VALM ISTEYHTEEN VETO
1.

LÄÄKEVALM ISTEEN NIM I

Indium ( 1 1 1 In) DTPA, injektio nes te, liuos.

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN M ÄÄRÄT

Indium ( 1 1 1 In) pentetate 37 MBq
Kalsium trinatr ium pentetate
0,11 mg
Fysikaaline n puoliutumisa ika 2,8 vuorokautta.
Tärkeimmä t säteilya r vot:
Energia taso
171 keV
90,9 %
245 keV
94 %
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.

LÄÄKEM UOTO

Injektioneste, liuos.

4.
4.1

KLIINISET TIEDOT
Käyttöaihe e t

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön.
4.1.1 Sis te rnas kintigrafia:
Serebrospinaa lines tee n liikkee n esteiden paljastamisee n.
Normaalin hydrokefa lopa inee n ja muide n hydrokefa lo muoto je n erottamisee n.
4.1.2 Se re bros pinaaline s te e n vuotoje n paljas tamine n (rinorre a tai
otorre a)
4.2 Annos tus ja antotapa
Aikuise t:
9,25 - 18,5 MBq (250 - 500mCi)
Lapset: 0,4 - 0,6 MBq/kg kehonpaino (10 - 15 mCi/kg)
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Indium( 1 1 1 In)- pe ntetaa tti annetaan intratekaa li- injek tio na (lumbaa lise na tai
suboksipitaa lise na). 10 - 15 minuutin kuluttua lumbaa lip unk tio sta on
punktiotaso kuvattava skannerilla ekstra - araknoidaa liva ik utus te n
sulkemis eks i tuloksista, koska ne voivat johtaa virhee llis iin tuloksiin.
Potilaan pää on kuvattava ensimmä ise n kerran mieluite n 1 - 1,5 tunnin
kuluttua ruiskeesta. Jatkokuvaukse t toimite taa n 3, 6 ja 24 tunnin kuluttua ja
joskus 48 tai 78 tunnin kuluttua lääkkeen antamise sta riippuen diagnoos ista
saaduista tuloksista.
Suboksipita a lir uiske issa on skintigra f ia aloitetta va mieluite n jo 15 minuutin
kuluttua injektiosta . Edellä esitettyje n myöhemp ie n kuvausten ajankohtia on
siirrettä vä yhdellä tai useamma lla tunnilla.
Otorreassa tai rinorreassa vuoto voi olla niin vähäine n, ettei sitä pystytä
näkemään skintigra f iak uvis sa. Nenä- tai korvavuodot pystytään paljastama a n
potilaan ulkokorvaa n tai nenäns iera imiin työnnetyistä pumpulitupo is ta,
joiden radioaktiiv is uus mitataa n.
4.3 Vas ta-aihe e t
Taipumuk set verenvuo too n.
Kallons isä ise n paineen kasvamine n.
4.4 Varoituks e t ja käyttöön liittyvät varotoime t
Tätä radioaktiivista lääketuotetta saavat käyttää ja antaa vain siihe n
valtuute tut henkilöt.
Potilaille tarkoitettuje n radioaktiiviste n lääketuotte ide n valmiste luss a on
huomio ita va sekä radioaktiivis uutta koskevat turvallis uus määrä ykse t että
farmaseuttise t laatuvaatimuk set.
Potilaita tutkittaes sa on heistä prosentuaalise sti suuressa määrässä havaittu
lumbaa lip unktio n epäonnistumis esta tai punktiovuodo is ta johtuvaa ekstra araknoidaalito imintaa. Tämä voi aiheuttaa virhee llis iä tuloksia.
Injektioa luee n tarkastuskuva usta skannerilla suositellaa n ekstra araknoidaalito imintoje n paljastamise ks i.
4.5 Yhte is vaikutuks e t muide n lääke valmis te ide n kans s a s e kä muut
yhte is vaikutuks e t
Ei tunneta.
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4.6 Ras kaus ja ime tys
Aiottaessa antaa radioaktiivis ta lääkettä hedelmö ittymisk yk yis ille naisille on
yritettä vä selvittää aina, onko potilas raskaana. Jos potilaan kuukautise t ovat
jääneet väliin, hänen on oletettava olevan raskaana, kunnes on todettu toisin.
Epävarmo iss a tilante issa on tärkeää pitää säteilytaso vain sen suuruise na
kuin haluttuje n kliinis te n tietojen saamisee n välttämättä tarvitaan. On
pyrittävä myös harkitsema a n muita teknisiä vaihtoe hto ja, joissa ei käytetä
ioniso ivaa säteilyä.
Käytettäessä radionuk lid ime nete lmiä raskaana oleviin naisiin säteily
kohdistuu sikiöönk in. Potilaa lle saa tehdä raskaustila n aikana vain
ehdottoman välttä mättö miä tutkimuks ia, jos edut voidaan olettaa potilaa lle ja
sikiölle aiheutetta vaa vaaraa suuremmiks i.
Ennen kuin imettä ville äideille annetaan radioaktiivis ta lääketuotetta, on
pyrittävä harkitsema a n, voidaanko tutkimusta siirtää imetyk s e n loppumisee n
asti. Lisäksi on harkittava, onko käytettävä radioaktiivine n valmis te paras
ratkaisu ottaen huomioo n aineen erittymine n rintama itoo n. Mikäli lääkkeen
antamis ta pidetään välttämä ttö mä nä, on imetys keskeytettävä eikä sitä saa
aloittaa uudellee n, ennen kuin maidon säteilytaso on laskenut niin, että
lapsen saama säteilya nno s on korkeintaan 1 mSv:tä.
4.7 Vaikutus ajokykyyn ja kone ide n käyttökykyyn
Itse indium( 1 1 1 In)- pente taattir uiske ei vaikuta potilaa n ajokykyyn tai
koneiden käyttökykyyn.
4.8 Haittavaikutuks e t
Lumbaali- tai oksipitaa lip unk tio voi aiheutta a haittava ik utuks ia, jotka ovat
yleensä lieviä . Oireita ovat päänsärky ja meninge aa liär s ytyk se n merkit, jotka
yleensä paranevat 48 tunnin kuluessa.
Aseptisis ta aivokalvo ntule hd uk s ista ja kuumeesta on saatu ilmo ituk s ia .
Jos radioaktiivista lääkettä kerääntyy suboksipitaa lises ti annettuna sellaiste n
paikkojen välittö mää n läheis yytee n, joissa serebraalihe r mo t tulevat esiin
aivoista, n. oculomotor is, n. facialis ja n. vestibulo coc hlear is voivat
aktivoitua aiheuttae n transitiiviva ik utuks ia kuten esim. silmä luo me n
laskemista, tinnitusta tai kuolausta suupie les tä.
Altistuks e n ioniso iva lle säteilylle on perustutta va aina kunkin potilaan
kohdalla odotettavissa oleviin etuihin. Annetta va annos on pidet tävä vain
niin pienenä kuin halutun diagnoos in tai hoitotulokse n saavutta misee n
välttämättä tarvitaa n.
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Altistus ioniso iva lle säteilylle liittyy syövänho itoo n ja voi aiheuttaa
perinnö llis iä vikoja. Nykyisten tutkimuste n perusteella näitä
haittava ik utuks ia ilmenee diagnoose iss a käytetyis tä alhais is ta
säteilya n noks ista johtuen erittäin harvoin.
Useimmis sa radioaktiiviste n valmiste ide n käyttöön perustuvissa
diagnoose is sa vaikutta va säteilya nnos (EDE) on korkeintaan 20 mSv:tä.
Suuremmat annokset voivat olla oikeutettuja tietyissä kliinis issä
olosuhte issa.
4.9 Yliannos tus
Injektioa nnokse ssa on indium( 1 1 1 In)- pentetaattia niin vähän, että
farmakolo gise sti vaikutta va ylia nnos tus on epätodennäköine n.
Käytännössä mahdollis e na vaarana on vain säteily- ylia nno stus vahingossa .
Jos potilaan saama radioaktiivine n säteily on liia n suuri, on pyrittä vä
kiihdyttä mää n hänen virtsaa mistaa n säteilya ltistukse n minimo imisek s i.

5.

FARM AKOLOGISET OM INAISUUDET

5.1 Farmakody na miikka
ATC- koodi: V09AX
Pentetaatin farmakolo giaa ei ole tutkittu. Pentetaatti on kuitenk in
kompleksiyhd is te. Koska valmiste sisältää riittä väs ti Ca/Mg- ioneja sen
pentetaattifrak tio n kompleksinmuodos tuskap as itee tin täyttämiseks i, joka ei
ole muodostanut kompleks iyhd iste ttä 1 1 1 In:n kanssa, ei farmakodynaa mis ia
vaikutuks ia odoteta.
5.2 Farmakokine tiikka
Kun potilas on saanut indium( 1 1 1 In)- pe nte taa tti- injek tio n
subaraknoidaa lio nte loo n lumbaa lita so lle, aine liikk uu ylöspäin
servikaalis ub arak no idaa lio nte loo n ja kerääntyy yleensä sen
takasyvennyksee n 1 - 1,5 tunnin jälkeen. Kolme tuntia injektio n jälkeen
havaitaa n aktiviteettia sylviin i- ja interhe mis fää r if is s uura ssa. Kuuden tunnin
kuluttua merkintäa ine näkyy jo aivopuolisko je n konveksissa. Tässä
vaiheessa se siirtyy serebrospinaa lines tee stä vereen.
Jälkeenpäin indium( 1 1 1 In)- pente taatti erittyy kehosta nopeasti
glomer uulis uod atuk sessa .
24 tunnin kuluttua ruiskeesta suurin aktiivis uus on havaitta vis sa
yläsagittaa lis inuk se n resorptiokohd is sa.
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Aivoselk ä yd inne ste e n virtaukse n huonontue ssa patologises ti tämä
tyypilline n liike ma lli katoaa, mikä saadaan todettua diagnoos is sa.
5.3 Pre kliinis e t tie dot turvallis uude s ta
Indium( 1 1 1 In)- pe ntetaa tilla ei ole tehty akuuttitok s is uustutk imuks ia.
Ytterbiumi- pe nte taa tti annettuna intratekaa lises ti (300 mg:aa n asti) ei
vaikutta nut koiriin toksisesti. Toksisuus tutk imuk s ia toistuvis ta annoksista ei
ole suoritettu.

6.

FARM ASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaine e t
Natriumk lo r id i,
dinatriumfo s faa tti,
injektio neste is iin käytettävä vesi.
6.2 Yhte e ns opimatt o muude t
Ei tiedossa.
6.3 Ke s toaika
Kestoaika on yksi vuorokaus i aktiivis u ude n referenss ia ja nko hda sta.
Viime ine n käyttöpäivä on jokaisen pullon etiketiss ä ja kuljetuspakka uk sess a.
6.4 Säilytys
Valmiste on säilytettä vä ennen käyttöä alkuperäise ssä, avaamatto ma ssa
säteilys uoja tus sa pakkauksessa. Säilytä alle 25C. Jos pullon sisältö halutaan jakaa
useampaan annokseen, säilytä pullo jääkaapissa ensimmäisen annoksen siirron jälkeen.
Jokainen annos täytyy siirtää aseptisesti 8 tunnin kuluessa.
Valmiste ei sisällä säilöntäa ine ita. Jos pullosta otetaan useita annoksia,
jokainen injektio täytyy ottaa aseptisesti ja yhden työpäivä n kuluessa
avaamises ta. Avattu pullo säilytetää n 2 - 8 °C:ssa.
Säilytykse ssä on noudatetta va kansallis ia radioaktiiv is ta materiaa lia
koskevia määräyksiä.
6.5 Pakkaus tyyppi ja pakkaus koko (pakkaus koot)
Lasipullo, 10 ml (tyyppi I, Ph.Eur.), joka on suljettu kumitulpa lla ja
alumiinis ulk ime lla.
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6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet
Potilaalle annettavie n radiofar mase uttis te n tuotteide n valmistuk ses s a tulee
noudattaa säteilytur va llis uus mä ärä yk s iä ja farmaseuttis ia laatuvaatimuk s ia.
Radioaktiivis te n aineide n käsittelyo hje ita on noudatettava.
Käytön jälkeen kaikki radiofar mase uttise n tuotteen valmistuk sess a käytetyt
materiaa lit, myös käyttämättö mä t valmis teet ja säilytysas tia t, tulee puhdistaa
tai käsitellä radioaktiivise na jätteenä. Jätteet täytyy hävittää kunkin maan
radioaktiivis ista aineis ta annettuje n määräyste n mukaises ti.
Kontamino itunee t materiaa lit on hävitettä vä hyväksyttyje n määräyste n
mukaan.
Radioaktiivis te n lääketuotte ide n mahdolliset säteilyvuodo t tai virtsasta,
oksennuks is ta jne. seuraavat saasteet voivat vaarantaa sivullis ia. Siksi
kaikissa maissa on noudatetta va kansallis ia määräyks iä
säteilys uoja varo to imista.
Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti

7.

M YYNTILUVAN HALTIJA

Mallinck rodt Medical B.V.
Westerduinwe g 3
1755 LE Petten
The Netherlands

8.

M YYNTILUVAN NUM ERO(T)

11260

9.

M YYNTILUVAN M YÖNTÄM ISPÄIVÄM ÄÄRÄ /
UUDISTAM ISPÄIVÄM ÄÄR Ä

29.11.1993 / 09.09.2008

10. TEKSTIN M UUTTAM ISPÄIVÄM ÄÄRÄ
25.04.2017
11.

DOSIMETRIA
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Tiedot ICRP:n julkais us ta 53 (Vol. 18: No 1 - 4, 1987) "Radioaktiivis ista
lääkkeistä potilais iin kohdistuva säteily".
Luetteloo n on otettu vain ne elime t, joita käytetään laskettaessa vaikutta vie n
(koko kehon) annoksien ekviva le ntte ja, ts. ihmise n seitsemä n vakioelintä ja
lisäksi viis i elintä, joihin imeytynyt annos oli suurin (merkintä nä *).
Absorboitunut säteilya nnos annettua annosta kohti (mGy/MBq )

*
*
*
*
*

Aikuise t
0,95
0,16
0,20
0,13
0,13

Selkäydin
Lisämunua iset
Virtsarakko
Aivot
Munuais et
Sukupuolira uha set
Munasarjat
Kivekset
Rinta
Luuyd in
Keuhkot
Kilpira uha ne n
Luun pinta

0,039
0,011
0,010
0,24
0,033
0,021
0,072

Vaikutta va annosekviva le ntti
(mSv/MBq)

0,14

Potilaalle annetun 18,5 MBq 1 1 1 In- määrän vaikutta va annosekviva le ntti on
aikuis illa 2,61 mSv:tä. Arvoon on laskettu mukaan suurin sallittu 1 1 4 m In- arvo
(mitä tapahtuu potilaan hengittäe ssä ulos ainetta annettaessa) .

12.

RADIOFARMASEUTTISTEN VALMISTEIDEN VALMISTUSOHJEET

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.
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