αυτό είναι πολύ σπάνιο και είναι δυνατό να εμφανιστεί εάν δεν έχετε αρκετές ανοσοσφαιρίνες 

του τύπου IgA στο αίμα σας.  
 Παρακαλώ ενημερώστε το γιατρό σας ή τον επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης πριν 

από τη θεραπεία εάν έχετε ανεπάρκεια ανοσοσφαιρίνης τύπου IgA. 
► Εάν έχετε μεγάλη ποσότητα του αμινοξέος προλίνη στο αίμα σας (υπερπρολιναιμία). Αυτό είναι 

μία ιδιαίτερα σπάνια διαταραχή. Μόνο ελάχιστες οικογένειες με αυτήν την ασθένεια είναι 
γνωστές παγκοσμίως.  

 Παρακαλώ ενημερώστε το γιατρό σας ή τον επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης πριν 
από τη θεραπεία εάν έχετε μεγάλη ποσότητα προλίνης στο αίμα σας.  
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Προσέξτε ιδιαίτερα  με το Privigen 
 
► Ο κίνδυνος εμφάνισης ορισμένων παρενεργειών μπορεί να είναι αυξημένος στις παρακάτω 

περιπτώσεις:   
● είστε υπέρβαροι,   
● είστε ηλικιωμένοι,  
● έχετε διαβήτη,  
● είσαστε κλινήρης για μεγάλο χρονικό διάστημα,  
● έχετε ή είχατε ήδη προβλήματα με τα αιμοφόρα αγγεία σας (αγγειακές νόσοι ή απόφραξη 

ενός αγγείου),  
● έχετε ή είχατε ήδη νεφρικά προβλήματα,   
● έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση,  
● ο όγκος αίματός σας είναι πολύ χαμηλός (υποογκαιμία), 
● πάσχετε από μία ασθένεια η οποία προκαλεί αύξηση της γλοιότητας του αίματος,  
● πάσχετε από αυξημένη τάση πήξης του αίματος (θρομβοφιλία), 
● πάσχετε από μία κατάσταση που προκαλεί μειωμένα επίπεδα αντισωμάτων στο αίμα σας 

(υπογαμμασφαιριναιμία ή αγαμμασφαιριναιμία),  
● πάσχετε από μία νεφρική νόσο,   
● παίρνετε φάρμακα που μπορούν να βλάψουν τα νεφρά σας (νεφροτοξικά φάρμακα), 
● λαμβάνετε Privigen για πρώτη φορά ή μετά από μεγάλη διακοπή της θεραπείας (π.χ 

αρκετούς μήνες). 
 Παρακαλώ ενημερώστε το γιατρό σας ή τον επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης πριν 

από τη θεραπεία εάν σας αφορά τουλάχιστον μία από αυτές τις καταστάσεις. Ο γιατρός 
σας θα επιλέξει έπειτα για σας τη σωστή ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη και θα λάβει ειδικές 
προφυλάξεις.  

 
► Μπορεί να είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) στις ανοσοσφαιρίνες (αντισώματα) χωρίς να 

το ξέρετε.  
Αυτό μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και εάν έχετε λάβει προηγουμένως ανθρώπινες 
ανοσοσφαιρίνες και τις έχετε ανεχτεί καλά. Αυτό μπορεί να συμβεί ιδιαίτερα εάν δεν έχετε 
επαρκή ποσότητα ανοσοσφαιρινών του τύπου IgA στο αίμα σας. Σε αυτές τις σπάνιες 
περιπτώσεις είναι δυνατό να εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις όπως μία απότομη πτώση 
της αρτηριακής πίεσης ή καταπληξία.  

 Εάν αντιληφθείτε τέτοιες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της έγχυσης του Privigen, 
παρακαλώ ενημερώστε άμεσα το γιατρό σας. Αυτός θα αποφασίσει εάν θα μειώσει το 
ρυθμό έγχυσης ή εάν θα διακόψει τελείως την έγχυση.  

 
Για την προσωπική σας ασφάλεια η θεραπεία με Privigen γίνεται υπό την εποπτεία του γιατρού σας ή 
επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης. Θα παρακολουθείστε συνήθως κατά τη διάρκεια ολόκληρης 
της έγχυσης και για τουλάχιστον 20 λεπτά μετά από αυτή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνονται 
απαραίτητες ειδικές προφυλάξεις. Παραδείγματα για αυτές τις περιπτώσεις είναι:  
● λαμβάνετε Privigen με υψηλό ρυθμό έγχυσης ή 
● λαμβάνετε Privigen για πρώτη φορά ή μετά από μεγάλη διακοπή στη θεραπεία (π.χ. αρκετούς 

μήνες). 
Σε αυτές τις περιπτώσεις θα παρακολουθείστε στενά κατά τη διάρκεια όλης της έγχυσης και για 
τουλάχιστον 1 ώρα μετά από αυτή.  
 
Πληροφορία σχετικά με την πρώτη ύλη του Privigen 
Το Privigen παρασκευάζεται από ανθρώπινο πλάσμα αίματος (αυτό είναι το υγρό τμήμα του αίματος). 
Όταν φάρμακα παρασκευάζονται από ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα, λαμβάνονται ορισμένα μέτρα 
πρόληψης μετάδοσης λοιμώξεων σε άλλους ασθενείς. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν:  
● προσεκτική επιλογή δοτών αίματος και πλάσματος ώστε να εξασφαλίζεται ο αποκλεισμός 

εκείνων που διατρέχουν κίνδυνο να είναι φορείς λοιμώξεων και  
● ο έλεγχος κάθε δωρεάς αίματος αλλά και των δεξαμενών πλάσματος για σημεία ιών/λοιμώξεων. 
Οι παρασκευαστές αυτών των προϊόντων περιλαμβάνουν επίσης βήματα στην επεξεργασία του 
αίματος ή του πλάσματος που μπορούν να αδρανοποιήσουν ή να εξαλείψουν τους ιούς. Παρά αυτά τα 
μέτρα, όταν χορηγούνται φάρμακα που παρασκευάζονται από το ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα, η 
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πιθανότητα μετάδοσης κάποιας λοίμωξης δε μπορεί να αποκλειστεί πλήρως. Το ίδιο ισχύει και για 
οποιουσδήποτε άγνωστους ή  νεοεμφανιζόμενους ιούς και άλλους τύπους λοιμώξεων.  
 
Τα μέτρα που λαμβάνονται θεωρούνται αποτελεσματικά για τους ιούς με περίβλημα όπως τον ιό της 
ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), τον ιό της ηπατίτιδας Β και τον ιό της ηπατίτιδας C, καθώς και 
για τους ιούς χωρίς περίβλημα της ηπατίτιδας Α και τον Β19.  
 
Οι ανοσοσφαιρίνες, όπως το Privigen, δεν έχουν συσχετιστεί με λοιμώξεις από ηπατίτιδα Α ή τον ιό 
Β19. Αυτό συμβαίνει επειδή πιθανώς τα αντισώματα έναντι αυτών των λοιμώξεων υπάρχουν επίσης 
στις ανοσοσφαιρίνες. Αυτά τα αντισώματα μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη των λοιμώξεων 
από ηπατίτιδα Α ή τον ιό Β19. 
 
► Συνιστάται ανεπιφύλακτα κάθε φορά που  λαμβάνετε μία δόση Privigen, να καταγράφεται το 

όνομα και ο αριθμός παρτίδας  του προϊόντος προκειμένου να διατηρηθεί μια καταγραφή των 
παρτίδων που χρησιμοποιούνται.  

 
Λήψη του Privigen με άλλα φάρμακα  
 

 Παρακαλώ ενημερώστε το γιατρό σας ή τον επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης πριν από 
τη θεραπεία   
● εάν λαμβάνετε αυτήν την περίοδο οποιαδήποτε άλλα φάρμακα  
● εάν έχετε πάρει πρόσφατα οποιαδήποτε άλλα φάρμακα. 
Αυτά περιλαμβάνουν και φάρμακα που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή. 

 
Εμβολιασμοί 
Μετά από τη λήψη του Privigen, μπορεί να εξασθενίσει η αποτελεσματικότητα ορισμένων 
εμβολιασμών. Επηρεάζονται οι εμβολιασμοί με ζώντες εξασθενημένους ιούς όπως οι εμβολιασμοί 
ενάντια στην ιλαρά, την παρωτίτιδα, την ερυθρά και την ανεμοβλογιά. Τέτοιοι εμβολιασμοί πρέπει να 
αναβάλλονται για  τουλάχιστον 3 μήνες μετά από την τελευταία έγχυση Privigen. Στην περίπτωση του 
εμβολιασμού της ιλαράς η εξασθένιση μπορεί να διαρκέσει μέχρι και ένα έτος. Επομένως ο γιατρός 
που κάνει τον εμβολιασμό πρέπει να ελέγξει την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού ιλαράς.  

 Παρακαλώ ενημερώστε τον γιατρό που κάνει τον εμβολιασμό πριν από τον εμβολιασμό, 
σχετικά με τη θεραπεία σας με το Privigen. 

 
Εξετάσεις αίματος  
Μετά από τη λήψη του Privigen, τα αποτελέσματα ορισμένων εξετάσεων αίματος (ορολογικές 
δοκιμασίες) μπορεί να είναι επηρεασμένα για αρκετό χρονικό διάστημα.  

 Παρακαλώ ενημερώστε το γιατρό σχετικά με τη θεραπεία σας με το Privigen πριν από κάθε 
εξέταση αίματος.  

 
Κύηση και θηλασμός 
 

 Παρακαλώ ενημερώστε το γιατρό σας ή τον επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης εάν είστε 
έγκυος ή θηλάζετε. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν μπορείτε να λάβετε Privigen κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης σας ή ενώ θηλάζετε.  

Η χρήση Privigen στις έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες δεν έχει μελετηθεί ξεχωριστά. Εντούτοις, 
φάρμακα που περιέχουν αντισώματα έχουν χρησιμοποιηθεί σε έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Η 
μακροπρόθεσμη εμπειρία έδειξε ότι δεν αναμένονται επιβλαβείς επιδράσεις στην πορεία της 
εγκυμοσύνης ή του νεογέννητου.   
 
Εάν λάβετε Privigen ενώ θηλάζετε τα αντισώματα αυτού του φαρμάκου θα βρεθούν επίσης και στο 
μητρικό γάλα. Κατά συνέπεια το μωρό σας θα λάβει επίσης τα προστατευτικά αντισώματα. 
 
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών 
 
Δεν αναμένονται επιδράσεις από το Privigen στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.  
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3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ PRIVIGEN 
 
► Το Privigen χορηγείται συνήθως από το γιατρό σας ή τον επαγγελματία υγειονομικής 

περίθαλψης.  
► Το Privigen προορίζεται μόνο για την έγχυση σε μια φλέβα (ενδοφλέβια έγχυση).  
►  Ο γιατρός σας αποφασίζει πόσο Privigen θα λάβετε. Η ποσότητα εξαρτάται από την ασθένειά 

σας, την παρούσα κατάστασή σας και το βάρος του σώματός σας.  
►  Στην αρχή της έγχυσης θα λάβετε το Privigen με αργό ρυθμό έγχυσης. Εάν το ανεχτείτε αυτό 

καλά ο γιατρός σας μπορεί βαθμιαία να αυξήσει το ρυθμό έγχυσης. 
 
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Privigen από την κανονική 
 
Το Privigen χορηγείται συνήθως μόνο υπό ιατρική επίβλεψη.  Η υπερδοσολογία είναι επομένως πολύ 
απίθανο να εμφανιστεί. Εάν, παρ’ όλα αυτά, λάβετε περισσότερο Privigen απ’ ότι πρέπει, το αίμα σας 
μπορεί να γίνει πάρα πολύ παχύ (υπεργλοιότητα). Αυτό μπορεί να συμβεί ιδιαίτερα εάν είστε ασθενής 
αυξημένου κινδύνου, για παράδειγμα εάν είστε ηλικιωμένος ή εάν πάσχετε από μια νεφρική ασθένεια. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Privigen μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν 
παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. 
 
► Μπορεί να είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) στις ανοσοσφαιρίνες (αντισώματα) και είναι 

δυνατό να εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις όπως απότομη πτώση της αρτηριακής 
πίεσης ή καταπληξία.  

 Εάν αντιληφθείτε τέτοιες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της έγχυσης του Privigen, 
παρακαλώ ενημερώστε άμεσα το γιατρό σας.  

Παρακαλώ δείτε επίσης την παράγραφο 2 αυτού του φυλλαδίου για τον κίνδυνο αλλεργικών 
αντιδράσεων. 

 
► Οι πιθανές παρενέργειες μπορούν να μειωθούν ή ακόμα και να αποφευχθούν εγχύοντας το 

Privigen με αργότερο ρυθμό έγχυσης. 
 
Η γενική εμπειρία με τα παρασκευάσματα ανοσοσφαιρινών έδειξε ότι οι ακόλουθες παρενέργειες 
μπορούν να εμφανιστούν: 
● πονοκέφαλος, 
● ρίγη, 
● πυρετός, 
● έμετος, 
● ήπιες αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αλλεργικές αντιδράσεις),  
● ναυτία,  
● πόνος στις αρθρώσεις (αρθραλγία),  
● χαμηλή αρτηριακή πίεση,  
● μέτριος πόνος στη ράχη  
 
Σε σπάνιες και μεμονωμένες περιπτώσεις, έχουν αναφερθεί επίσης και οι παρακάτω ανεπιθύμητες 
ενέργειες με σκευάσματα ανοσοσφαιρινών:  
● παροδική μη λοιμώδης μηνιγγίτιδα (αναστρέψιμη άσηπτη μηνιγγίτιδα),  
● παροδικές δερματικές αντιδράσεις,  
● αύξηση των επιπέδων κρεατινίνης στο αίμα, 
● οξεία νεφρική ανεπάρκεια, 
● απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης,  
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● σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αναφυλακτική καταπληξία), ακόμη και εάν δεν 
παρατηρήσατε υπερευαισθησία σε προηγούμενες εγχύσεις,  

● σχηματισμός θρόμβων αίματος τα οποία μπορούν να μεταφερθούν από την κυκλοφορία του 
αίματος (θρομβεμβολικές αντιδράσεις) και οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν π.χ. σε:   

– έμφραγμα μυοκαρδίου,   
– αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο,  
– απόφραξη πνευμονικής φλέβας (πνευμονική εμβολή)  
– εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, 

● παροδική μείωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων (αναστρέψιμη αιμολυτική αναιμία/ αιμόλυση). 
 
Τέτοιες παρενέργειες είναι δυνατό να εμφανιστούν ακόμη και εάν έχετε λάβει προηγουμένως 
ανθρώπινες ανοσοσφαιρίνες (αντισώματα) και τα ανεχτήκατε καλά. 
 

 Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας ή τον επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης 
● εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή 
● αν  παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο 

οδηγιών. 
 
 
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ  PRIVIGEN 
 
► Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. 
 
Να μη χρησιμοποιείτε το Privigen μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και στην 
ετικέτα του φιαλιδίου μετά το τη λέξη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία  λήξης είναι η τελευταία ημέρα του 
μήνα που αναφέρεται. 
 
► Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C. 
► Μην καταψύχετε. 
► Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί, για να προστατεύεται από το φως.  
 
Μη χρησιμοποιήσετε το Privigen εάν το διάλυμα είναι θολό ή έχει σωματίδια. 
 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Τι περιέχει το Privigen  
 
● Η δραστική ουσία είναι η ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη (αντισώματα του τύπου 

IgG). Το Privigen περιέχει 100 mg/ml (10%) ανθρώπινη πρωτεΐνη από την οποία τουλάχιστον 
το 98% είναι IgG. 

● Τα άλλα συστατικά είναι το αμινοξύ L-προλίνη και το ύδωρ για ενέσιμα.  
 
Εμφάνιση του Privigen και  περιεχόμενο της συσκευασίας 
 
Το Privigen διατίθεται ως διάλυμα για έγχυση. 
Tο διάλυμα είναι διάφανο ή ελαφρώς οπαλίζον και άχρωμο έως κιτρινωπό.   
 
Μέγεθος συσκευασίας του 1 φιαλιδίου (5 g/50 ml, 10 g/100 ml ή 20 g/200 ml). 
 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός 
 
CSL Behring GmbH 
Emil-von-Behring-Strasse 76 
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D-35041 Marburg 
Γερμανία  
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας: 
 
België/Belgique/Belgien 
CSL Behring NV 
Technologielaan 13 
B-3001 Leuven 
Tél/Tel: +32 16 38 80 80 
 

Luxembourg/Luxemburg 
CSL Behring NV 
Technologielaan 13 
B-3001 Leuven 
Tél/Tel: +32 16 38 80 80 
 

България 
CSL Behring GmbH 
Emil-von-Behring-Strasse 76 
D-35041 Marburg 
Teл.: +49 64 213 93654 
 

Magyarország 
Plazmed Kft. 
Fő u. 200 
H-2193 Galgahéviz 
Tel.: +36 28 59 10 00 
 

Česká republika 
IBP medica s.r.o. 
Pod Karlovem 8/1670 
CZ 120 00 Praha 2 
Tel: +42 02 22 56 07 23 
 

Malta 
AM Mangion Ltd. 
Mangion Buildings 
New Street in Valletta Road 
MT- LQA 06 Luqa 
Tel: +356 2144 2010 
 

Danmark 
CSL Behring ApS 
Lyngby Hovedgade 70B, 1.tv 
DK-2880 Kgs. Lyngby 
Tlf: +45 4520 1420 
 

Nederland 
CSL Behring NV 
Claudius Prinsenlaan 128 
NL-4818 CP Breda 
Tel: + 31 076 523 6045 
 

Deutschland 
Wissenschaftliche Hotline 
CSL Behring GmbH 
Philipp-Reis-Str. 2 
D-65795 Hattersheim 
Tel: +49 69 305 84437 
 

Norge 
CSL Behring AB 
P.O.Box 712 
S-182 17 Danderyd 
Tlf: +46 8 544 966 70 
 

Eesti 
CSL Behring AB 
P.O.Box 712 
S-182 17 Danderyd 
Tel: +46 8 544 966 70 
 

Österreich 
CSL Behring GmbH 
Altmannsdorfer Straße 104 
A-1121 Wien 
Tel: +43 1 80101 2463 
 

Ελλάδα 
CSL Behring ΜΕΠΕ 
Mιχαλακοπούλου 35 
GR-115 28 Αθήνα 
Τηλ: +30 210 7255 660 
 

Polska 
Imed Poland sp. z.o.o. 
3, Duchnicka ulica 
PL-01 796 Warszawa 
Tel.: +48 22 663 43 10 
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España 
CSL Behring S.A. 
Av Païssos Catalans 34 3º 
E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) 
Tel: +34 933 67 1870 
 

Portugal 
CSL Behring Lta. 
Av  5 de Outubro, 198 – 3ºEsq. 
1dto. 
P-1050-064 Lisboa 
Tel: +351 21 782 62 30 
 

France 
CSL Behring 
44 rue Cambronne 
F-75015 Paris 
Tél: + 33 1 53 58 54 00 
 

România 
Prisum International Trading srl 
Strada Magura Vulturului 34 
Sector 2 
Bucureşti 021701 – RO 
Tel: +40 21 250 3688 
 

Ireland 
CSL Behring 
Hayworth House, Market Place 
Haywards Heath RH16 1DB – UK 
Tel: +44 1444 447400 
 

Slovenija 
MediSanus d.o.o. 
Vagajeva ulica 4 
SI-1000 Ljubljana 
Tel: +386 1 518 33 97 
 

Ísland 
CSL Behring AB 
P.O.Box 712 
S-182 17 Danderyd 
Sími: +46 8 544 966 70 
 

Slovenská republika 
TIMED, s.r.o. 
Trnavská cesta 112 
SK-821 01 Bratislava 
Tel: +421 2 4820 95 11 
 

Italia 
CSL Behring S.p.A. 
P.le Stefano Türr, 5 
I-20149 Milano 
Tel: +39 02 34964 200 
 

Suomi/Finland 
CSL Behring AB 
P.O.Box 712 
S-182 17 Danderyd 
Puh/Tel: +46 8 544 966 70 
 

Κύπρος 
ΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ 
Γ. Κρανιδιώτη 4 
CY-1522 Λευκωσία 
Τηλ: +357 22677038 
 

Sverige 
CSL Behring AB 
P.O.Box 712 
S-182 17 Danderyd 
Tel: +46 8 544 966 70 
 

Latvija 
CSL Behring AB 
P.O.Box 712 
S-182 17 Danderyd 
Tel: +46 8 544 966 70 
 

United Kingdom 
CSL Behring 
Hayworth House, Market Place 
Haywards Heath RH16 1DB – UK 
Tel: +44 1444 447400 
 

Lietuva 
CSL Behring AB 
P.O.Box 712 
S-182 17 Danderyd 
Tel: +46 8 544 966 70 
 

 

 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις. 
 
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΕΑ): http://www.emea.europa.eu/. 
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