VALM ISTEYHTEEN VETO
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Granisetron Baxter 1 mg/ml injektioneste, liuos
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN M ÄÄRÄT
Aktiivinen aine on granisetroni
1 ml injektioneste sisältää 1 mg granisetronia (hydroklorid ina).
Yksi 1 ml ampulli sisältää 1 mg granisetronia (hydroklorid ina).
Yksi 3 ml ampulli sisältää 3 mg granisetronia (hydroklorid ina).
Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: natriumia
Yksi millilitra liuosta sisältää 4,06 mg natriumia
Täyde inen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3. LÄÄKEM UOTO
Injektioneste
Kirkas, väritön liuos, jossa ei ole näkyviä partikkeleita.
Osmolaarisuus: 270 - 350 mOsmol/l.
pH 4,00 - 6,00
4. KLIINISET TIEDOT
4.1 Käyttöaiheet
Granisetron Baxter 1 mg/ml injektioliuos on tarkoitettu ennaltaehkäisemään ja
hoitamaan aikuisilla
- kemoterapian ja sädehoidon aiheuttamaa akuuttia pahoinvointia ja oksentelua.
- postoperat vista pahoinvointia ja oksentelua.
- Granisetron Baxter 1 mg/ml injektioliuos on tarkoitettu ennaltaehkäisemään
kemoterapian ja sädehoidon aiheuttamaa v västynyttä pahoinvointia ja oksentelua.
- Granisetron Baxter 1 mg/ml injektioliuos on tarkoitettu ennaltaehkäisemään ja
hoitamaan aikuisten ja yli 2-vuotiaiden lasten kemoterapian aiheuttamaa akuuttia
pahoinvointia ja oksentelua.
4.2 Annos tus ja antotapa
Annostus
Kemoterapian ja sädehoidon aiheuttama pahoinvointi ja ok sentelu,
Ennaltaehk äisy (akuutti ja viivästynyt pahoinvointi).
1-3 mg(10–40 mikrog/kg) Granisetron Baxter 1 mg/ml -injektioliuosta annetaan joko hitaana
injektiona laskimoon tai laimennettuna 5 minuutin i.v.-infuusiona ennen kemoterapian
aloittamista. 1 mg injektionestettä laimennetaan 5 ml:tilavuuteen.
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Hoito (ak uutti pahoinvointi)
1-3 mg(10– 40 mikrog/kg) Granisetron Baxter 1 mg/ml -injektioliuosta annetaan joko hitaana
injektiona laskimoon tai laimennettuna 5 minuutin i.v.-infuusiona.
1
mg
injektioliuosta
laimennetaan 5 ml:n tilavuuteen. Granisetron Baxter 1 mg/ml - injektioliuoksen lisäannos
voidaan antaa aikaisintaan 10 minuutin kuluttua edellisestä annoksesta. Vuorokausiannos (24
h) saa o a korkeintaan 9 mg.
Yhdistäminen adrenok ortik osteroidiin
Laskimonsisäisellä kortikosteroid illa voidaan tehostaa parenteraalisesti annetun
granisetronin tehoa. Esimerkiksi 8-20 mg deksametasonia annetaan ennen
sytostaattihoidon alkua tai 250 mg metyylipredniso lo nia ennen kemoterapian alkua ja
välittömästi sen jälkeen.
Pediatriset potilaat
Granisetron Baxter 1 mg/ml -injektioliuoksen turva isuus ja teho on osoitettu yli 2- vuotiaiden
lasten kemoterapian aiheuttaman akuutin pahoinvoinnin ja oksentelun ennaltaehkäisyssä ja
hoidossa
ja
kemoterapian aiheuttaman
viivästyneen
pahoinvoinnin
ja
oksentelun
ennaltaehkäisyssä. Annos 10-40 mikrog/kg (enintään 3 mg) laimennetaan 10 -30 ml: a
infuusionestettä ja annoste aan 5 minuutin i.v.-infuusiona ennen kemoterapian
aloittamista. Yksi lisäannos voidaan tarvittaessa antaa 24 tunnin sisä ä. Lisäannoksen saa
antaa aikaisintaan 10 minuutin kuluttua ede isen infuusion päättymisestä.
Postoperatiivinen pahoinvointi ja ok sentelu.
1 mg (10 mikrog/kg) Granisetron Baxter 1 mg/ml -injektioliuosta annetaan hitaana injektiona
laskimoon. Granisetron Baxter 1 mg/ml -injektioliuoksen vuorokausiannos (24 h) saa olla
korkeintaan 3 mg.
Postoperat visen pahoinvoinnin ja oksentelun ennaltaehkäisyssä annostelu on suoritettava
loppuun ennen anestesian käynnistämistä.
Pediatriset potilaat
Olemassa olevat tiedot on kuvattu kohdassa 5.1, mutta annossuosituksia ei voida antaa.
Injektionestettä
ei suosite a lapsi e postoperat visen pahoinvoinnin
ja oksentelun
ennaltaehkäisyyn ja hoitoon, koska kl nistä tutkimustietoa ei ole riittävästi.
Erityisryhmät
Ik ääntyneet ja munuaisten vajaatoiminta
Erityisiä varoituksia valmisteen käytöstä ei ole ikääntynei e eikä munuaisten tai maksan
vajaatoiminnasta kärsiville potilaille.
Mak san vajaatoiminta
Näyttöä haittatapahtumien lisääntymisestä maksasairauspotilai a ei ole tähän mennessä saatu.
Granisetronin kinet kan vuoksi valmistetta on käytettävä tälle potilasryhmälle varauksella,
vaikka annoksen säätäminen ei ole tarpeen (ks. kohta 5.2).
Sivu 2 / 9

Antotapa
Antotapa voi olla joko hidas i.v.-injektio (yli 30 sekuntia) tai 5 minuuttia kestävä i.v.- infuusio
laimennettuna 20 - 50 ml:lla infuusionestettä.
4.3 Vas ta-aihe e t
Yliherkkyys granisetronille tai jo ekin kohdassa 6.1 luetellulle apuaineelle.
4.4. Erityis varoituks e t ja käyttöön liittyvät varotoime t
Koska Granisetron Baxter 1 mg/ml -injektioliuos voi hidastaa suolen motiliteettia, on
subakuutista suolitukoksesta kärsiviä potilaita seurattava annostelun jälkeen.
Kuten muillakin 5-HT3-antagonisteilla, granisetronilla on raportoitu EKG-muutoksia, mukaan
lukien QT-ajan pidentyminen
Tä ä saattaa o a kl nistä merkitystä potilaille, joilla on
entuudestaan sydämen rytmi- tai johtumishäiriöitä. Tämän vuoksi varovaisuutta on noudatettava
potilai a, joi a on sydänsairaus, sydäntoksinen kemoterapia ja/tai samanaikainen
elektrolyyttipo ikkea ma (ks. kohta 4.5).
Ristireagointia 5-HT3 -antagonisteille (esim. dolasetroni ja ondansetroni) on raportoitu.
Granisetron 1 mg/ml injektioliuos on pääasiassa natriumiton, sillä se sisältää natriumia
vähemmän kuin 1 (23 mg) annosta kohti (3 mg).
5-HT3 –antagonistien käytön yhteydessä on raportoitu serotoniinioireyhtymä joko
yksinään, mutta useimmiten yhdistelmänä muiden serotonergisten lääkkeiden kanssa
(mukaan lukien selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI), ja serotoniinin ja
noradrenaliinin takaisinoton estäjät (SNRI). Jos potilailla esiintyy serotoniinioireyhtymän
kaltaisia oireita, heidän tarkkailuaan suositellaan.
4.5 Yhte is vaikutuks et muide n lääke valmis teide n kans s a s ekä muut yhte is vaikutuks e t
Kuten muillakin 5-HT3-antagonisteilla, granisetronilla on raportoitu EKG-muutoksia,
mukaan lukien QT-ajan pidentyminen Tä ä voi olla kl nistä merkitystä potilai e, jotka
saavat samanaikaisesti lääkkeitä, joiden tiedetään pidentävän QT-aikaa ja/tai aiheuttavan
rytmihäiriöitä (ks. kohta 4.4).
Tervei e vapaaehtoisi e ihmisi e tehdyissä tutkimuksissa ei ole todettu yhteisvaikutusta
granisetronin
ja bentsodiatsep nien
(loratsepaami),
neuroleptien
(haloperidoli)
tai
ulkuslääkkeiden (simetidiini) väli ä. Granisetronin ja emetogeenisen syöpäkemoterapian välillä
ei ole todettu ilmeistä yhteisvaikutusta.
Erityisiä yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty nukutetuille potilaille.
Serotonergiset lääkkeet (esim. SSRI ja SNRI): serotoniinioireyhtymästä on esiintynyt
raportteja 5-HT3-antagonistien ja muiden serotonergisten lääkkeiden yhteiskäytön jälkeen
(mukaan lukien SSRI ja SNRI) (katso osio 4.4).
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4.6. Fe rtilite e tti, ras kaus ja ime tys
Raskaus
On vain vähän tietoja granisetronin käytöstä raskaana olevi e naisi e. Eläinkokeissa ei ole
havaittu suoria tai epäsuoria toksisia vaikutuksia lisääntymiseen (ks. kappale 5.3).
Varotoimenpiteenä on parempi välttää granisetronin käyttöä raskauden aikana.
Imetys
Ei tiedetä, erittyvätkö granisetroni tai sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon. Varotoimenpiteenä
rintaruokintaa ei suosite a Granisetron Baxter 1 mg/ml - injektio liuoshoidon aikana.
Hedelmällisyys
Granisetroni a
ei
hedelmällisyyteen.

todettu

haita isia

vaikutuksia

rotan

lisääntymiskykyyn eikä

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja kone ide n käyttökykyyn
Granisetron Baxter 1 mg/ml -injektioliuokse a ei odoteta olevan haita ista
vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.
4.8 Haittavaikutuks e t
Yhteenveto haittava ikutuk sista
Granisetron
Baxter 1 mg/ml -injektioliuoksen yleisimmät raportoidut haittavaikutukset
ovat
päänsärky ja ummetus, jotka voivat olla ohimeneviä. Granisetron Baxter 1 mg/ml –
injektioliuoksen käytön yhteydessä on raportoitu EKG-muutoksia, mukaan lukien QT- ajan
pidentymine n (ks. kohdat 4.4 ja 4.5).
Taulukoitu yhteenveto haittavaikutuksista
A a olevassa taulukossa on lueteltu Granisetron Baxter 1 mg/ml -injektioliuokseen ja muihin
5- HT3- antagonisteihin l ttyviä haittavaikutuksia, joita on raportoitu kl nisistä tutkimuksista ja
markkinoille tulon jälkeen.
Yleisyysluokat ovat seuraavat:
hyvin yleinen (≥1/10),
yleinen (≥1/100 to <1/10),
melko harvinainen (≥1/1,000 to <1/100),
harvinainen (≥1/10,000 to <1/1,000),
hyvin harvinainen (<1/10,000).
Immuunijärjestelmä
Melko harvinainen
Psyykkiset häiriöt
Yleinen
Hermosto
Hyvin yleinen

Yliherkkyysreaktiot
esim. anafylaksia, nokkosihottuma
Unettomuus
Päänsärky
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Melko harvinainen
Harvinainen

Ekstapyramidaaliset reaktiot
Serotoniinioireyhtymä (katso myös osiot 4.4
ja 4.5)

Sydän
Melko harvinainen
QT-ajan pidentymine n
Maha-suolikanavan häiriöt
Hyvin yleinen
Ummetus
Yleinen
Ripuli
Maksa ja sappi
Yleinen
Kohonneet maksan transaminaasiarvot*
Iho ja ihonalainen kudos
Melko harvinainen
Ihottuma
*Es ntyvyys yhtä yleistä potilailla, jotka saivat vertailuvalmisteita
Lisätietoja valikoiduista haittavaikutuksista
Kuten
muillakin 5-HT3-antagonisteilla,
granisetronilla on raportoitu
mukaan lukien QT-ajan pidentyminen (ks. kohdat 4.4 ja 4.5).

EKG-muutoksia,

Samoin kuin muiden 5-HT3-antagonistien kanssa, serotoniinioireyhtymän esiintymistä
(mukaan lukien muuttunut henkinen tila, autonominen toimintahäiriö ja neuromuskulaariset
poikkeavuudet) on raportoitu Granisetron 1 mg/ml injektioliuoksen ja
muiden
serotonergisten lääkkeiden yhteiskäytön jälkeen (katso osat 4.4 ja 4.5).
Epäillyis tä haittavaikutuks is ta ilmoittamine n
On
tärkeää ilmoittaa myyntiluvan
myöntämisen
jälkeisistä
lääkevalmisteen epäi yistä
haittavaikutuksista. Se
mahdollistaa lääkevalmisteen
hyöty-haittatasapainon
jatkuvan arvioinnin.
Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuks is ta
seuraavalle tahole:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI- 00034 Fimea
4.9 Yliannostus
Granisetron Baxter 1 mg/ml -injektioliuokse e ei ole olemassa spesifistä
antidoottia. Yliannostapauksissa potilai e annetaan oireenmukaista hoitoa. Kertainjektiona
annetun 38,5 mg:n Granisetron Baxter 1 mg/ml -injektioliuoksen yliannostuksen
yhteydessä on raportoitu lähinnä lievää päänsärkyä, mutta ei muita jälkiseurauksia.
5. FARM AKOLOGISET OM INAISUUDET
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5.1 Farmakodynamiikka
Farmakoterapeuttinen ryhmä: Pahoinvointilääkkeet, Seroton niantagonistit (5-HT3). ATCkoodi: A04AA02
Neurologinen vaikutusmekanis mi, seroton nivälitte ine n pahoinvointi ja oksentelu Seroton ni
on pääasiallinen hermoston välittäjäaine,
joka aiheuttaa kemoterapian tai sädehoidon
jälkeisen oksentelun. 5-HT3-reseptoreita esiintyy kolmella alueella: mahasuolikanavan
vagaalisissa hermonpäätteissä ja kemoreseptorien aktivoivi a aluei a, jotka sijaitsevat area
postremassa ja aivorungon oksennuskeskuksen noradrenergisessa tumakkeessa, nucleus
tractus solitarius. Kemoreseptorien aktivoivat alueet sijaitsevat neljännen aivokammion
pohja a (area postrema). Tästä rakenteesta puuttuu tehokas veri- aivoeste, ja se havaitsee
emeettiset aineet sekä systeemisessä verenkierrossa ja selkäydinnesteessä. Oksennuskeskus
sijaitsee aivorungon medu aarisissa rakenteissa. Se saa pääasia iset signaalit oksennuskeskuksen
alueelta sekä vagaalisen ja sympaattisen signaalin suolesta.
Sädetykse e tai solunsalpaaji e altistumisen seurauksena serotoniinia (5-HT) vapautuu
ohutsuolen limakalvon enterokromaff nisista soluista. Nämä ovat vagaalisten afferenttien
hermosolujen vieressä, missä 5-HT3-reseptorit sijaitsevat. Vapautunut seroton ni aktivoi
vagaalisia hermosoluja 5-HT3-reseptoreiden kautta, mikä johtaa voimakkaaseen emeettiseen
vasteeseen oksennuskeskuksen area postreman välityksellä.
Vaikutus mekanismi
Granisetroni on voimakas antiemeetti ja hyvin selekt vinen 5- hydroksitryptam nireseptorin
(5-HT3) salpaaja.
Radioligandisitoutumistutkimusten mukaan granisetroni a on erittäin
heikko affiniteetti muuntyyppis n reseptoreihin, 5-HT- ja dopam ni D2-reseptorit mukaan
lukien.
Kemoterapian ja sädehoidon aiheuttama pahoinvointi ja oksentelu
Laskimonsisäisesti annetun granisetronin on osoitettu estävän solunsalpaajan aiheuttamaa
pahoinvointia ja oksentelua aikuisilla ja 2 – 16-vuotiailla lapsilla.
Postoperat vinen pahoinvointi ja oksentelu
Laskimonsisäisesti
annettu
granisetroni
on osoittautunut
tehokkaaksi
postoperat visen pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisyssä ja hoidossa.

aikuisten

Granisetronin farmakologiset ominaisuudet
Granisetroni a on raportoitu sytokromi P450: een l ttyviä yhteisvaikutuksia neurotrooppisten ja
muiden vaikuttavien aineiden kanssa
(katso kohta 4.5)
In vitro -tutkimuksissa on osoitettu, että granisetroni ei vaikuta sytokromi P450:n
alaryhmän 3A4:n toimintaan (osa istuu eräiden nukutusaineiden metaboliaan). In vitro tutkimuksissa on osoitettu, että ketokonatsoli estää granisetronin rengasrakenteen hapettumista.
Tätä ei kuitenkaan pidetä kl nisesti merkityksellisenä.
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Vaikka QT-ajan pidentymistä on havaittu 5-HT3 -antagonistei a (ks. kohta 4.4), tätä vaikutusta
on todettu vain se aise a es ntyvyyde ä ja laajuude a, ettei sillä ole kliinistä merkitystä terveille
henkilöi e. On kuitenkin suositeltavaa seurata sekä EKG- että kliinisiä muutoksia hoidettaessa
potilaita, jotka samanaikaisesti käyttävät QT-aikaa pidentäviä lääkkeitä (ks. kohta 4.5).
Pediatrinen käyttö
Granisetronin kl nistä käyttöä on raportoitu (Candiotti et al.).
Prospekt visessa,
satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, rinnakkaisryhmissä tehtävässä monikeskustutkimuksessa
tutkittiin 157 iältään 2 16-vuotiasta lasta, jotka joutuivat elektiiviseen leikkaukseen. Kahden
ensimmäisen tunnin aikana leikkauksesta useimmi a potilailla ei havaittu pahoinvointia eikä
oksentelua.
5.2 Farmakokine tiikka
Oraalisen annostelun farmakokinet kka on lineaarista 2,5-kertaiseen aikuisten suositusannokseen
asti. Annosvastetutkimuksissa on havaittu, että granisetronin antiemeettinen vaikutus ei
yksiselitteisesti korreloidu annettuun annokseen tai granisetronin plasmapitoisuuteen.
Granisetronin pahoinvointia ehkäisevän aloitusannoksen nelinkertaistamisella ei ollut vaikutusta
hoitovasteen saaneiden potilaiden määrään eikä oireiden kestoon.
Jakautuminen
Granisetronin jakautumistilavuus
sitoutuminen on noin 65 %.

on suuri, keskimäärin noin 3 l/kg. Plasman proteiineihin

Biotransformaatio
Granisetroni metaboloituu ensisijaisesti maksassa oksidaation ja sitä seuraavan konjugaation
kautta. Tärkeimmät
metabol tit ovat 7-OH-granisetroni
sekä sen sulfaatti- ja
glukuronidikonjugaatit. Vaikka 7-OH-granisetronilla ja indatsoli-N-desmetyyli granisetroni a on
todettu antiemeettisiä ominaisuuksia, on epätodennäköistä, että ne vaikuttaisivat merkitsevästi
granisetronin farmakologiseen vaikutukseen ihmisellä.
Maksan mikrosomaaliset in vitro -tutkimukset osoittavat, että ketokonatsoli estää granisetronin
pääasiallista metaboliareittiä, mikä v ttaa metabolian tapahtuvan sytokromi P450:n CYP3Aalaryhmän välityksellä (ks. kohta 4.5).
Erittyminen
Puhdistuma tapahtuu lähinnä metaboloituma a maksassa. Virtsaan granisetroniannoksesta erittyy
muuttumattomana 12% ja metabol tteina 47%. Loput erittyvät metabol tteina ulosteeseen.
Keskimääräinen puoliintumisaika plasmassa on noin 9 tuntia sekä suun kautta että laskimoon
annettuna. Yksilölliset vaihtelut ovat suuria.
Farmakokinetiikka erityisryhmissä
Munuaisten vajaatoiminta
Vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa on todettu, että farmakokineettiset parametrit laskimoon
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annetun kerta-annoksen jälkeen ovat yleensä samat kuin terveillä henkilöillä.
Mak san vajaatoiminta
Potilai a, joi a on maksan vajaatoiminta maksan syöpämuutosten vuoksi, granisetronin
kokonaisplasmapuhdistuma laskimoon annetun annoksen jälkeen oli noin puolet s tä, mitä
normaalin maksan omaavilla potilailla. Näistä muutoksista huolimatta ei
annoksen
muuttaminen ole tarpeen (ks. kohta 4.2).
Iäk k äät potilaat
Iäkkäi ä potilai a farmakokineettiset parametrit olivat laskimoon annetun kerta- annoksen
jälkeen samoissa rajoissa kuin muilla aikuisilla.
Pediatriset potilaat
Lapsi a farmakokineettiset parametrit olivat laskimoon annetun kerta-annoksen jälkeen
vastaavat kuin aikuisi a, kun parametrit (jakaantumistilavuus ja kokonaisplasmapuhdistuma)
normalisoitiin suhteessa kehon painoon.
5.3 Pre kliinis et tie dot turvallis uude s ta
Konventionaalisiin
farmakologisiin
turvallisuustutkimuksiin,
toistuvan
annoksen
toksisuuskokeis n, lisääntymistoksisuustutkimuks n sekä genotoksisuuteen perustuvista
prekliinisistätutkimustiedoistaeiilmennyterityistävaaraaihmisille.Karsinogeenisuustutkimuksissaihmisilläei
havaittuerityistävaaraaihmisillesuositelluilla annoksilla. Karsinogeenisuuden riskiä ei voida kuitenkaan
sulkea pois suuremmilla annoksilla ja pidempiaikaisessa käytössä.
Kloonatuil a ihmisen sydämen ionikanavi a tehty tutkimus osoitti, että granisetroni saattaa
vaikuttaa sydämen repolarisaatioon salpaama a HERG-kaliumkanavia. Granisetronin
on
osoitettu salpaavan sekä natrium-että kaliumkanavia, mikä saattaa vaikuttaa
sekä
depolarisaatioon että repolarisaatioon pidentämä ä PR-, QRS- ja QT- aikaa. Nämä tiedot
auttavat
selvittämään
niitä
molekulaarisia
mekanismeja, jotka vaikuttavat tämän
lääkeaineryhmän käyttöön liittyvien joidenkin EKG-muutosten (etenkin QT- ja QRS-ajan
pitenemisen) es ntymiseen. Sydämen lyöntitaajuus, verenpaine tai EKG-käyrä eivät kuitenkaan
muutu. Jos muutoksia ilmenee, niillä ei tavallisesti ole kliinistä merkitystä.
6. FARM ASEUTTISET TIEDOT
6.1 Apuaineet
injektioneste is iin käytettävä vesi
Natriumklor id i
Sitruunahappo monohydraatti
Suolahappo (pH:n säätämiseen)
Natriumhydroks id i (pH:n säätämiseen)
6.2 Yhte e ns opimatto muude t
Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta n tä,
jotka mainitaan kohdassa 6.6.
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6.3. Ke stoaika
24 kuukautta.
Valmisteen on osoitettu säilyvän kemia isesti ja fysikaalisesti stabiilina 24 tuntia 25 °C:ssa ja
2°C:ssa.
Mikrobiologiselta
kannalta
valmiste
tulisi käyttää heti. Ellei
valmistetta käytetä heti,
käytönaikainen säilytysaika ja säilytysolosuhteet ennen käyttöä
ovat käyttäjän vastuu a, eivätkä nämä normaalisti saa ylittää 24 tuntia 2–8 °C:ssa, e ei
lääkevalmistetta ole valmistettu käyttövalm ksi valvotuissa ja validoiduissa aseptisissa
olosuhteissa.
6.4 Säilytys
Säilytä a e 30 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä. Säilytä ampulleja ulkopakkauksessa.
Näin suojaat niitä valolta.
6.5 Pakkaus tyyppi ja pakkaus koot
1 ml:n ja 3 ml:n väritön lasiampulli.
5 tai 10 x 1 ml
5, 10 tai 25 x 3 ml
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.
6.6 Erityis e t varotoime t hävittämis e lle ja muut käs itte lyohje e t
Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.
Granisetron Baxter 1 mg/ml -injektioliuos on yhteensopiva seuraavien
infuusionesteiden kanssa 32 tunnin ajan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Natriumkloridi- injektio, BP (0,9 %, paino/tilavuus)
Glukoosi- injektio, BP (5 %, paino/tilavuus)
Natriumkloridi (0,18 %, paino/tilavuus) ja glukoosi- injektio, BP (4 %, paino/tilavuus)
Hartmannin liuos, BP (yhdistetty natriumlaktaatti- injektio, BP)
Natriumlaktaatti- injektio, BP
Mannitoli-injektio, BP (10 %, paino/tilavuus)

7. M YYNTILUVAN HALTIJA
Baxter Holding B.V.
Kobaltweg 49,
3542CE Utrecht, Hollanti

8. M YYNTILUVAN NUM ERO(T)
31415
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9. M YYNTILUVAN M YÖNTÄM ISPÄIVÄM ÄÄRÄ/ UUDISTAM ISPÄIVÄM ÄÄRÄ
Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 26.09.14
Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä:13.05.19

10. TEKSTIN M UUTTAM ISPÄIVÄM ÄÄRÄ
27.05.2019

Sivu 10 / 10

