ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

BCG-medac, κόνις και διαλύτης για ενδοκυστικό εναιώρημα
2.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Μετά την ανασύσταση, ένα φιαλίδιο περιέχει:
BCG (Bacillus Calmette Guérin) βακτήρια προερχόμενα από το Mycobacterium bovis, σπόρου RIVM
που προέρχεται από σπόρο 1173-P2 ……………………..……………………………………2 x 108
έως 3 x 109 ζώσες μονάδες
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Kόνις και διαλύτης για ενδοκυστικό εναιώρημα
Λευκή κόνις και άχρωμο, διαυγές διάλυμα.
4.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1

Θεραπευτικές ενδείξεις

Θεραπεία του μη-διηθητικού καρκινώματος του ουροθηλίου της ουροδόχου κύστης:

Θεραπευτική αγωγή καρκινώματος in situ

Προφυλακτική θεραπεία υποτροπής:
Καρκινώματος ουροθηλίου περιορισμένου στο βλεννογόνο:
Ta G1-G2 σε περίπτωση πολυεστιακού ή/και υποτροπιάζοντος όγκου
Ta G3
Καρκινώματος ουροθηλίου στη χοριακή στιβάδα του βλεννογόνου (lamina propria),
αλλά όχι στη μυϊκή στιβάδα της ουροδόχου κύστης (Τ1)
Καρκινώματος in situ
4.2

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Το BCG-medac πρέπει να χορηγείται από γιατρούς πεπειραμένους σε αυτή τη θεραπεία.
Το BCG-medac προορίζεται για ενδοκυστική χρήση έπειτα από ανασύσταση.
Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση του εναιωρήματος του BCG-medac πριν από τη χορήγηση,
βλέπε παράγραφο 6.6.
Δοσολογία
Ενήλικες και ηλικιωμένοι
Για μία ενστάλαξη στην ουροδόχο κύστη απαιτείται το περιεχόμενο ενός φιαλιδίου, το οποίο έχει
ανασυσταθεί και αραιωθεί όπως υποδεικνύεται.
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Θεραπεία έναρξης
Η θεραπεία με BCG πρέπει να ξεκινά περίπου 2 – 3 εβδομάδες μετά από διουρηθρική εκτομή (TUR)
ή βιοψία της ουροδόχου κύστης, και χωρίς τραυματικό καθετηριασμό, και να επαναλαμβάνεται σε
εβδομαδιαία διαστήματα για 6 εβδομάδες. Στην περίπτωση όγκων υψηλού και ενδιάμεσου κινδύνου,
πρέπει να ακολουθεί θεραπεία συντήρησης. Σχήματα θεραπείας συντήρησης περιγράφονται
παρακάτω.
Θεραπεία συντήρησης
Βάσει κλινικών μελετών, η θεραπεία συντήρησης έπειτα από έναρξη συνιστάται ιδιαίτερα. Το
συνιστώμενο σχήμα συντήρησης αποτελείται από 3 ενσταλάξεις σε εβδομαδιαία διαστήματα
χορηγούμενες για τουλάχιστον 1 έτος έως και 3 έτη κατά το μήνα 3, 6, 12, 18, 24, 30, και 36. Σε αυτό
το σχήμα χορηγούνται έως και 27 ενσταλάξεις σε μία περίοδο τριών ετών.
Αν και η θεραπεία συντήρησης μειώνει την υποτροπή και μπορεί να μειώσει την εξέλιξη, οι
ανεπιθύμητες ενέργειες και η δυσφορία από τη θεραπεία μπορεί να υπερσκελίζουν τα οφέλη για
ορισμένους ασθενείς. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση οφέλους-κινδύνου και η εξέταση των προτιμήσεων
του ασθενούς είναι σημαντική πριν από την έναρξη ή τη συνέχιση της θεραπείας συντήρησης. Η
ανάγκη για θεραπεία συντήρησης κάθε 6 μήνες πέραν του πρώτου έτους θεραπείας θα πρέπει να
αξιολογηθεί περαιτέρω βάσει της ταξινόμησης του όγκου και της κλινικής ανταπόκρισης.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του BCG-medac σε παιδιά δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί.
Τρόπος χορήγησης
Ο ασθενής δεν πρέπει να λάβει κανένα ρόφημα ή ποτό για μια περίοδο 4 ωρών πριν από την
ενστάλαξη και μέχρι 2 ώρες μετά την ενστάλαξη.
Ένας ουρηθρικός καθετήρας εισάγεται εντός της ουροδόχου κύστης υπό άσηπτες συνθήκες. Μια
επαρκής ποσότητα λιπαντικού θα πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα
τραυματισμού του βλεννογόνου των ουροφόρων και επομένως ο κίνδυνος επιπλοκών βαριάς μορφής,
και επίσης να μειωθεί η δυσφορία για τον ασθενή η οποία σχετίζεται με τη διαδικασία. Η ουροδόχος
κύστη πρέπει να αδειάσει πριν από την ενστάλαξη του BCG. Αποστράγγιση της ουροδόχου κύστης
μετά τον καθετηριασμό μειώνει το υπολειπόμενο λιπαντικό το οποίο ενδέχεται να έχει φτάσει στην
ουροδόχο κύστη πριν από την ενστάλαξη του BCG-medac.
Το BCG-medac εισάγεται στην ουροδόχο κύστη μέσω ενός καθετήρα σε χαμηλή πίεση. Το
ενσταλαγμένο εναιώρημα BCG-medac πρέπει να παραμείνει στην ουροδόχο κύστη για χρονικό
διάστημα 2 ωρών, αν είναι δυνατόν. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το εναιώρημα πρέπει να
έχει επαρκή επαφή με ολόκληρη την επιφάνεια του βλεννογόνου της ουροδόχου κύστης. Συνεπώς, ο
ασθενής πρέπει να κινείται όσο το δυνατόν περισσότερο ή, στην περίπτωση κάποιου κλινήρη ασθενή,
θα πρέπει γυρίζει από την ύπτια θέση πρηνηδόν και αντιστρόφως κάθε 15 λεπτά. Μετά από 2 ώρες, ο
ασθενής πρέπει να εκκενώσει το ενσταλαγμένο εναιώρημα σε καθιστή θέση.
Σε περίπτωση μη-συγκεκριμένης ιατρικής αντένδειξης, συνιστάται υπερενυδάτωση του ασθενούς για
τις 48 ώρες μετά από κάθε ενστάλαξη.
Στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με το BCG-medac θα πρέπει να δίνεται το φύλλο οδηγιών
χρήσης και η κάρτα προειδοποίησης ασθενούς.
4.3

Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην
παράγραφο 6.1.
Το BCG-medac δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς ή άτομα με
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συγγενείς ή επίκτητες ανοσολογικές ανεπάρκειες, είτε αυτές οφείλονται σε συνυπάρχουσα νόσο (π.χ.
θετική οροδιαγνωστική δοκιμασία για HIV, λευχαιμία, λέμφωμα), θεραπεία καρκίνου (π.χ.
κυτταροστατικά φαρμακευτικά προϊόντα, ακτινοβολία) ή ανοσοκατασταλτική θεραπευτική αγωγή
(π.χ. κορτικοστεροειδή).
Το BCG-medac δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα με ενεργό φυματίωση. Ο κίνδυνος ενεργού
φυματίωσης πρέπει να αποκλεισθεί από τη λήψη κατάλληλου ιστορικού και, εάν υποδεικνύεται, από
διαγνωστικές εξετάσεις σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες.
Προηγούμενο ιστορικό ακτινοθεραπείας της ουροδόχου κύστης.
Η θεραπεία με BCG-medac αντενδείκνυται σε γυναίκες κατά τη διάρκεια της γαλουχίας (βλ.
παράγραφο 4.6).
Το BCG-medac δεν πρέπει να ενσταλάζεται προτού περάσουν 2 έως 3 εβδομάδες μετά από
διουρηθρική εκτομή (TUR), βιοψία ουροδόχου κύστης ή τραυματικό καθετηριασμό.
Διάτρηση ουροδόχου κύστεως η οποία μπορεί να καταλήξει σε αυξημένο κίνδυνο βαρέων
συστηματικών λοιμώξεων (βλ. παράγραφο 4.4).
Οξεία λοίμωξη της ουροφόρου οδού (βλ. παράγραφο 4.4). Ασυμπτωματική, μεμονωμένη
λευκοκυτουρία και ασυμπτωματική βακτηριουρία δεν είναι αντενδείξεις για την ενδοκυστική
θεραπεία με το BCG-medac, και δεν απαιτείται αντιβιοτική προφύλαξη.
4.4

Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Το BCG-medac δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για υποδόρια, ενδοδερμική, ενδομυική ή
ενδοφλέβια χορήγηση ή εμβολιασμό.
Θεραπεία συμπτωμάτων, σημείων ή συνδρόμου
Βλ. παράγραφο 4.8.
Προφυλάξεις κατά το χειρισμό
Ο χειρισμός του BCG-medac δεν πρέπει να γίνεται ούτε στον ίδιο χώρο ούτε από το ίδιο προσωπικό
που παρασκευάζει κυτταροτοξικά φαρμακευτικά προϊόντα για ενδοφλέβια χορήγηση. Ο χειρισμός
του BCG medac δεν πρέπει να διενεργείται από ένα άτομο, το οποίο παρουσιάζει γνωστή
ανοσοανεπάρκεια. Η επαφή του BCG-medac με το δέρμα και το βλεννογόνο πρέπει να αποφεύγεται.
Η μόλυνση μπορεί να οδηγήσει σε αντίδραση υπερευαισθησίας ή λοίμωξη της επηρεαζόμενης
περιοχής.
Διαρροή του BCG-medac
Σε περίπτωση διαρροής διαλύματος BCG-medac, πρέπει να εφαρμοστεί ένα απολυμαντικό με
αποδεδειγμένη δράση έναντι των μυκοβακτηριδίων. Τυχόν διαρροή του στο δέρμα πρέπει να
αντιμετωπιστεί με ένα κατάλληλο απολυμαντικό.
Γενική υγιεινή για τον ασθενή
Συνιστάται πλύση των χεριών και της γεννητικής περιοχής μετά την ούρηση. Αυτό ισχύει κυρίως για
τις πρώτες ουρήσεις μετά την ενστάλαξη του BCG. Εάν μολυνθούν βλάβες του δέρματος, συνιστάται
η χρήση κατάλληλου απολυμαντικού.
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Δοκιμασίες φυµατινισµού
Δερματικές δοκιμασίες
Η ενδοκυστική θεραπεία με το BCG-medac θα μπορούσε να προκαλέσει ευαισθησία στη φυματίνη
και να περιπλέξει την επακόλουθη ερμηνεία δερματικών δοκιμών φυµατινισµού για τη διάγνωση
μυκοβακτηριακών λοιμώξεων. Επομένως, η αντιδραστικότητα στη φυματίνη θα πρέπει να μετράται
πριν από τη χορήγηση του BCG-medac.
Ανίχνευση του βακίλου Calmette Guérin
Οι γιατροί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αρνητικά αποτελέσματα καλλιέργειας από δείγμα βιοψίας και
αρνητικά αποτελέσματα εξετάσεων δεν αποκλείουν μια συστηματική λοίμωξη από BCG. Σε αρκετές
περιπτώσεις δεν ήταν επιτυχής η ανίχνευση μικροβίων παρά το γεγονός ότι ο ασθενής παρουσίαζε
συστηματική λοίμωξη από BCG. Οι διαθέσιμες μέθοδοι (μικροσκοπία, PCR ή/και καλλιέργειες ή/και
ανίχνευση ιστολογίας συμβατής με φυματίωση) δεν είναι αξιόπιστες.
Βαριές συστηματικές λοιμώξεις/αντιδράσεις εκ BCG
Μια τραυματική ενστάλαξη θα μπορούσε να προκαλέσει σηψαιμικά επεισόδια από BCG με πιθανή
σηπτική καταπληξία και κατάσταση απειλητική για τη ζωή. Για επιλογή θεραπείας βλ.
παράγραφο 4.8.
Η λοίμωξη της ουροφόρου οδού θα πρέπει να αποκλείεται πριν από κάθε ενστάλαξη BCG στην
κύστη (η φλεγμονή των βλεννογόνων της ουροδόχου κύστης ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο
αιματολογικής διασποράς του BCG). Εάν διαγνωστεί μόλυνση της ουροφόρου οδού κατά τη διάρκεια
της θεραπείας με BCG, η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται έως ότου κανονικοποιηθεί η ανάλυση
ούρων και ολοκληρωθεί η θεραπεία με αντιβιοτικά.
Η πιθανότητα βαρέων συστηματικών λοιμώξεων από BCG με αναγκαιότητα θεραπείας κατά της
φυματίωσης πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν από την έναρξη της θεραπείας με BCG, ιδιαίτερα σε
ηλικιωμένους ασθενείς (βλ. Hλικιωμένοι ασθενείς) και ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία.
Βαριές συστηματικές λοιμώξεις/αντιδράσεις από BCG έχουν αναφερθεί στο λιγότερο από το 5% του
πληθυσμού μελέτης. Για σημεία και συμπτώματα, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην παράγραφο 4.8.
Σε περίπτωση υποψίας συστηματικής λοίμωξης, θα πρέπει να ζητηθεί συμβουλή από ιατρό
ειδικευμένο σε λοιμώδεις νόσους. Η λοίμωξη από BCG μπορεί να είναι δυνητικά θανατηφόρος. Για
περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην παράγραφο 4.8.
Σε αντίθεση με συστηματικές λοιμώξεις, το σύνδρομο Reiter παρουσιάζεται ως μια κυρίως
ανοσομεσολαβούμενη αντίδραση, η οποία δεν προκαλείται απαραίτητα από διάχυτα BCG αλλά θα
μπορούσε επίσης να πυροδοτείται μόνο από BCG που εντοπίζονται στο ουροποιητικό σύστημα.
Πυρετός ή σοβαρή αιματουρία
Η θεραπεία πρέπει να αναβάλλεται μέχρι παρέλευσης του συνυπάρχοντος πυρετού ή της σοβαρής
αιματουρίας.
Μικρή χωρητικότητα ουροδόχου κύστης
Σε ασθενείς με μικρή χωρητικότητα ουροδόχου κύστης πιθανόν να αυξάνεται ο κίνδυνος συστολής
της κύστης.
HLA-B27
Ασθενείς που είναι θετικοί για το HLA-B27 θα μπορούσαν να παρουσιάσουν αύξηση της εμφάνισης
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της αντιδραστικής αρθρίτιδας ή του συνδρόμου Reiter.
Αναζωπύρωση λανθάνουσας λοίμωξης από BCG (συμπεριλαμβανομένης της καθυστερημένης
διάγνωσης)
Έχουν υπάρξει μεμονωμένες αναφορές περιστατικών στις οποίες τα βακτήρια BCG παρέμειναν στο
σώμα για αρκετά χρόνια. Αυτές οι λανθάνουσες λοιμώξεις από BCG ενδέχεται να αναζωπυρωθούν
χρόνια μετά την αρχική λοίμωξη, και εκδηλώνονται ως κοκκιωματώδης πνευμονίτιδα, αποστήματα,
μολυσμένα ανευρύσματα, λοίμωξη ενός εμφυτεύματος, μοσχεύματος ή του περιβάλλοντος ιστού.
Ο ασθενής πρέπει να ενημερωθεί για την πιθανότητα όψιμης αναζωπύρωσης λανθανουσών
λοιμώξεων από BCG και να εκπαιδευτεί σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εάν
παρουσιαστούν συμπτώματα όπως πυρετός και απώλεια βάρους άγνωστης προέλευσης.
Σε περίπτωση υποψίας αναζωπύρωσης λανθάνουσας λοίμωξης από BCG, θα πρέπει να ζητηθεί
συμβουλή από ιατρό ειδικευμένο σε λοιμώδη νοσήματα.
Ηλικιωμένοι ασθενείς
Η χορήγηση BCG σε ηλικιωμένους ασθενείς δεν αντενδείκνυται. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη ο κίνδυνος συστηματικής λοίμωξης/αντίδρασης από BCG προτού πραγματοποιηθεί η πρώτη
χορήγηση. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς ενδέχεται να πάσχουν από νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία η
οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τη θεραπεία με αντιφυµατικά φαρμακευτικά προϊόντα σε
περίπτωση βαριάς συστηματικής λοίμωξης/αντίδρασης από BCG. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να
δίνεται σε ηλικιωμένους ασθενείς με μειωμένη γενική κατάσταση.
Κύηση
Το BCG medac δεν ενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (βλ. παραγραφο 4.6).
Ασθενείς σε επαφή με ανοσοκατεσταλμένα άτομα
Οι ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με το BCG-medac θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκή μέτρα
υγιεινής εάν βρίσκονται σε επαφή με ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Το M. bovis είναι λιγότερο
παθογόνο από ό,τι το M. tuberculosis και δεν έχει αναφερθεί ακόμα μετάδοση από άνθρωπο σε
άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί ιδιαίτερα σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.
Μετάδοση μέσω της σεξουαλικής επαφής
Δεν έχει ακόμη αναφερθεί μετάδοση του BCG μέσω της σεξουαλικής επαφής, αλλά συνιστάται η
χρήση προφυλακτικού κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής για μια εβδομάδα μετά τη θεραπεία
με BCG.
4.5

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Τα βακτήρια BCG είναι ευαίσθητα στα αντιφυματικά φαρμακευτικά προϊόντα (π.χ. εθαμβουτόλη,
στρεπτομυκίνη, π-αμινοσαλικυλικό οξύ (PAS), ισονιαζίδη (INH) και ριφαμπικίνη), αντιβιοτικά και
αντισηπτικά. Έχει περιγραφεί αντίσταση κατά της πυραζιναμίδης και της κυκλοσερίνης.
Κατά τη θεραπεία ενδοκυστικής ενστάλαξης με BCG, η ταυτόχρονη χορήγηση αντιφυματικών
παραγόντων και αντιβιοτικών όπως είναι οι φθοριοκινολόνες, η δοξυκυκλίνη ή η γενταμυκίνη πρέπει
να αποφεύγεται λόγω ευαισθησίας του BCG σε αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα.
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4.6

Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Κύηση
Δεν διατίθενται ή είναι περιορισμένα τα κλινικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση του BCG σε έγκυο
γυναίκα. Δεν έχουν διεξαχθεί αναπαραγωγικές μελέτες σε ζώα. Το BCG-medac δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Θηλασμός
Υπάρχουν ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά με την απέκκριση του BCG/μεταβολιτών στο ανθρώπινο
γάλα. Το BCG-medac αντενδείκνυται κατά την διάρκεια του θηλασμού (βλέπε παράγραφο 4.3).
Γονιμότητα
Η ενδοκυστική θεραπεία με BCG βρέθηκε ότι επηρεάζει αρνητικά τη σπερματογένεση και θα
μπορούσε να προκαλέσει ολιγοσπερμία ή αζωοσπερμία. Μελέτες σε ζώα υποδεικνύουν ότι αυτές οι
επιδράσεις θα μπορούσαν να είναι παροδικές και αναστρέψιμες. Ωστόσο, οι άνδρες θα πρέπει να
αναζητήσουν συμβουλή σχετικά με τη δυνατότητα διατήρησης του σπέρματος πριν από την έναρξη
της θεραπείας.
4.7

Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Τοπικά ή συστημικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας με BCG-medac θα μπορούσαν να
επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων.
4.8

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρονται παρακάτω ανά κατηγορία οργανικού συστήματος και
συχνότητα. Οι συχνότητες παρακάτω ορίζονται ως: Πολύ συχνές ( 1/10), συχνές ( 1/100 έως
< 1/10), όχι συχνές ( 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες ( 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες
(< 1/10.000) ή μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).
Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά
φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.
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Κατηγορία οργανικού
συστήματος
Λοιμώξεις και
παρασιτώσεις

Διαταραχές του
αιμοποιητικού και του
λεμφικού συστήματος

Διαταραχές του
ανοσοποιητικού
συστήματος

Οφθαλμικές διαταραχές
Αγγειακές διαταραχές
Διαταραχές του
αναπνευστικού
συστήματος, του
θώρακα και του
μεσοθωράκιου

Συχνότητα και ανεπιθύμητες ενέργειες
Πολύ συχνές
Κυστίτιδα και φλεγμονώδεις αντιδράσεις (κοκκίωμα) της
ουροδόχου κύστης, ασυμπτωματική κοκκιωματώδης
προστατίτιδα
Όχι συχνές
Λοίμωξη της ουροφόρου οδού, ορχίτιδα, επιδιδυμίτιδα,
συμπτωματική κοκκιωματώδης προστατίτιδα, σοβαρή
συστημική αντίδραση/λοίμωξη λόγω BCG, σηψαιμία με BCG,
κεγχροειδής πνευμονίτιδα, δερματικό απόστημα, σύνδρομο
Reiter (επιπεφυκίτιδα, ασύμμετρη ολιγοαρθρίτιδα και
κυστίτιδα)
Σπάνιες
Αγγειακή λοίμωξη (π.χ. λοιμώδες ανεύρυσμα), νεφρικό
απόστημα
Πολύ σπάνιες
Λοίμωξη λόγω BCG των εμφυτευμάτων και των παρακείμενων
ιστών (π.χ. λοίμωξη αορτικού μοσχεύματος, καρδιακού
απινιδωτή, αρθροπλαστικής ισχίου ή γόνατος), περιφερική
λοίμωξη των λεμφαδένων, οστεομυελίτιδα, λοίμωξη του μυελού
των οστών, περιτονίτιδα, απόστημα του ψοϊτη μυός, λοίμωξη
της βαλάνου του πέους, ορχίτιδα ή επιδιδυμίτιδα ανθεκτική σε
αντιφυματική θεραπεία
Όχι συχνές
Κυτταροπενία, αναιμία
Πολύ σπάνιες
Αυχενική λεμφαδενίτιδα
Μη γνωστές
Αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο
Πολύ συχνές
Παροδική συστημική αντίδραση λόγω BCG (πυρετός < 38,5 °C,
γριπώδη συμπτώματα συμπεριλαμβανομένης κακουχίας,
πυρετού, ριγών, γενικής δυσφορίας, μυαλγίας)
Πολύ σπάνιες
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας (π.χ. οίδημα των βλεφάρων,
βήχας)
Πολύ σπάνιες
Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα, επιπεφυκίτιδα, ραγοειδίτιδα
Πολύ σπάνιες
Αγγειακό συρίγγιο
Όχι συχνές
Πνευμονικό κοκκίωμα
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Κατηγορία οργανικού
συστήματος
Διαταραχές του
γαστρεντερικού

Διαταραχές του ήπατος
και των χοληφόρων
Διαταραχές του
δέρματος και του
υποδόριου ιστού
Διαταραχές του
μυοσκελετικού
συστήματος και του
συνδετικού ιστού
Διαταραχές των νεφρών
και των ουροφόρων
οδών

Διαταραχές του
αναπαραγωγικού
συστήματος και του
μαστού
Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού
χορήγησης

Συχνότητα και ανεπιθύμητες ενέργειες
Πολύ συχνές
Ναυτία
Συχνές
Διάρροια
Πολύ σπάνιες
Έμετος, εντερικό συρίγγιο
Όχι συχνές
Ηπατίτιδα
Όχι συχνές
Δερματικό εξάνθημα
Συχνές
Μυαλγία
Όχι συχνές
Αρθρίτιδα, αρθραλγία
Πολύ συχνές
Συχνοουρία με ενόχληση και πόνο
Όχι συχνές
Mακροσκοπική αιματουρία, κατακράτηση της ουροδόχου
κύστης, απόφραξη των ουροφόρων οδών, συσταλμένη
ουροδόχος κύστη
Μη γνωστές
Νεφρική ανεπάρκεια, πυελονεφρίτιδα, νεφρίτιδα
(συμπεριλαμβανομένης διάμεσης σωληναριακής νεφρίτιδας,
διάμεσης νεφρίτιδας και σπειραματονεφρίτιδας)
Μη γνωστές
Διαταραχές γεννητικών οργάνων (π.χ. άλγος κόλπου,
δυσπαρευνία), ολιγοσπερμία, αζωοσπερμία
Συχνές
Πυρετός > 38,5 °C
Όχι συχνές
Υπόταση

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπευτικής αγωγής με BCG είναι συχνές, αλλά σε γενικές γραμμές
ήπιες και παροδικές. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες συνήθως αυξάνονται με τον αριθμό των ενσταλάξεων
του BCG.
Σε συχνές περιπτώσεις πιθανόν να εμφανιστεί μυαλγία και σε όχι συχνές περιπτώσεις πιθανόν να
εμφανιστούν αρθρίτιδα/αρθραλγίες και δερματικό εξάνθημα. Οι περισσότερες περιπτώσεις
αρθρίτιδας, αρθραλγίας και δερματικού εξανθήματος μπορεί να οφείλονται σε αντιδράσεις
υπερευαισθησίας του ασθενή στο BCG. Πιθανό να χρειαστεί σε ορισμένες περιπτώσεις να διακοπεί η
χορήγηση του BCG-medac.
Τοπικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις
Ενόχληση και πόνος κατά την ούρηση και συχνοουρία παρουσιάζονται σε ποσοστό μέχρι και 90 %
των ασθενών. Η κυστίτιδα και η φλεγμονώδης αντίδραση (κοκκιώματα) πιθανόν να αποτελούν
σημαντικό μέρος της αντινεοπλασματικής δραστηριότητας. Περαιτέρω τοπικές ανεπιθύμητες
ενέργειες που δεν παρατηρούνται συχνά: μακροσκοπική αιματουρία, λοίμωξη της ουροφόρου οδού,
σύσπαση της ουροδόχου κύστης, απόφραξη των ουροφόρων οδών, συστολή της ουροδόχου κύστης,
συμπτωματική κοκκιωματώδης προστατίτιδα, ορχίτιδα και επιδιδυμίτιδα. Σπάνια παρατηρείται
νεφρικό απόστημα. Επιπλέον, διαταραχές γεννητικών οργάνων (π.χ. άλγος κόλπου, δυσπαρευνία)
spc (EL) BCG-medac, powder and solvent for intravesical suspension
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μπορεί να εμφανιστούν με μη γνωστή συχνότητα.
Παροδική συστημική αντίδραση λόγω BCG
Μπορεί να εμφανιστούν χαμηλού βαθμού πυρετός, γριπώδη συμπτώματα και γενική δυσφορία. Τα
συμπτώματα αυτά συνήθως υποχωρούν εντός 24 – 48 ωρών και πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη
συνήθη συμπτωματική θεραπεία. Aυτές οι αντιδράσεις είναι σημεία μιας αρχόμενης ανοσολογικής
αντίδρασης. Όλοι οι ασθενείς που λαμβάνουν το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να παρακολουθούνται
προσεκτικά και συνιστάται να αναφέρουν όλα τα περιστατικά πυρετού και οποιαδήποτε άλλα
συμβάντα που δεν αφορούν την ουροφόρο οδό.
Βαριές συστημικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις/λοιμώξεις
Η διάκριση μιας λοίμωξης από BCG από μια ανοσολογική αντίδραση από BCG αποτελεί πρόκληση,
καθώς τα συμπτώματα είναι πολύ παρόμοια στην αρχή. Σε αντίθεση με αυτό μια παροδική
συστηματική αντίδραση από BCG είναι μια πολύ συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία πρέπει να
διαφοροποιείται.
Τα κλινικά σημεία και συμπτώματα μιας λοίμωξης/αντίδρασης από BCG στην αρχή είναι πυρετός
> 39,5 °C επί τουλάχιστον 12 ώρες, πυρετός > 38,5 °C επί τουλάχιστον 48 ώρες και επιδείνωση της
γενικής κατάστασης.
Τα τυπικά σημεία μιας λοίμωξης είναι η ανάπτυξη κεγχροειδούς πνευμονίας, κοκκιωματώδους
ηπατίτιδας, ανωμαλιών στις δοκιμασίες λειτουργίας ήπατος (ιδιαίτερα αύξηση της αλκαλικής
φωσφατάσης), οργανικής δυσλειτουργίας (εκτός της ουρογεννητικής οδού) με κοκκιωματώδη
φλεγμονή στη βιοψία με την πάροδο του χρόνου.
Σε περίπτωση υποψίας συστηματικής λοίμωξης, θα πρέπει να ζητηθεί συμβουλή από ιατρό
ειδικευμένο σε λοιμώδη νοσήματα. Η λοίμωξη από BCG μπορεί να είναι δυνητικά θανατηφόρος.
Παρόλο που τα συμπτώματα μιας συστηματικής λοίμωξης από BCG δεν διαφέρουν από της
φυματίωσης, ο ασθενής δεν χρειάζεται να είναι απομονωμένος, επειδή το M. bovis είναι λιγότερο
παθογόνο για τον άνθρωπο από το M. tuberculosis.
Σε περίπτωση αναζωπύρωσης λανθάνουσας λοίμωξης οι ασθενείς συνήθως παρουσιάζουν
συμπτώματα πυρετού και απώλεια βάρους άγνωστης προέλευσης. Αρκετές αναφορές περιστατικών
δείχνουν ότι η διάγνωση είναι δύσκολη καθώς τα συμπτώματα ποικίλουν και δεν υπάρχει από τους
γιατρούς υποψία αιτιώδους σχέσης με λοίμωξη από BCG.
Η σωστή και έγκαιρη διάγνωση και, κατά συνέπεια, μια κατάλληλη θεραπεία είναι σημαντική για την
έκβαση, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ή εξασθενημένους ασθενείς, προκειμένου να αποφευχθούν
θανατηφόρες συνέπειες. Παρακαλείστε όπως σημειώσετε ότι διατίθεται μια κάρτα
προειδοποίησης ασθενούς με έμφαση στο θέμα, η οποία πρέπει να παραδοθεί στον ασθενή (βλ.
επίσης παράγραφο 4.4).
Σε περίπτωση υποψίας αναζωπύρωσης λανθάνουσας λοίμωξης από BCG, θα πρέπει να ζητηθεί
συμβουλή από ιατρό ειδικευμένο σε λοιμώδη νοσήματα.
Η επιπρόσθετη χρήση κορτικοστεροειδών ενδεχομένως να συνιστάται σε περίπτωση σήψης,
κοκκιωματωδών αντιδράσεων (στον πνεύμονα ή στο ήπαρ) και άλλων ανοσομεσολαβούμενων
αντιδράσεων όπως επιπεφυκίτιδα, αρθρίτιδα ή σύνδρομο Reiter.
Συστάσεις σχετικά με τη θεραπεία αναφέρονται στον πίνακα πιο κάτω.
Θεραπεία συμπτωμάτων, σημείων και συνδρόμου
Συμπτώματα, σημεία ή
Θεραπεία
σύνδρομο
1) Συμπτώματα κυστικού
Συμπτωματική θεραπεία
ερεθισμού που διαρκούν
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Θεραπεία συμπτωμάτων, σημείων και συνδρόμου
Συμπτώματα, σημεία ή
Θεραπεία
σύνδρομο
λιγότερο από 48 ώρες
2) Συμπτώματα κυστικού
Διακοπή της θεραπείας με BCG-medac και έναρξη
ερεθισμού που διαρκούν 48 ώρες θεραπευτικής αγωγής με κινολόνες. Αν μετά από
ή περισσότερο
10 ημέρες δεν παρατηρηθεί πλήρης υποχώρηση,
χορήγηση ισονιαζίδης (INH)* για 3 μήνες.
Σε περίπτωση αντιφυματικής θεραπευτικής αγωγής, η
θεραπεία με BCG-medac πρέπει να διακοπεί οριστικά.
3) Συνυπάρχουσα βακτηριδιακή Αναβολή της θεραπείας με BCG-medac μέχρι
λοίμωξη της ουροφόρου οδού
ομαλοποίησης των αναλύσεων ούρων και ολοκλήρωσης
της θεραπευτικής αγωγής με αντιβιοτικά.
4) Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες Διακοπή της θεραπείας με BCG-medac.
της ουροποιογεννητικής οδού:
Χορήγηση ισονιαζίδης (INH)* και ριφαμπικίνης*, για 3
συμπτωματική κοκκιωματώδης
έως 6 μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα.
προστατίτιδα, επιδιδυμίτιδα και
ορχίτιδα, ουρηθρική απόφραξη
Σε περίπτωση αντιφυματικής θεραπευτικής αγωγής, η
και νεφρικό απόστημα
θεραπεία με BCG-medac πρέπει να διακοπεί οριστικά.
5) Πυρετός κάτω από 38,5 °C
Συμπτωματική θεραπεία με παρακεταμόλη.
που διαρκεί λιγότερο από
48 ώρες
6) Δερματικό εξάνθημα,
Διακοπή της θεραπείας με BCG-medac.
αρθραλγίες ή αρθρίτιδα ή
Εξετάστε το ενδεχόμενο συμβουλής από γιατρό
σύνδρομο Reiter
ειδικευμένο σε λοιμώδη νοσήματα.
Χορήγηση αντιϊσταμινικών ή μη-στεροειδών
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Η θεραπεία με κορτιζόνη
θα πρέπει να μελετάται σε περίπτωση
ανοσομεσολαβούμενης αντίδρασης.
Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, χορήγηση ισονιαζίδης* για
3 μήνες.

7) Συστημική
αντίδραση/λοίμωξη λόγω
BCG** χωρίς σημεία σηπτικής
κατάπληξης

Σε περίπτωση αντιφυματικής θεραπευτικής αγωγής, η
θεραπεία με BCG-medac πρέπει να διακοπεί οριστικά.
Οριστική διακοπή της θεραπείας με BCG-medac.
Εξετάστε το ενδεχόμενο συμβουλής από γιατρό
ειδικευμένο σε λοιμώδη νοσήματα.
Χορήγηση τριπλής αντιφυματικής αγωγής* για 6 μήνες
και χαμηλής δόσης θεραπείας με κορτικοστεροειδή.

** βλ. ορισμό της συστημικής
αντίδρασης/λοίμωξης λόγω BCG
8) Συστημική
Οριστική διακοπή της θεραπευτικής αγωγής με
αντίδραση/λοίμωξη λόγω BCG
BCG-medac.
με σημεία σηπτικής κατάπληξης Άμεση χορήγηση τριπλής αντιφυματικής αγωγής* σε
συνδυασμό με κορτικοστεροειδή υψηλής δόσης και
ταχείας δράσης.
Αναζήτηση συμβουλής γιατρού ειδικευμένου σε
λοιμώδη νοσήματα.
*Προσοχή: Τα βακτήρια BCG είναι ευαίσθητα σε όλα τα επί του παρόντος χρησιμοποιούμενα
αντιφυματικά φαρμακευτικά προϊόντα, εκτός από την πυραζιναμίδη. Αν είναι αναγκαία η χορήγηση
τριπλής αντιφυματικής αγωγής, ο συνδυασμός που συνιστάται συνήθως είναι ισονιαζίδη (INH),
ριφαμπικίνη και εθαμβουτόλη.
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Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης
οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να
αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (βλ. παρακάτω για
λεπτομέρειες).
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
4.9

Υπερδοσολογία

Δεν είναι πιθανόν να παρατηρηθεί υπερδοσολογία, εφόσον ένα φιαλίδιο BCG-medac αντιστοιχεί σε
μία δόση.
Δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποδεικνύουν ότι μια υπερδοσολογία μπορεί να οδηγήσει σε
οποιαδήποτε άλλα συμπτώματα εκτός από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που περιγράφονται.
5.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1

Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Ανοσοδιεγερτικός παράγοντας, κωδικός ATC: L03AX03
Το BCG-medac είναι ένα λυοφιλοποιημένο εναιώρημα ζώντων βακτηρίων Βακίλλου
Calmette-Guérin με χαμηλό μολυσματικό δυναμικό προερχόμενα από το Μυκοβακτηρίδιο των
βοοειδών (Mycobacterium bovis), στέλεχος RIVM.
Μηχανισμός δράσης
Το BCG-medac διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα και έχει αντινεοπλασματική δράση.
Στοιχεία από μελέτες υποδεικνύουν ότι το BCG δρα ως μη-ειδικός ανοσοενισχυτικός παράγοντας, όχι
με ένα μόνο μηχανισμό αλλά με ποικίλες δράσεις στις οποίες συμμετέχουν τα κύτταρα του
ανοσοποιητικού συστήματος. Το BCG έχει διεγερτική δράση στo σπλήνα, ενισχύει τη λειτουργία των
μακροφάγων στο σπλήνα και ενεργοποιεί τα φυσικά φονικά κύτταρα. Η ενστάλαξη του BCG
διεγείρει την αύξηση των κοκκιοκυττάρων, των μονοκυττάρων/μακροφάγων και των
Τ-λεμφοκυττάρων, υποδεικνύοντας τοπική ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος.
Αυξάνονται επίσης οι κυτοκίνες IL1, IL2, IL6 και ο TNF.
5.2

Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Το μεγαλύτερο μέρος των βακίλλων εκκρίνεται στα ούρα κατά τις πρώτες ώρες μετά την ενστάλαξη.
Παραμένει άγνωστο αν τα μυκοβακτηρίδια θα μπορούσαν να διέλθουν το ανέπαφο ουροθηλιακό
τοίχωμα. Έχουν αναφερθεί μεμονωμένες περιπτώσεις στις οποίες τα βακτήρια BCG παρέμειναν στην
ουροφόρο οδό για περισσότερο από 16 μήνες (βλ. παράγραφο 4.4).
5.3

Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Το στέλεχος RIVM του BCG ελέγχθηκε για τοξικότητα, ανοσοδιεγερτικές ιδιότητες και
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αντινεοπλασματική δράση σε ποικιλία ζώων. Υψηλές δόσεις BCG προκάλεσαν καθυστέρηση στην
αύξηση του σωματικού βάρους σε ποντίκια, και παρατηρήθηκε επίσης ηπατική διαταραχή. Η
ενδοφλέβια ένεση σε κουνέλια απεδείχθη πυρετογόνος. Επαναλαμβανόμενες ενσταλάξεις σε ινδικά
χοιρίδια προκάλεσαν φλεγμονώδεις αντιδράσεις στα τοιχώματα της ουροδόχου κύστης. Σε υψηλές
δόσεις παρουσιάστηκαν κοκκιωματώδεις βλάβες στο ήπαρ και στους πνεύμονες ως ανεπιθύμητες
ενέργειες. Η ενδοκυστική χορήγηση σε σκύλους έδειξε ελάχιστες μηχανικές βλάβες του ουροθηλίου
ενώ δεν παρατηρήθηκαν σημεία ενεργού φλεγμονής στο υπο-ουροθηλιακό στρώμα.
Δεν διενεργήθηκαν μελέτες μεταλλαξιογόνου δράσης, καρκινογένεσης και αναπαραγωγής.
6.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1

Κατάλογος εκδόχων

Κόνις: πολυγελίνη, άνυδρη γλυκόζη και πολυσορβικό 80.
Διαλύτης: χλωριούχο νάτριο και ύδωρ για ενέσιμα.
6.2

Ασυμβατότητες

Το BCG-medac δεν είναι συμβατό με υποτονικά και υπερτονικά διαλύματα.
6.3

Διάρκεια ζωής

2 χρόνια, ή 3 χρόνια εφόσον ο αριθμός των μονάδων ζώντων βακτηρίων κατά την απελευθέρωση της
παρτίδας είναι μεγαλύτερος από 5 x 108 cfu/φιαλίδιο, σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από
4 χρόνια από την ημερομηνία συλλογής των βακτηρίων.
Μετά την ανασύσταση το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως.
6.4

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2 °C - 8 °C)
Μην καταψύχετε.
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.
Για τις συνθήκες διατήρησης μετά την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος, βλ.
παράγραφο 6.3.
6.5

Φύση και συστατικά του περιέκτη

Κόνις σε φιαλίδιο (γυαλί τύπου Ι), με ελαστικό πώμα εισχώρησης + 50 ml διαλύτη σε σάκκο(PVC)
με σύνδεσμο και προσαρμογέα καθετήρα (με σύστημα κωνικής εφαρμογής ή σύστημα εφαρμογής
Luer-Lock).
Συσκευασίες (σύστημα κωνικής εφαρμογής): 1, 3, 5 ή 6 με ή χωρίς καθετήρα.
Συσκευασίες (σύστημα εφαρμογής Luer-Lock): 1 ή 3 με ή χωρίς καθετήρα.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6

Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός

Οδηγίες χρήσης / χειρισμού
Η χορήγηση του καθετήρα πρέπει να γίνεται προσεκτικά για να αποφευχθούν τραυματισμοί του
επιθηλίου, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη συστημικής λοίμωξης εκ BCG. Συνιστάται
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η χρήση λιπαντικού για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματικού καθετηριασμού και τη
μείωση της δυσφορίας των ασθενών. Οι γυναίκες ενδέχεται να χρειάζονται λιγότερο λιπαντικό από
ό,τι οι άνδρες. Αποστράγγιση της ουροδόχου κύστης μετά τον καθετηριασμό μειώνει το
υπολειπόμενο λιπαντικό πριν από την εφαρμογή του BCG.
Πριν από τη χρήση το προϊόν πρέπει να επανεναιωρηθεί υπό άσηπτες συνθήκες με στείρο διάλυμα
χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml (0,9 %) (βλ. παρακάτω). Αναμείξατε το εναιώρημα πριν από τη χρήση
με απαλή περιστροφή. Αποφύγετε τη δερματική επαφή με το BCG-medac. Συνιστάται η χρήση
γαντιών.
Ορατά μακροσκοπικά σωματίδια δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του
φαρμακευτικού προϊόντος.
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Οι ακόλουθες οδηγίες χειρισμού ισχύουν για το σύστημα κωνικής εφαρμογής ή το σύστημα
εφαρμογής Luer-Lock.

1.

Ανοίξτε τον προστατευτικό σάκκοαλλά μην τον αφαιρέσετε πλήρως! Έτσι προστατεύεται μέχρι
την τελευταία στιγμή το άκρο του συστήματος ενστάλαξης από οποιαδήποτε μόλυνση.
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2.

Αφαιρέστε τα πώματα από το φιαλίδιο και το σύστημα ενστάλαξης. Ετοιμάστε ένα
σάκκοαπόρριψης.

3.

Τοποθετήστε το φιαλίδιο του BCG-medac επάνω σε μια σταθερή επιφάνεια (π.χ. τραπέζι) και
πιέστε τον προσαρμογέα του συστήματος ενστάλαξης κατακόρυφα και σταθερά στο φιαλίδιο
του BCG-medac. Στρέψτε πλήρως το φιαλίδιο 2 φορές προς την ίδια κατεύθυνση.

spc (EL) BCG-medac, powder and solvent for intravesical suspension
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4.

Σπάστε και ανοίξτε το μηχανισμό μέσα στο σωληνάριο του προσαρμογέα λυγίζοντας
επανειλημμένα προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Έτσι δημιουργείται η σύνδεση.
Παρακαλείσθε να κρατάτε το σωληνάριο - και όχι το φιαλίδιο - κατά τη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας!

5.

Αντλήστε το υγρό μέσα στο φιαλίδιο, αλλά μην γεμίσετε πλήρως το φιαλίδιο. Εάν δεν είναι
δυνατή η ροή, στρέψτε ξανά το φιαλίδιο 2 φορές πλήρως προς την ίδια κατεύθυνση
προκειμένου να διασφαλίσετε ότι το διάφραγμα έχει διαπεραστεί πλήρως. Επαναλάβετε αυτό
το βήμα έως ότου είναι δυνατή η ροή.
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6.

Αναποδογυρίστε το όλο σύστημα. Αντλήστε αέρα από το σύστημα ενστάλαξης εντός του
φιαλιδίου στο επάνω μέρος και εισροφήστε το ανασυσταθέν BCG-medac μέσα στο σύστημα
ενστάλαξης. Μην αφαιρέσετε το φιαλίδιο.

7.

Διατηρείτε το σύστημα ενστάλαξης σε όρθια θέση. Τώρα αφαιρέστε πλήρως τον
προστατευτικό σάκκο. Συνδέστε τον καθετήρα στο σύστημα ενστάλαξης. Τώρα σπάστε το
μηχανισμό σφράγισης στο τμήμα του σωληναρίου λυγίζοντάς το εμπρός-πίσω και ενσταλάξτε
το εναιώρημα του BCG-medac μέσα στην ουροδόχο κύστη του ασθενούς. Στο τέλος της
ενστάλαξης αφαιρέστε τον καθετήρα πιέζοντας αέρα μέσω αυτού. Εξακολουθείτε να πιέζετε το
σύστημα ενστάλαξης και τοποθετήστε το μαζί με τον καθετήρα μέσα στο σάκκο απόρριψης.

Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις
κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
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7.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

medac
Gesellschaft für klinische
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Theaterstr. 6
22880 Wedel
Γερμανία
8.

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

73198/9-11-2007
9.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 26 Αυγούστου 2004
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 09 Νοεμβρίου 2007
10.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Μάιος 2020
11.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή
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