
Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

FACTOR VII BAXALTA 600 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti 
inimese VII hüübimisfaktor 

 
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 palun nõu arsti või apteekriga. 
- 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 või apteekriga. 

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
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1. Mis ravim on FACTOR VII BAXALTA ja milleks seda kasutatakse 
 
VII faktor kuulub ravimite rühma, mida kutsutakse antihemorraagilisteks aineteks, vere VII 
hüübimisfaktor. 
FACTOR VII BAXALTA´t kasutatakse kaasasündinud VII faktori puudulikkusest tingitud 
veritsushäirete raviks (pärilik häire, mille korral puudub ainult VII faktor) ja kaasasündinud 
VII faktori puudulikkusest tingitud veritsushäirete profülaktikaks, kui veritsusi on esinenud 
anamneesis ja VII faktori jääktase on vähem kui 25% normaalsest (0,25 RÜ/ml). 
See preparaat ei sisalda aktiveeritud VIIa faktorit, seetõttu ei sobi see inhibiitoriga 
hemofiiliapatsientide raviks. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne FACTOR VII BAXALTA kasutamist 
 
FACTOR VII BAXALTA´t ei tohi kasutada 
- kui olete inimese VII faktori või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 

6) suhtes allergiline 
- kui teil on suur tromboosirisk või dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon 

(verehüüvete teke või rasketel juhtudel verehüübed üle terve organismi) 
- kui teil on allergia hepariini suhtes või on esinenud hepariinist põhjustatud 

trombotsütopeenia (trombotsüütide arvu vähenemine). 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne FACTOR VII BAXALTA kasutamist pidage nõu oma arstiga. 
Teie arst peab teid informeerima, kuidas allergilist reaktsiooni ära tunda ning nende 
sümptomite sobivaima ravi määrama. 
Kui tekivad allergilised (ülitundlikkus) või anafülaktilist tüüpi reaktsioonid (raske ootamatu 
allergiline reaktsioon), teatage sellest koheselt oma arstile. 
Šoki tekke korral (üldine organismi eluohtlik seisund, mille sümptomid on ka uimasus või 
isegi teadvuse kaotus) rakendab teie arst tavapärast šokivastast ravi. 
Plasmast saadud VII faktori kontsentraat sisaldab teisi inimvalke. 
Kui inimese verest või plasmast valmistatakse ravimeid, kasutatakse nakkuste ülekandumise 
vältimiseks teatud meetmeid. Riski vähendamiseks rakendatakse järgnevaid abinõusid: vere ja 



plasma doonoreid valitakse hoolikalt, et välistada infektsioonide kandluse osas riskirühma 
kuuluvad; kõik veredoosid ja plasmapartiid analüüsitakse viiruste/haigustekitajate jälgede 
suhtes. Verest valmistatud ravimi tootmises on ka etapid, mille käigus viirused 
inaktiveeritakse või eemaldatakse. Vaatamata kõikidele abinõudele ei saa verest valmistatud 
preparaatide manustamisel täiesti välistada haigustekitajate ülekandest põhjustatud 
nakkushaiguste teket. See kehtib ka senitundmatute haigustekitajate kohta. 
Kasutatavaid abinõusid peetakse efektiivseks kestaga viiruste, sh HIV, HBV, HCV, ja kestata 
viiruste, nagu HAV, suhtes. 
Kasutatavad abinõud võivad olla piiratud väärtusega kestata viiruste, näiteks parvoviirus B19 
suhtes. 
Parvoviirus B19 infektsioon võib olla tõsine rasedatele (fetaalne infektsioon) ja isikutele, 
kellel on immuunpuudulikkus või suurenenud erütropoees (nt hemolüütiline aneemia) (vt lõik 
4.6). 
Juhul kui te regulaarselt/korduvalt saate inimese plasmast valmistatud VII faktori preparaate, 
võib teie arst soovitada vaktsineerimist A ja B hepatiidi vastu 
FACTOR VII BAXALTA kasutamisel on soovitav, et registreeriksite preparaadi nimetuse ja 
partii numbri. 
Mõnedel FACTOR VII BAXALTA´t või teisi VII faktori preparaate saavatel patsientidel on 
verehüüvete tekke risk (tromboos või dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon) ja 
seetõttu jälgib teie arst teid hoolikat nende sümptomite suhtes. Selle riski tõttu jälgib teie arst 
teid erilise hoolega juhul, kui teil on südamepärgarteritõbi, maksahaigus, olete äsja 
opereeritud või kui teil on verehüüvete tekke risk (tromboos või dissemineeritud 
intravaskulaarne koagulatsioon). Erilist tähelepanu osutab arst ka vastsündinutele. 
Asendusravi inimese VII faktoriga (sh FACTOR VII BAXALTA´ga) võib põhjustada 
tsirkuleerivate antikehade teket, mis inhibeerivad VII faktorit. Selliste inhibiitorite tekkimisel 
möödub seisund iseenesest kui mittepiisav kliiniline vastus. 
 
Lapsed 
Toodet peab alla 6-aastastel lastel kasutama ettevaatlikult, sest kliinilised andmed selle 
patsientide rühma kohta on piiratud. 
 
Muud ravimid ja FACTOR VII BAXALTA  
Koostoimeid teiste ravimitega ei ole hetkel teada. 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete 
kasutada mis tahes muid ravimeid. 
Kui saate suuri VII faktori annuseid, peab teie arst hüübimistestide tegemisel arvestama 
preparaadis sisalduva hepariini kogusega. 
 
FACTOR VII BAXALTA koos toidu ja joogiga 
Puuduvad soovitused FACTOR VII BAXALTA manustamise kohta sõltuvalt söögiaegadest. 
 
Rasedus, imetamine ja viljakus 
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle 
ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Teie arst otsustab, kas VII faktorit võib raseduse ja 
imetamise ajal kasutada. 
 
Auto juhtimine ja masinatega töötamine 
FACTOR VII BAXALTA ei mõjuta teie autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. 
 
FACTOR VII BAXALTA sisaldab naatriumi 
Ravim sisaldab 40 mg naatriumi (söögisoola peamine koostisosa) ühes viaalis. See on võrdne 
2%-ga soovitatud naatriumi maksimaalsest ööpäevasest kogusest täiskasvanutel. 
 
FACTOR VII BAXALTA sisaldab hepariini 



Hepariin võib tekitada allergilisi reaktsioone ja vähendada punavereliblede arvu, mis võib 
mõjutada verehüübimissüsteemi. Teadaoleva hepariinist põhjustatud allergiaga patsiendid 
peavad vältima hepariini sisaldavate ravimite kasutamist. 
 
 
3. Kuidas FACTOR VII BAXALTA´t kasutada 
 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski 
kindel, pidage nõu oma arstiga. 
FACTOR VII BAXALTA´t manustatakse intravenoosselt (veenisisese infusioonina). Seda 
manustatakse hüübimisfaktorite asendusravis kogenud arsti hoolika jälgimise all ja kohas, kus 
on võimalik VII faktori aktiivsust määrata. Annus muutub vastavalt teie seisundile ja 
kehamassile. 
 
Annus 
Annus, manustamise sagedus ja ravi kestus sõltuvad teie haiguse raskusest ja teie üldisest 
tervisest. 
Üks rahvusvaheline toimeühik (RÜ) VII faktori aktiivsust vastab VII faktori aktiivsusele 1 ml 
terve inimese vereplasmas. Vajaliku VII hüübimisfaktori annuse arvestamine põhineb 
empiirilisel leiul, et 1 RÜ VII faktorit 1 kg kehakaalu kohta suurendab plasma F VII 
aktiivsust ligikaudu 1,9% (0.019 RÜ/ml) võrra. 
 
Vajalik kogus ühikutes = kehakaal (kg) x soovitatav VII faktori tõus x 53* {täheldatud 

taastumise pöördväärtus (ml/kg)} 
* (ehk 1/0.019=52.6) 
 
Kui individuaalne taastumine on teada, tuleks arvutamisel kasutada vastavat arvu. 
 
Järgnev tabel on mõeldud ainult teie arstile ja annab juhendi VII faktori minimaalse taseme 
kohta veres. Loetletud hemorraagiate korral ei tohiks VII faktori aktiivsuse tase vastaval 
perioodil langeda alla toodud taseme (% normaalsest). 
 

Hemorraagia ulatus / 
kirurgilise protseduuri 
tüüp 

Terapeutiliselt vajalik VII 
faktori plasmatase RÜ/ml 

Annuste 
manustamissagedus 
(tundides) / ravi kestus 
(päevades) 

Väikesed hemorraagiad  0,10...0,20 Ühekordne annus  
Suured verejooksud 0,25...0,40 (madalaim tase) 8...10 päeva jooksul või 

kuni täieliku 
paranemiseni** 

Väikesed operatsioonid 0,20...0,30 Ühekordne annus enne 
operatsiooni või kui 
eeldatav veritsusrisk on 
suur, kuni haava 
paranemiseni 

Suured operatsioonid Operatsioonieelselt > 0,50 
Seejärel 0,25…0,45 
(madalaim tase) 

8...10 päeva või kuni haava 
täieliku paranemiseni**. 

* 1 RÜ/ml = 100 RÜ/dl = 100% normaalne vereplasma. VII faktori aktiivsust plasmas 
väljendatakse kas protsentides (võrreldes normaalse plasmaga) või rahvusvahelistes ühikutes 
(võrreldes plasma VII faktori rahvusvahelise standardiga). 
 
** Lähtudes iga individuaalse juhu kliinilisest hinnangust võivad ravi lõpu lähenedes piisavad 
olla väiksemad annused, juhul kui adekvaatne hemostaas on saavutatud. 



 
Annustamise intervalli aluseks on lühike, ligikaudu 3…5-tunnise VII faktori poolväärtusaeg. 
Kui soovitakse VII faktori kõrget taset pikemaks ajaks säilitada, vajatakse 8…12-tunniseid 
intervalle. 
 
Manustamisviis 
FACTOR VII BAXALTA´t manustatakse teile veenisiseselt pärast süstelahuse pulbri 
lahustamist steriilses süstevees. Tungivalt soovitatakse, et iga kord kui te saate FACTOR VII 
BAXALTA annuse, registreeritakse preparaadi nimi ja partii number. See on vajalik 
kasutatud partiide üle arvestuse pidamiseks. 
 
Lahustage lüofiliseeritud FACTOR VII BAXALTA pulber kaasasolevas lahustis (steriilne 
süstevesi). Kasutada vaid iga ravimi pakendiga kaasas olevaid valmistamis- ja 
manustamiskomplekte. Kui teile manustatakse veeni kaudu ka teisi ravimeid, on vaja ühine 
veenikanüül enne ja pärast FACTOR VII BAXALTA manustamist loputada sobiva 
lahusega, nt isotoonilise soolalahusega. 
Lahus peaks olema selge või kergelt opalestseeruv. Hägust või sademega lahust ei tohi 
kasutada. 
Valmislahus tuleks manustada koheselt intravenoosselt (veeni süstituna). 
 
Täpne lahuse valmistamise juhend 
1. Soojendage avamata lahustiviaal toatemperatuurile (maksimaalselt 37 °C) sõrmede vahel 
hõõrudes. 
2. Eemaldage pulbri- ja lahustiviaalide korkide katted ning desinfitseerige kummagi viaali 
kummikorgid (joonis A). 
3. Eemaldage pakendis oleval kahe otsaga nõelal (ülekandenõel) kaitsekate nõela ühes otsas 
seda keerates ja tõmmates (joonis B). Viige paljastatud nõela ots läbi kummikorgi 
lahustiviaali (joonis C). 
4. Eemaldage kaitsekate kahe otsaga nõela teises otsas, püüdes mitte puudutada paljastatud 
nõela. 
5. Tõstke ja pöörake ümber lahustiviaal pulbriviaali kohale ja lükake kaheotsalise nõela vaba 
ots ligikaudu poole nõela ulatuses pulbriviaali kummikorgist läbi (joonis D). Lahusti valgub 
vaakumi all olevasse pulbriviaali. 
6. Eemaldage kaks viaali teineteisest, eemaldades nõela pulbriviaalist (joonis E). Segunemise 
kiirendamiseks pöörake või loksutage õrnalt pulbriviaali. 
7. Pärast pulbri täielikku lahustamist torgake korgi sisse pakendis olev õhunõel (joonis F) ja 
tekkinud vaht kaob. Eemaldage õhunõel. 
 
Süstimine 
1. Eemaldage filternõel ümbrisest, keerates ja tõmmates ja pange nõel steriilse ühekordselt 
kasutatava süstla otsa. Tõmmake lahus süstlasse (joonis G). 
2. Eemaldage filternõel süstlast ja süstige lahus pakendis oleva ühekordselt kasutatava 
liblikadapteriga infusioonikomplekti (või pakendis oleva ühekordselt kasutatava nõela) abil 
aeglaselt veeni (maksimaalne manustamise kiirus on 2 ml/min). 
3. Kodus toimuva ravi korral pange kasutatud nõelad ja süstlad nende karpi tagasi ja tagastage 
see karp oma hemofiiliakeskusele. 
Kasutamata lahus, tühjad viaalid, kasutatud nõelad ja süstlad tuleb hävitada vastavalt 
kohalikele seadustele. 
 
Ravi sagedus ja kestvus sõtluvad teie VII faktori puudulikkuse ulatusest ja VII faktori taseme 
määramise tulemustest. 



 
Kui te kasutate FACTOR VII BAXALTA´t rohkem, kui ette nähtud 
On soovitav, et te jälgiksite arsti poolt määratud annust ja manustamise sagedust. Kui 
manustasite FACTOR VII BAXALTAit rohkem kui ette nähtud, pöörduge kohe oma arsti 
poole. 
 
Kui te unustate FACTOR VII BAXALTA´t kasutada 
Ärge kasutage kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Manustage järgmine 
ettenähtud annus ja jätkake arsti poolt soovitatud regulaarsete intervallidega. 
 
Kui te lõpetate FACTOR VII BAXALTA kasutamise 
Ärge katkestage FACTOR VII BAXALTA kasutamist arstiga nõu pidamata. 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Seda 
või sellele sarnaseid ravimeid kasutavatel patsientidel on esinenud (või võib esineda) järgmisi 
kõrvaltoimeid: 
 

Organsüsteemi klass Kõrvaltoime (medDRA termin) Esinemissagedus 

VERE JA LÜMFISÜSTEEMI 
HÄIRED 

VII faktori inhibeerimine (anti-
faktor VII antikeha positiivne) 

Teadmata 

IMMUUNSÜSTEEMI HÄIRED Ülitundlikkusreaktsioonid Teadmata 

PSÜHHIAATRILISED 
HÄIRED 

Segasusseisund  Teadmata 

Uinumisraskused Teadmata 

Rahutus Teadmata 

NÄRVISÜSTEEMI HÄIRED 

Ajuveenide tromboos Teadmata 

Pearinglus Teadmata 

Tundlikkuse häired Teadmata 

Peavalu Teadmata 

SÜDAME HÄIRED 
Ebakorrapärane südamerütm Teadmata 

Madal vererõhk Teadmata 

VASKULAARSED HÄIRED 

Õhetus Sagea 

Verehüübed, tavaliselt jalas, mis 
põhjustab valu, turset või 
punetust 

Teadmata 

   
  

  
  

Joonis   A   B   C   D   E   F   G    



Organsüsteemi klass Kõrvaltoime (medDRA termin) Esinemissagedus 

Tromboos ja pindmiste veenide 
põletik 

Teadmata 

Kuumahood Teadmata 

RESPIRATOORSED, 
RINDKERE JA 
MEDIASTIINUMI HÄIRED 

Hingamisraskus ja vilisev 
hingamine 

Teadmata 

Hingeldus Teadmata 

SEEDETRAKTI HÄIRED 
Kõhulahtisus Teadmata 

Iiveldus Teadmata 

NAHA JA NAHAALUSKOE 
KAHJUSTUSED 

Lööve Sagea 

Sügelus Teadmata 

ÜLDISED HÄIRED JA 
MANUSTAMISKOHA 
REAKTSIOONID 

Palavik Sagea 

Valu rinnus Sagea 

Ebanormaalne enesetunnea Sagea 

Ebamugavustunne rinnus Teadmata 

 
a Ebanormaalne enesetunne hõlmab mõistet „hägusus peas” 
 
Kõrvaltoimete hindamiseks kasutatakse järgmisi esinemissageduse kategooriaid: 
väga sage: võib tekkida rohkem kui 1 inimesel 10st 
sage: võib tekkida kuni 1 inimesel 10st 
aeg-ajalt: võib tekkida kuni 1 inimesel 100st 
harv: võib tekkida kuni 1 inimesel 1000st 
väga harv: võib tekkida kuni 1 inimesel 10 000st 
teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel 
 
Järgnevad kõrvaltoimed põhinevad turustamisjärgsel kogemusel sama klassi teiste ravimitega. 
 
Allergilised ja anafülaktilised reaktsioonid 
Neid on täheldatud harvadel juhtudel. 
 
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid 
Harvadel juhtudel on täheldatud kehatemperatuuri tõusu. 
Teatatud on nõgestõvest ja oksendamisest. 
 
Vaskulaarsed häired 
Harva võib inimese VII hüübimisfaktori manustamise järel tekkida trombemboolilisi tüsistusi 
(vt lõik 4.4). 
Teatatud on insuldist, infarktist, arteriaalsest tromboosist, verehüüvetest kopsudes, mis 
põhjustavad valu rinnas ja hingeldust. 
 
Ohutusteavet seoses ülekantavate ühenditega vt lõik 4.4. 
 
Kõrvaltoimetest teatamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. 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 FACTOR VII BAXALTA´t säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg 
viitab selle kuu viimasele päevale. 
Hoida külmkapis (2 °C...8 °C). Mitte hoida sügavkülmas. 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
  
Valmislahus tuleb kasutada koheselt. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas 
hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida FACTOR VII BAXALTA sisaldab 
- Toimeaine on inimese VII hüübimisfaktor. Ühes viaalis on 600 RÜ inimese VII 

hüübimisfaktorit. 
- Teised koostisosad on: 

Pulber: naatriumkloriid, naatriumtsitraatdihüdraat, hepariin 
Lahusti: steriliseeritud süstevesi 

Valmislahus sisaldab mitte rohkem kui 20 RÜ FII/100 RÜ FVII, mitte rohkem kui 15 RÜ 
FIX/100 RÜ FVII ja mitte rohkem kui 35 RÜ FX/100 RÜ FVII. 
 
Kuidas FACTOR VII BAXALTA välja näeb ja pakendi sisu 
FACTOR VII BAXALTA on süstelahuse pulber ja lahusti 
Valge või kergelt värvunud pulber või kuivaine tükk. Lahustamise järel on lahus värvitu kuni 
kergelt kollakas ja selge või kergelt opalestseeruv, ei sisalda nähtavaid osakesi. 
FACTOR VII BAXALTA on 600 RÜ lüofiliseeritud pulber, mis lahustatakse 10 ml 
steriliseeritud süstevees 
FACTOR VII BAXALTA süstelahuse pulber on pakitud ühekordset annust sisaldavasse 
kummikorgiga II tüüpi klaasist viaali. Lahusti on pakitud ühekordset annust sisaldavasse 
kummikorgiga I tüüpi klaasist viaali. 
Iga pakend sisaldab ka lahustamiseks ja manustamiseks vajalikku komplekti: 1 ühekordseks 
kasutamiseks süstal, 1 ühekordseks kasutamiseks nõel, 1 ülekandenõel, 1 filternõel, 1 õhunõel 
ja 1 liblikinfusioonikomplekt. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja 
Baxalta Innovations GmbH 
Industriestrasse 67 
1221 Vienna 
Austria 
 
Tootja 
Takeda Manufacturing Austria AG 
Industriestrasse 67 
1221 Vienna 
Austria 
 
 



 
Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2021. 


