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Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Flolan, 0,5 mg infusioonilahuse pulber ja lahusti 
epoprostenool 

 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. 
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. 

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
 
Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Flolan ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Flolan’i kasutamist 
3. Kuidas Flolan’i kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Flolan’i säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Flolan ja milleks seda kasutatakse 
 
Mis ravim on Flolan 
Flolan sisaldab toimeainena epoprostenooli, mis kuulub prostaglandiinideks nimetatavate ravimite 
rühma, mis takistavad verehüüvete moodustumist ja laiendavad veresooni.  
 
Milleks Flolan’i kasutatakse 
• Flolan’i kasutatakse „pulmonaalseks arteriaalseks hüpertensiooniks“ nimetatava kopsuhaiguse 

raviks. See on seisund, mille korral on rõhk kopsu veresoontes kõrge. Flolan laiendab veresooni 
ja alandab vererõhku kopsudes.  

 
• Flolan’i kasutatakse dialüüsi käigus tekkida võivate verehüüvete ärahoidmiseks erakorralist 

sekkumist vajavatel juhtudel, kus hepariini ei saa kasutada.  
 
 
2. Mida on vaja teada enne Flolan’i kasutamist 
 
Flolan’i ei tohi kasutada 
- kui olete Flolan’i või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. 
- kui teil on südamepuudulikkus. 
- kui teil hakkab pärast selle ravimi kasutamise alustamist tekkima vedeliku kuhjumine 

kopsudesse, mis põhjustab hingeldamist.  
 
Kui te arvate, et midagi sellest kehtib teie puhul, ärge kasutage Flolan’i, kuni teie arst pole teid 
kontrollinud.  
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Flolan’i kasutamist pidage nõu oma arstiga: 
- kui teil on mingeid probleeme veritsusega. 
- kui te olete naatriumivaesel dieedil. 
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Nahakahjustus süstekohal 
Flolan’i süstitakse veeni. On oluline, et ravim ei lekiks veenist välja ümbritsevatesse kudedesse. Kui see 
juhtub, võib nahk saada kahjustatud. Selle sümptomid on: 
- tundlikkus 
- põletustunne 
- torkimistunne 
- turse 
- punetus. 
 
Sellele võib järgneda villide teke ja naha koorumine. On oluline, et te kontrolliksite süstepiirkonda 
sellel ajal, kui teid ravitakse Flolan’iga. 
 
Pöörduge nõu saamiseks koheselt haiglasse, kui süstepiirkond muutub valulikuks või tekib turse või 
kui te märkate ville või nahakoorumist.  
 
Flolan’i toime vererõhule ja pulsile 
Flolan võib panna teie südame lööma kiiremini või aeglasemalt. Samuti võib teie vererõhk langeda liiga 
madalale. Flolan-ravi ajal kontrollitakse teie südame tööd ja vererõhku. Madala vererõhu sümptomiteks 
on pearinglus ja minestamine.  
 
Kui teil tekivad need sümptomid, rääkige sellest oma arstile. Teie annust võib olla tarvis vähendada 
või infusioon lõpetada.  
 
Muud ravimid ja Flolan 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid 
ravimeid. 
 
Mõningad ravimid võivad mõjutada Flolan’i toimimist või võivad suurendada kõrvaltoimete 
tõenäosust. Samuti võib Flolan samaaegselt manustatuna mõjutada mõnede teiste ravimite toimimist. 
Need ravimid on: 
- kõrge vererõhu vastased ravimid 
- trombidevastased ravimid 
- trombide lahustamiseks kasutatavad ravimid 
- põletiku või valu raviks kasutatavad ravimid (nimetatakse ka MSPVA’deks) 
- digoksiin (kasutatakse südamehaiguste ravis). 
Kui te võtate mõnda nendest ravimitest, öelge seda oma arstile või apteekrile.  
 
Rasedus ja imetamine 
Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga, kuna teie sümptomid võivad raseduse käigus halveneda.  
 
Ei ole teada, kas Flolan’i koostisosad erituvad rinnapiima. Flolan’i ravi ajaks peate te oma lapse 
rinnaga toitmise katkestama.  
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Teie ravi võib mõjutada autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. 
Kui te ei tunne end hästi, ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid.  
 
Flolan sisaldab naatriumi (söögisoola peamine koostisosa) 
Ravim sisaldab naatriumi. Sellega tuleb arvestada piiratud naatriumi tarbimisega patsientide ravimisel.   
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Valmis kontsentraadi lahus: Ravim sisaldab 73 mg naatriumi (söögisoola peamine koostisosa) ühes 
viaalis. See on võrdne 4 %-ga naatriumi maksimaalsest soovitatud ööpäevasest toiduga saadavast 
kogusest täiskasvanutel. 
 
Infusioonilahuse pulber: Ravim sisaldab 3 mg naatriumi (söögisoola peamine koostisosa) ühes viaalis. 
See on võrdne 0,2 %-ga naatriumi maksimaalsest soovitatud ööpäevasest toiduga saadavast kogusest 
täiskasvanutel. 
 
Lahusti parenteraalseks kasutamiseks: Ravim sisaldab 70 mg naatriumi (söögisoola peamine 
koostisosa) ühes lahusti viaalis. See on võrdne 4 %-ga naatriumi maksimaalsest soovitatud ööpäevasest 
toiduga saadavast kogusest täiskasvanutel. 
 
 
3. Kuidas Flolan’i kasutada 
 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski 
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Teie arst otsustab, kui palju Flolan’i on teie jaoks õige kogus. Manustatav kogus põhineb teie 
kehakaalul ja haiguse tüübil. Teie annust võidakse sõltuvalt teie ravivastusest suurendada või 
vähendada.  
 
Flolan’i manustatakse teile aeglase infusioonina (tilgana) veeni.  
 
Pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon 
Esimest korda manustatakse teile ravimit haiglas. See on sellepärast, et teie arst tahab teid jälgida ja 
leida teie jaoks parima annuse.  
 
Teie ravi algab Flolan’i infusiooniga. Annust suurendatakse, kuni teie sümptomid taanduvad ja 
võimalikud kõrvaltoimed on kontrollitavad. Kui teie jaoks parim annus on leitud, paigaldatakse teile 
veeni püsitoru (kanüül). Seejärel saab teie ravimisel kasutada infusioonipumpa.  
 
Hemodialüüs 
Te saate Flolan’i infusiooni oma dialüüsiseansi vältel.  
 
Flolan’i kasutamine kodus (ainult pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks) 
Kui te ravite end kodus, näitab teie arst või meditsiiniõde teile, kuidas Flolan’i ette valmistada ja 
kasutada. Samuti annavad nad teile nõu, kuidas ravi vajadusel peatada. Flolan’i kasutamise peatamine 
peab toimuma järk-järgult. On väga tähtis, et te järgiksite kõiki oma arsti ja meditsiiniõe juhiseid 
hoolikalt.  
 
Flolan on saadaval klaasviaalis pulbrina. Pulber tuleb enne kasutamist kaasasolevas vedelikus 
lahustada. Vedelik ei sisalda säilitusaineid. Kui teil jääb mingi kogus vedelikku järele, tuleb see ära 
visata.  
 
Kanüüli eest hoolitsemine 
Kui teie veeni on paigaldatud kanüül, on äärmiselt oluline hoida seda piirkonda puhtana, vastasel juhul 
võib teil tekkida infektsioon. Teie arst või meditsiiniõde näitab teile, kuidas puhastada kanüüli ja selle 
ümber olevat ala. On väga tähtis, et te järgiksite kõiki nende juhiseid hoolikalt.  
 
Kui te kasutate Flolan’i rohkem, kui ette nähtud 
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Kui te arvate, et te olete kasutanud liiga palju Flolan’i või et seda on teile liiga palju manustatud, otsige 
koheselt arstiabi. Üleannustamise sümptomid võivad olla peavalu, iiveldus, oksendamine, kiire pulss, 
kuuma- või torkimistunne või tunne, et te võite kaotada teadvuse (minestamistunne/pearinglus). 
 
Kui te unustate Flolan’i kasutada 
Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata. 
 
Kui te lõpetate Flolan’i kasutamise 
Flolan’i kasutamise lõpetamine peab toimuma järk-järgult. Kui ravi lõpetatakse liiga kiiresti, võivad teil 
tekkida tõsised kõrvaltoimed, s.h pearinglus, nõrkustunne ja hingamisraskused. Kui teil on 
infusioonipumba või kanüüliga probleeme, mis takistavad ravi Flolan’iga, pöörduge koheselt oma arsti 
või meditsiiniõe poole või haiglasse.  
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või 
meditsiiniõega. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Rääkige koheselt oma arsti või meditsiiniõega, kuna need võivad olla tunnused vereinfektsioonist või 
madalast vererõhust või tõsisest verejooksust: 
- Kui te tunnete, et teie süda lööb kiiremini või kui teil on valu rinnus või te hingeldate. 
- Kui te tunnete pearinglust või minestamistunnet, eriti püsti seistes.  
- Kui teil on palavik või külmavärinad.  
- Kui teil on sagedamini või pikemat aega verejooks.  
 
Rääkige oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele kõigist teistest kõrvaltoimetest, s.h ka nendest, mida 
ei ole selles infolehes loetletud. 
 
Väga sageli esinevad kõrvaltoimed 
Võivad ilmneda rohkem kui 1 inimesel 10-st: 
- Peavalu 
- Valu lõualuus 
- Valu 
- Iiveldus 
- Oksendamine 
- Kõhulahtisus 
- Näopunetus (nahaõhetus). 
 
Sageli esinevad kõrvaltoimed 
Võivad ilmneda kuni 1 inimesel 10-st: 
- Vereinfektsioon (septitseemia) 
- Kiirem südametöö 
- Aeglane pulss 
- Madal vererõhk 
- Verejooks erinevatest kohtadest, nt ninast või igemetest ja tavalisest kergem verevalumite teke 
- Ebamugavustunne või valu kõhus 
- Valu rinnus 
- Liigesevalu 
- Ärevustunne, närvilisus 
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- Nahalööve 
- Valu süstekohal. 
 
Sageli esinevad kõrvaltoimed, mida saab tuvastada vereanalüüsiga 
- Vereliistakute (rakud, mis aitavad verel hüübida) arvu vähenemine. 
 
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed 
Võivad ilmneda kuni 1 inimesel 100-st: 
- Higistamine 
- Suukuivus. 
 
Harva esinevad kõrvaltoimed 
Võivad ilmneda kuni 1 inimesel 1000-st: 
- Süstekoha infektsioon. 
 
Väga harva esinevad kõrvaltoimed 
Võivad ilmneda kuni 1 inimesel 10 000-st: 
- Pigistustunne rinnus 
- Väsimustunne, nõrkus 
- Ärrituvus 
- Naha kahvatus 
- Punetus süstekohal 
- Kilpnäärme ületalitlus 
- Süstekateetri ummistus. 
 
Teised kõrvaltoimed 
Ei ole teada, kui paljusid inimesi need mõjutavad: 
- Põrna suurenemine või üleliigne aktiivsus 
- Vedeliku kuhjumine kopsudesse (kopsuturse) 
- Veresuhkrutaseme suurenemine 
- Turse, mis on põhjustatud liigsest vedeliku kogunemisest kõhuõõnde 
- Süda pumpab liiga palju verd, mis viib hingelduse, väsimuse, vedeliku kogunemisest tingitud 

jalgade turse ja kõhu suurenemise ning püsiva köha tekkeni. 
 
Kõrvaltoimetest teatamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. 
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.  
Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot 
ravimi ohutusest. 
 
 
5. Kuidas Flolan’i säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil. Kõlblikkusaeg viitab selle 
kuu viimasele päevale. 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
Hoidke Flolan’i niiskuse eest kaitstud kohas.  
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.  
Mitte lasta külmuda.  
 
Pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon 
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Lahused ≤ 150 000ng/ml: 
 
Värskelt valmistatud Flolan’i lahust (kas kontsentreeritud lahusena või täiendavalt lahjendatud 
lahusena) võib manustada kohe või maksimaalselt 8 päeva külmkapis (temperatuuril 2...8°C) hoitud 
lahust võib hoida ravimikassetis ja kasutada ära järgmise maksimaalse aja jooksul: 
 
• 72 tundi temperatuuril kuni 25oC või 
• 48 tundi temperatuuril kuni 30oC või 
• 24 tundi temperatuuril kuni 35oC või 
• 12 tundi temperatuuril kuni 40oC 
 
Lahused ˃150 000ng/ml ja ≤300 000ng/ml: 
 
Valmislahuseid, mida on hoitud temperatuuril 2°C...8°C kuni 7 päeva, võib manustada kuni 24 tunni 
jooksul temperatuuril 25°C. 
Värskelt valmistatud lahuseid või lahuseid, mida on hoitud temperatuuril 2°C...8°C mitte üle 5 päeva, 
võib manustada kuni: 
 
• 48 tunni jooksul temperatuuril kuni 25°C 
• 24 tunni jooksul temperatuuril kuni 35°C 
 
Pärast seda aega kasutamata jäänud lahus tuleb minema visata. 
 
Hemodialüüs 
Kui Flolan on lahustatud ja lahjendatud, võib kasutamata jäänud lahust säilitada temperatuuril kuni 
25°C ja kasutada 12 tunni jooksul.  
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Flolan sisaldab 
- Toimeaine on epoprostenoolnaatrium.  

Üks viaal sisaldab 0,5 mg epoprostenoolnaatriumi. 
Vt lõik 2 täiendavat teavet naatriumi sisalduse kohta. 

- Teised koostisosad on mannitool, glütsiin, naatriumkloriid, naatriumvesinikoksiid ja süstevesi.  
 
Kuidas Flolan välja näeb ja pakendi sisu 
Süst: 
Flolan on süstelahus, mis valmistatakse pulbrist ja lahustist. Pulber on valge kuni valkjas ja lahusti 
selge ning värvitu.  
 
Pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni ravis kasutamiseks on saadaval kolm erinevat pakendit Flolan’i, 
ühe pakendi sisu on: 
- Üks 0,5 mg pulbriviaal ja üks lahustiviaal, viaali adapter ning filter. 
- Üks 0,5 mg pulbriviaal ja kaks lahustiviaali, kaks viaali adapterit ning filter. 
- Üks 0,5 mg pulbriviaal. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.  
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja: 
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GlaxoSmithKline (Ireland) Limited  
12 Riverwalk  
Citywest Business Campus  
Dublin 24 
Iirimaa   
 
Tootjad: 
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. 
Strada Provinciale Asolana, 90 
43056 San Polo di Torrile, Parma 
Itaalia 
 
või 
 
 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ 
Lõõtsa 8a 
11415 Tallinn 
Tel +372 667 6900 
 
 
See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste 
nimetustega: 
Flolan - Austria, Belgia, Tšehhi, Eesti, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Malta, Norra, 
Hispaania, Holland, Ühendkuningriik 
Epoprostenool 500 micrograms – Taani 
 
 
Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2021. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele: 
 
 
7. TEAVE TERVISHOIUTÖÖTAJATELE 
 
Pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon 
Pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks kasutamiseks on saadaval kolm pakendi tüüpi: 
• Üks 0,5 mg pulbriviaal, üks lahustiviaal, üks viaali adapter ning filter.  
• Üks 0,5 mg pulbriviaal, kaks lahustiviaali, kaks viaali adapterit ning filter. 
• Üks 0,5 mg pulbriviaal. 

 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Kõigepealt peab kasutama ainult kaasasolevat lahustit. Flolan’i kroonilise manustamise korral võib olla 
vaja suurema kontsentratsiooniga lahuseid. Kontsentratsiooni suurendamiseks võib lisada veel juurde 
0,5 mg külmkuivatatud Flolan’i viaali sisu.  
Lahuse lõpliku kontsentratsiooni suurendamiseks tohib kasutada ainult sama mahuga külmkuivatatud 
Flolan’i viaale, mis olid stardipakendis. 
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Lahustiga valmistatud Flolan’i (pH 11,7...12,3) ei tohi kasutada koos polüetüleentereftalaati (PET) või 
polüetüleentereftalaatglükooli (PETG) sisaldavate valmistamis- või manustamisvahenditega. 
Ettevõttesisese kontrollimise ja publikatsioonide andmete alusel kuuluvad tõenäoliselt ühilduvate 
ettevalmistus- ja manustamismaterjalide hulka järgmised. 
• modifitseeritud akrüül 
• akrüülonitriilbutadieenstüreen (ABS) 
• tsükliline olefiinpolümeer 
• polüamiid 
• polüeetersulfoon 
• polüetüleen 
• polüisopreen 
• polüolefiin 
• polüpropüleen  
• polütetrafluoroetüleen (PTFE) 
• polüuretaan 
• polüvinüülkloriid (PVC) (plastifitseeritud bis(2-etüülheksüül)ftalaadiga [DEHP]) 
• polüvinülideenfluoriid (PVDF) 
• silikoon 
 

Sobivate kasutatavate ambulatoorsete pumpade hulka kuuluvad:  
• CADD-Legacy 1  
• CADD-Legacy PLUS 
• CADD-Solis VIP (varieeruv infusiooniprofiil)  

Tootja Smiths Medical 
 
Ühilduvate pumbatarvikute hulka kuuluvad:  

• CADD üks kord kasutatav ravimi kassettmahuti 50 ml, 100 ml; tootja Smiths Medical.  
• CADD laienduskomplekt 0,2 mikronilise filtriga (CADD laienduskomplekt isase Luer-ühenduse, 

0,2 mikronilise õhueemaldusfiltri, klambri ja isase Luer-ühendusega integreeritud anti-
sifoonklapiga), tootja Smiths Medical. Laienduskomplekti ja filtrit tuleb vahetada vähemalt iga 48 
tunni järel. 

 
Manustamiskõlblikuks muutmine: 
1. Manustamiskõlblikuks muutmiseks kasutada ainult kaasasolevat steriilset lahustit. 
2. Tõmmata ligikaudu 10 ml steriilset lahustit steriilsesse süstlasse läbi viaali adapteri*. 
3. Eemaldada süstal viaali adapterist. Kinnitada nõel süstla külge, süstida 10 ml steriilset lahustit 

külmkuivatatud epoprostenooli sisaldavasse viaali ja loksutada kergelt kuni pulbri lahustumiseni. 
4. Tõmmata saadud epoprostenooli lahus süstlasse, eemaldada nõel, süstida see läbi viaali adapteri* 

tagasi järelejäänud steriilset lahustit sisaldavasse viaali ja segada hoolikalt. 
 
*Alternatiivina võib viaali adapteri asemel kasutada nõela. 
 
Selline lahus vastab nüüd kontsentreeritud lahusele ja sisaldab 10000 nanogrammi Flolan’i 1 ml-s. 
Ainult selline kontsentreeritud lahus sobib edasiseks lahjendamiseks enne kasutamist. Kasutada uut 
viaaliadapterit iga vajaliku täiendava steriilse lahjendusvedeliku viaali jaoks. Kui 0,5 mg või 1,5 mg 
Flolan’i pulber on muudetud manustamiskõlblikuks 50 ml lahustiga, on lõppsüsti pH ligikaudu 12 ja 
naatriumioonide sisaldus ligikaudu 73 mg. 
 
Lahjendamine: 
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Pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks võib Flolan’i kasutada kas kontsentreeritud lahusena või 
edasi lahjendatult. Ainult kontsentreeritud lahused sobivad enne kasutamist edasiseks lahjendamiseks 
steriilse lahustiga. Flolan’i edasiseks lahjendamiseks tohib kasutada ainult kaasaolevat lahustit, 
kasutades uut viaaliadapterit iga täiendavalt vajamineva steriilse lahusti viaali jaoks.  
 
Pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks ei tohi Flolan’i lahjendada 0,9% w/v naatriumkloriidi 
lahusega, kuna nõutav pH ei säili. Flolan’i lahused on madala pH korral vähem stabiilsed.  
 
Epoprostenooli ei tohi manustada koos teiste parenteraalsete lahuste või ravimitega, kui seda 
kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks. 
 
Patsiendile manustatav lõplik lahus tuleb filtreerida, kasutades 0,22 või 0,20 mikronilist filtrit. 
Manustamise ajal on infusioonikomplekti osana soovitatav kasutada liinisisest filtrit. Teise 
võimalusena, kui liinisisene filtreerimine ei ole võimalik, tuleb lõplik lahus (kas kontsentreeritud või 
täiendavalt lahjendatud lahus) filtreerida kaasasoleva steriilse 0,22-mikronilise filtriga enne 
ravimikassetti sisestamist, kasutades tugevat, kuid mitte ülemäärast rõhku; tüüpiline aeg 50 ml lahuse 
filtreerimiseks on 70 sekundit. 
 
Kui manustamise ajal on kasutatud liinisisest filtrit, tuleb infusioonikomplekti vahetamisel see ära 
visata. 
 
Kui valmistamise ajal on kasutatud süstlafiltrit, tuleb süstlafiltrit kasutada ainult valmistamise ajal ja 
seejärel see ära visata. 
 
Pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks kasutatavad tavalised kontsentratsioonid on:  
- 5000 nanogrammi/ml – üks viaal, mis sisaldab 0,5 mg Flolan’i, muudetakse 

manustamiskõlblikuks ja lahjendatakse kogumahus 100 ml-s lahustis.  
- 10000 nanogrammi/ml – kaks viaali, mis sisaldavad 0,5 mg Flolan’i, muudetakse 

manustamiskõlblikuks ja lahjendatatakse kogumahus 100 ml-s lahustis. 
 
Infusioonikiiruse arvutamine:  
Infusioonikiiruse arvutamisel võib lähtuda järgnevast valemist: 
   

Infusioonikiirus 
(ml/min) =  

 
annus (nanogrammi/kg/min) x kehakaal (kg) 
lahuse kontsentratsioon (nanogrammi/ml) 

 
 Infusioonikiirus (ml/h) = infusioonikiirus (ml/min) x 60 
 
Flolan’i pikaajalise manustamise vajadusel võib kasutada suuremaid infusioonikiirusi ja seetõttu 
vajadusel tugevamat kontsentratsiooni.  
 
Säilitamise eritingimused  
Hoida temperatuuril kuni 25oC. 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.  
Hoidke niiskuse eest kaitstud kohas.  
Mitte lasta külmuda. 
 
Lisateave stabiilsuse kohta pärast lahuse manustamiskõlblikuks muutmist, vt lõik 5 („Kuidas Flolan´i 
säilitada“).  
Lahusti ei sisalda säilitusaineid, mistõttu tuleb viaali sisu kasutada vaid ühekordselt ja siis hävitada.   
 
Hemodialüüs 
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Hemodialüüsi ajal kasutamiseks on saadaval ainult üks pakend: 
- Üks 0,5 mg pulbriviaal, üks lahustiviaal, üks viaali adapter ja filter. 
 
Steriilse lahustiga valmistatud Flolan’i (pH 12) ei tohi kasutada koos polüetüleentereftalaati (PET) või 
polüetüleentereftalaatglükooli (PETG) sisaldavate valmistamis- või manustamisvahenditega. 
Ettevõttesisese kontrollimise ja publikatsioonide andmete alusel kuuluvad tõenäoliselt ühilduvate 
ettevalmistus- ja manustamismaterjalide hulka järgmised. 
• modifitseeritud akrüül 
• akrüülonitriilbutadieenstüreen (ABS) 
• tsükliline olefiinpolümeer 
• polüamiid 
• polüeetersulfoon 
• polüetüleen 
• polüisopreen 
• polüolefiin 
• polüpropüleen  
• polütetrafluoroetüleen (PTFE) 
• polüuretaan 
• polüvinüülkloriid (PVC) (plastifitseeritud bis(2-etüülheksüül)ftalaadiga [DEHP]) 
• polüvinülideenfluoriid (PVDF) 
• silikoon 
 
Manustamiskõlblikuks muutmine: 
1. Manustamiskõlblikuks muutmiseks kasutada ainult kaasasolevat steriilset lahustit. 
2. Tõmmata ligikaudu 10 ml steriilset lahustit steriilsesse süstlasse läbi viaali adapteri*. 
3. Eemaldada süstal viaali adapterist. Kinnitada nõel süstla külge, süstida 10 ml steriilset lahustit 

külmkuivatatud epoprostenooli sisaldavasse viaali ja loksutada kergelt kuni pulbri lahustumiseni. 
4. Tõmmata saadud epoprostenooli lahus süstlasse, eemaldada nõel, süstida see läbi viaali adapteri* 

tagasi järelejäänud steriilset lahustit sisaldavasse viaali ja segada hoolikalt. 
 
*Alternatiivina võib viaali adapteri asemel kasutada nõela. 
 
Selline lahus vastab nüüd kontsentreeritud lahusele ja sisaldab 10 000 nanogrammi Flolan’i 1 ml-s. 
Ainult selline kontsentreeritud lahus sobib edasiseks lahjendamiseks enne kasutamist. Kui 0,5 mg 
Flolan’i pulber on muudetud manustamiskõlblikuks 50 ml lahustiga, on süste lõplik pH ligikaudu 12 ja 
naatriumioonide sisaldus ligikaudu 73 mg.  
 
Lahjendamine: 
Kontsentreeritud lahust tuleb tavaliselt vahetult enne manustamist edasi lahjendada. Selleks võib 
kasutada 0,9% naatriumkloriidi (füsioloogilist) lahust, lisades 2,3 osale naatriumkloriidi lahusele 1 osa 
kontsentreeritud lahust, nt 50 ml kontsentraati lahjendatakse 117 ml naatriumkloriidi lahusega. 
Teised tavaliselt kasutatavad veenisisesed lahused kontsentraadi lahjendamiseks ei sobi, sest nendega ei 
säilitata vajalikku pH taset. Väiksema pH väärtuse korral on Flolan vähem stabiilne. 
 
Kontsentreeritud lahuse lahjendamiseks tuleb see tõmmata suuremasse süstlasse. Kontsentreeritud lahus 
süstida otse valitud infusioonilahusesse. Segada korralikult. 
 
Lõplik infusioonilahus (kas kontsentreeritud või täiendavalt lahjendatud lahusena) tuleb enne 
manustamist viia sobivasse konteinerisse või manustamissüsteemi. Ülekande ajal tuleb kasutada 0,22-
mikronilist steriilset süstlafiltrit, kasutades tugevat, kuid mitte ülemäärast survet; tüüpiline aeg 50 ml 
lahuse filtreerimiseks on 70 sekundit. 
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Süstlafiltrit tuleb kasutada ainult ettevalmistamise ajal ja seejärel ära visata. 
 
Nõuetekohase manustamiskõlblikuks muutmise ja lahjendamise korral säilib 90% Flolan’i 
infusioonilahuse esialgsest toimest ligikaudu 12 tunni jooksul, kui lahust hoitakse temperatuuril kuni 
25oC. 
 
Infusioonikiiruse arvutamine:  

Infusioonikiiruse arvutamisel võib lähtuda järgnevast valemist: 
   

Infusioonikiirus 
(ml/min) =  

 
annus (nanogrammi/kg/min) x kehakaal (kg) 
lahuse kontsentratsioon (nanogrammi/ml) 

 
 Infusioonikiirus (ml/h) = infusioonikiirus (ml/min) x 60 
 
Pumbaga manustamisel, kus pump on võimeline tagama väikeses koguses pideva infusiooni, võib 
sobiva koguse kontsentreeritud lahuse lahjendamiseks kasutada steriilset 0,9% naatriumkloriidi lahust. 
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KASUTUSJUHEND 

 

Flolan Lahus 

Kasutusjuhend viaali adapteri ja ambulatoorsete infusioonipumpadega kasutamiseks 

Palun lugege neid juhiseid enne Flolan'i lahuse valmistamist, kui teil on küsimusi või probleeme, 
võtke ühendust oma tervishoiuteenuse pakkujaga. 
- Peske oma käed põhjalikult enne vajamineva varustuse valmisseadmist. 
- Pange kindad kätte enne Flolan’i lahuse valmistamist (1. samm). 
- Hoidke oma tööpiirkond ja Flolan’i tarvikud puhtad ja kuivad, et tagada Flolan’i hügieeniline 
valmistamine. 
- Järgige alati täpselt oma tervishoiuteenuse osutaja juhiseid; käesolevas kasutusjuhendis esitatud teave 
on mõeldud protsessi meeldetuletuseks. 

Säilitamine 

• Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
• Hoidke Flolan’i jahedas ja kuivas kohas. 
• Kaitsta valguse eest, hoides Flolan’i kuni kasutamiseni karbis. 
Mitte kasutada Flolan’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. 
Mitte külmutada. 
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Teie pakend sisaldab järgmist: 

- 1 x pulbri viaal, 1 lahusti viaal, 1 viaali adapter ja filter; 
VÕI 
- 1 x pulbri viaal, 2 lahusti viaali, 2 viaali adapterit ja filter; 
VÕI 
- 1 pulbri viaal. 

Samuti on vaja (ei ole kaasas): 

- 1 x 60 ml süstel 
- 1 x nõel 
- 1 x kassett 
- 1 x ambulatoorne pump 
- 1 x infusioonikomplekt  
- Kindad 
- Alkoholilapid 

Ettevalmistus 

1. Eemaldage lahusti viaali kork 

Lahusti Viaali ventiil 

 

Flolan pulbri viaal 

Süstla filter  
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Kasutage ainult lahjendamiseks ettenähtud 
lahustit. 
• Eemaldage lahusti viaali kork ja puhastage 
kummist sulgur alkoholilapiga. 

2. Avage viaali adapteri pakend 

 

• Eemaldage viaali adapteri pakendi paberkate. 
Märkus: jätke adapter järgmise punkti jaoks 
pakendisse. 
Ärge kasutage viaali adapterit, kui pakend 
kahjustatud. Lisateabe saamiseks võtke 
ühendust oma arsti või apteekriga. 
Ärge kasutage viaali adapterit, kui see kukub 
pakendist välja. 

3. Kinnitage viaali adapter 

 

• Hoidke viaali adapteri pakendist kinni ja 
asetage sisemine ots vertikaalselt lahustiviaali 
kummist sulgurile, kuni adapter paigale 
klõpsab. 
• Enne pakendi eemaldamist veenduge, et 
adapter on korralikult paigas. 
• Pühkige viaali adapteri otsa alkoholilapiga. 
Ärge katsuge adapteri ega süstla otsa. 

4. Kinnitage süstal ilma nõelata 
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• Kinnitage süstal ilma nõelata otse adapterile. 
• Süstalt kinnitades hoidke adapteri põhiosast. 
• Lükake ja keerake süstalt adapteril 180° 
päripäeva. 
Ärge kinnitage süstlale nõela. 

5. Tõmmake lahusti süstlasse 

 

• Hoidke viaali kindlalt süstla kohal. 
• Tõmmake 10 ml steriilset lahustit viaali 
adapteri kaudu süstlasse. 

6. Eemaldage süstal 

 

• Suunake süstla ots ülespoole, hoidke adapteri 
alaosast ja eemaldage adapter süstlalt. Süstla 
viaali adapterilt eemaldamiseks keerake süstalt 
vastupäeva. 
Märkus: kui valmistate lahust, jätkake 
7. punktiga. Kui süstite lahustit kohe, jätkake 
13. punktiga. 

 

 

ILMA 
nõelata 
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Flolani lahuse valmistamine 

7. Kinnitage nõel 

 

• Eemaldage nõela pakend. 
• Kinnitage nõel süstlale. 
• Eemaldage nõelakate. 
Märkus: enne nõelakatte eemaldamist 
veenduge, et nõel on korralikult paigas. Olge 
ettevaatlik, et te ei puudutaks nõela otsa. 

8. Süstige lahus Flolani pulbriviaali 

 

• Eemaldage Flolani pulbriviaali kork ja 
puhastage kummist sulgur alkoholilapiga.  
• Sisestage süstlanõel vertikaalselt läbi kummist 
sulguri keskosa ja süstige 10 ml lahustit 
pulbriviaali. 

9. Segage lahust õrnalt 

 

• Samal ajal, kui nõel on endiselt viaalis, 
raputage segu õrnalt, kuni kogu pulber on 
lahustunud ja lahus selge. 
Ärge kasutage lahust, kui see on värvunud või 
kui pulber ei ole täielikult lahustunud.  

 



 

17 

 

 

10. Tõmmake valmistatud lahus süstlasse 

 

• Kui lahus on selge, keerake viaal tagurpidi ja 
tõmmake Flolan’i lahus süstlasse nii, et süstla 
ots on suunaga ülespoole. 
• Hoidke nõel lahuse pinnast allpool, et vältida 
õhu sattumist süstlasse. 
• Eemaldage nõel viaalist.  

11. Süstige lahus lahustisse 

 

• Eemaldage nõel süstalt ja visake see teravate 
esemete konteinerisse. 
• Kinnitage süstal uuesti lahustiviaali adapterile. 
• Süstige Flolan’i lahus viaali adapteri kaudu 
järelejäänud lahustisse. 
 
Ärge kasutage nõela koos viaali adapteriga. 

12. Segage hoolikalt 

 

• Segage hoolikalt. 
Sellele lahusele viidatakse nüüd kui 
kontsentreeritud lahusele. 
• Tõmmake kogu kontsentreeritud lahus viaalist 
süstlasse. 
• Eemaldage süstal viaali adapterilt, nagu 
näidatud 6. punktis. 
Märkus: ainult see kontsentreeritud lahus sobib 
enne kasutamist edasiseks lahjendamiseks. 

Kasseti ettevalmistus 

* Oranžid punktid on valikulised: ainult vajaduse korral. 
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* Kinnitage süstlafilter 

 

Märkus: lisade komplektis peaks olema 
liinisisene filter (vt 15. punkti).  
Kui lisade komplektis ei ole liinisisest filtrit, 
tuleb kasseti ettevalmistamise ajal kasutada 
lahuse filtreerimiseks süstlafiltrit. 
• Kinnitage süstlale Flolan’i pakendis olev 
steriilne süstlafilter. 
• Kinnitage kokkupandud filter ja süstal vooliku 
abil kasseti külge. 

13. Kasseti täitmine 

 

 

• Kinnitage süstal kassetivooliku külge. 
• Süstige süstla sisu aeglaselt kasseti sisse. 
• Kasutage süstalt, et eemaldada kassetist 
üleliigne õhk. 
Märkus: veenduge, et liugkinniti oleks lahti. 

* Lahuse lahjendamine 

 

Märkus: kui teie annust tuleb lahjendada, 
valmistage täiendav süstelahus, korrates punkte 
1...6 ja 13.  
Süstlasse tõmmatava lahusti koguse jaoks 
järgige 5. punkti asemel allolevaid juhiseid.  
 
• Hoidke viaali kindlalt süstla kohal. 
• Tõmmake viaalist süstlasse vajalik kogus 
lahustit (või lahust). 
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14. Segage kassetti õrnalt 

 

• Kinnitage liugkinniti.  
• Segage hoolikalt, keerates või pöörates kassetti 
õrnalt. 
 
Ärge raputage kassetti. 

15. Infusioonipump 

 

• Vaadake oma infusioonipumba 
kasutusjuhendit. 
 

Hävitamine 

Visake kasutatud tarvikud ära 

• Kui olete Flolan’i lahuse valmistamise lõpetanud, visake steriilne filter koos teiste kasutatud tarvikutega 

ära. Samuti tuleb ära visata järele jäänud pH 12 lahusti, kuna see ei sisalda säilitusaineid. 

Säilitamine (Lahused, mille kontsentratsioon on 150 000 ng/ml või väiksem) 

Valmistatud lahuse säilitamine 

• Kui olete Flolan’i lahuse valmistamise lõpetanud, võite seda kasutada kohe või hoida seda külmkapis 

temperatuuril 2...8 °C kuni kaheksa päeva. 

• Lahjendatud lahust tuleb valguse eest kaitsta. Flolan’i lahust tohib säilitada üksnes siis, kui see on 

täielikult lahjendatud; manustamiskõlblikku lahust ei tohi kunagi säilitada enne, kui seda on lahjendatud. 

• Hoidke Flolan’i kassette külmkapi ülaosas kindla ja tihedalt suletud kaanega karbis ning veenduge, et 

neid hoitakse toidust eraldi. 

• Värskelt valmistatud Flolan’it või kuni kaheksa päeva külmkapis hoitud Flolan’it võib kasutada: 

‒ 72 tunni jooksul temperatuuril kuni 25 °C 

‒ 48 tunni jooksul temperatuuril kuni 30 °C 
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‒ 24 tunni jooksul temperatuuril kuni 35 °C  

‒ 12 tunni jooksul temperatuuril kuni 40 °C 

• Pärast neid aegu tuleb kasutamata lahus ära visata. 

 

 


