
 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Beriate 250 RÜ süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti 
Beriate 500 RÜ süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti 

Beriate 1000 RÜ süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti 
Beriate 2000 RÜ süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti 

 
inimese VIII 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 nõu oma 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 Beriate ja milleks seda kasutatakse 
 
Mis on Beriate 
Beriate viaal sisaldab pulbrit ja eraldi viaalis on lahusti. Manustamiskõlblikuks muudetud lahus tuleb 
süstida või infundeerida veeni. 
 
Beriate on valmistatud inimplasmast (vere vedel osa) ja sisaldab inimese VIII hüübimisfaktorit. Seda 
ravimit kasutatakse veritsuste ennetamiseks ja peatamiseks, mis on tingitud VIII hüübimisfaktori (A-
hemofiilia) puudulikkusest veres. Seda ravimit võib kasutada ka omandatud VIII hüübimisfaktori 
vaeguse korral. 
 
Milleks Beriate’t kasutatakse 
VIII hüübimisfaktor osaleb vere hüübimises (koagulatsioon). VIII hüübimisfaktori puudumine 
tähendab, et veri ei hüübi nii kiiresti kui peaks, mistõttu esineb soodumus veritsuste tekkeks. VIII 
faktori asendamine Beriate’ga parandab hüübimismehhanisme ajutiselt. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Beriate kasutamist 
 
Järgmised lõigud sisaldavad teavet, millega teie ja teie arst peate arvestama, enne Beriate kasutamist. 
 
Beriate’t ei tohi kasutada 
 kui olete inimese VIII hüübimisfaktori või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) 

suhtes allergiline (ülitundlik). 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
 
Jälgitavus 



Tungivalt soovitatav on igal Beriate manustamise korral märkida ravipäevikusse üles manustamise 
kuupäev, partii number ja süstitud kogus. 
 
Enne Beriate kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 Võivad tekkida allergilised (ülitundlikkuse) reaktsioonid. Teie arst peab teid teavitama 

allergiliste reaktsioonide varastest nähtudest. Nende hulka kuuluvad nõgestõbi, 
generaliseerunud nahalööve, pigistustunne rinnus, vilistav hingamine, vererõhu langus ja 
anafülaksia (raske allergiline reaktsioon, mis põhjustab raskeid hingamisraskusi või pearinglust). 
Kui teil tekivad sellised sümptomid, lõpetage kohe ravimi kasutamine ja võtke ühendust 
oma arstiga. 

 Inhibiitorite (antikehade) teke on teadaolev tüsistus, mis võib tekkida ravi ajal kõigi VIII 
hüübimisfaktorit sisaldavate ravimitega. Need inhibiitorid, eriti kui nende sisaldus on kõrge, 
takistavad ravimi õiget toimimist ning teid või teie last jälgitakse nende inhibiitorite tekke suhtes 
hoolikalt. Kui vaatamata ravile Beriate’ga ei allu teie või teie lapse veritsus ravile, teavitage 
sellest kohe oma arsti. 

 Kui teile on öeldud, et teil on südamehaigus või teil on risk südamehaiguse tekkeks, teavitage 
sellest oma arsti või apteekrit. 

 Kui teile on vaja paigaldada Beriate manustamiseks tsentraalveeni kateeter, peab teie arst 
arvestama sellega seotud tüsistuste tekke riskiga kohas, kuhu kateeter sisestatakse, sealhulgas 
kohalikud reaktsioonid, bakterite sattumine verre (baktereemia) ja trombide teke veresoontes 
(tromboos). 

 
Teie arst hindab hoolikalt Beriate’ga ravist saadavat kasu nende tüsistuste tekke riskiga. 
 
Viirusohutus 
Kui ravimeid valmistatakse inimverest või –plasmast, rakendatakse teatavaid abinõusid, et vältida 
infektsioonide ülekandumist patsientidele. Nendeks meetmeteks on vere- ja plasmadoonorite hoolikas 
valik, tagamaks nende doonorite välistamise, kellel on oht kanda haigustekitajaid ning iga 
plasmaannetuse ja plasmakogumike uurimine viiruse/infektsioonide osas. Nende ravimpreparaatide 
tootjad rakendavad tootmisprotsessis meetmeid, mille abil inaktiveeritakse või eemaldatakse viirused 
või teised patogeenid. Vaatamata nendele meetmetele, ei saa viiruse ülekandumise võimalust täielikult 
välistada, kui manustatakse inimverest või –plasmast valmistatud ravimeid. See kehtib igasuguste 
senitundmatute või uute viiruste või teiste haigusetekitajate kohta. 
 
Rakendatavaid meetmeid peetakse tõhusaks kestaga viiruste puhul, näiteks inimese 
immuunpuudulikkuse viirus (HIV, AIDS-i põhjustav viirus), B-hepatiidi viirus ja C-hepatiidi viirus 
(mis põhjustab maksapõletikku) ning ka kestata A-hepatiidi ja parvoviiruse B19 puhul. 
 
Teie arst võib teile soovitada kaaluda vaktsineerimist A- või B-hepatiidi vastu, kui te saate 
regulaarselt/korduvalt inimplasmast valmistatud ravimpreparaate (nt VIII hüübimisfaktor). 
 
Muud ravimid ja Beriate 
 Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes 

muid ravimeid. 
 Beriate’t ei tohi segada teiste ravimpreparaatidega, lahjendite ega lahustitega, välja arvatud 

nendega, mis on tootja poolt soovitatud (vt lõik 6). 
 
Rasedus, imetamine ja viljakus 
 Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle 

ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. 
 Beriate’t võib raseduse ja imetamise ajal manustada ainult siis, kui see on selgelt vajalik. 
 Andmed viljakuse kohta puuduvad. 
 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Beriate ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. 
 
Beriate sisaldab naatriumi 



Beriate 250 RÜ ja 500 RÜ sisaldavad vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes viaalis, see tähendab 
põhimõtteliselt “naatriumivaba”. 
 
Beriate 1000 RÜ ja 2000 RÜ sisaldavad 27,55 mg naatriumi (söögisoola peamine koostisosa) ühes 
viaalis. See on võrdne 1,4%-ga naatriumi maksimaalsest soovitatud ööpäevasest toiduga saadavast 
kogusest täiskasvanutel. 
 
 
3. Kuidas Beriate’t kasutada 
 
Kasutage Beriate’t alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu oma arsti või apteekriga. 
 
A-hemofiilia ravi peab alustama ja jälgima verehüübimishäirete ravi alal kogenud arst. 
 
Annus 
VIII faktori kogus, mida te vajate ja ravi kestus sõltuvad mitmetest teguritest, näiteks teie kehakaalust, 
haiguse raskusest, verejooksu kohast ja intensiivsusest või vajadusest verejooksu ära hoida kirurgiliste 
protseduuride või uuringute ajal. 
Kui teile on Beriate välja kirjutatud kodus kasutamiseks, veendub teie arst, et teile on näidatud, kuidas 
seda süstida ja kui palju kasutada. 
Järgige arstilt või hemofiilia ravikeskuse õelt saadud juhiseid. 
 
Kasutamine lastel ja noorukitel 
Annus põhineb kehakaalul ning lähtub samadest juhistest, mis täiskasvanute puhul. 
 
Kui te kasutate Beriate’t rohkem, kui ette nähtud 
VIII hüübimisfaktori üleannustamise sümptomitest ei ole teatatud. 
 
Kui te unustate Beriate’t kasutada 
Manustage viivitamatult oma järgmine annus ja jätkake regulaarsete intervallide järel, vastavalt arsti 
juhistele. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata. 
 
Manustamiskõlblikuks muutmine ja manustamine 
 
Üldised juhised: 
 Pulber tuleb segada (manustamiskõlblikuks muuta) lahustiga (vedelik) ja tõmmata viaalist välja 

aseptilistes tingimustes. 
 Manustamiskõlblikuks muudetud lahus peab olema selge või veidi helkiv, st et see võib valguse 

vastu vaadates sädeleda. Aeg-ajalt võivad viaalis leiduda mõned helbed või osakesed. Mix2Vial’i 
komplekti kuuluv filter eemaldab need osakesed. See filteerimine ei mõjuta annuste arvutamist. 
Pärast filtreerimist ja väljatõmbamist süstlasse (vt allpool), tuleb lahust enne kasutamist silmaga 
kontrollida väikeste osakeste ja värvuse muutuse suhtes. Ärge kasutage lahust, kui see on 
süstlasse tõmmatult nähtavalt hägune või sisaldab helbeid või osakesi. 

 Kui ravim on väljatõmmatud süstlasse, tuleb see kohe ära kasutada. Ärge säilitage ravimit süstlas. 
 Mis tahes kasutamata jäänud ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt 

kohalikele nõuetele ja arsti juhistele. 
 
Manustamiskõlblikuks muutmine: 
Kumbagi viaali avamata, laske Beriate pulbril ja vedelikul soojeneda toa- või kehatemperatuurini. 
Seda võite teha nii, et jätate viaalid umbes tunniks toatemperatuurile või hoiate neid mõned minutid 
käes. 
ÄRGE laske viaalidel kokku puutuda otsese kuumusega. Viaale ei tohi soojendada üle 
kehatemperatuuri (37 ºC). 
 



Eemaldage ettevaatlikult pulbrit ja lahustit sisaldavatelt viaalidelt kaitsekatted ja puhastage katmata 
kummikorgid alkoholis immutatud lapiga. Laske viaalidel enne Mix2Viali pakendi avamist kuivada, 
seejärel järgige alltoodud juhiseid. 
 

1 

1. Avage Mix2Vial’i pakend, eemaldades kaas. 
Ärge võtke Mix2Vial’i blisterpakendist välja! 

2 

2. Asetage lahusti viaal tasasele puhtale pinnale ja 
hoidke sellest kõvasti kinni. Võtke Mix2Vial koos 
blisterpakendiga ja lükake sinise adapteri otsas 
olev teravik sirgelt läbi lahusti viaali punnkorgi. 

3 

3. Eemaldage blisterpakend ettevaatlikult 
Mix2Vial’i komplektist, hoides servast kinni ja 
tõmmates vertikaalselt üles. Veenduge, et 
tõmbate eemale vaid blisterpakendi ja mitte 
Mix2Vial’i komplekti. 

4 

4. Asetage ravimi viaal tasasele ja kindlale 
pinnale. Pöörake lahusti viaal koos selle külge 
kinnitatud Mix2Vial’i komplektiga ümber ja 
lükake läbipaistva adapteri otsas olev teravik 
otse alla, läbi ravimpreparaadi viaali punnkorgi. 
Lahusti voolab automaatselt ravimpreparaadi 
viaali.  

 5 

5. Võtke ühe käega Mix2Vial’i komplekti 
preparaadipoolsest otsast ja teise käega 
lahustipoolsest otsast ning keerake komplekt 
ettevaatlikult vastupäeva kaheks osaks lahti. 
Visake lahusti viaal koos küljes oleva sinise 
Mix2Vial’i adapteriga minema. 

6 

6. Keerutage õrnalt preparaadi viaali koos küljes 
oleva läbipaistva adapteriga, kuni aine on 
täielikult lahustunud. Ärge raputage. 

7 

7. Tõmmake õhk tühja steriilsesse süstlasse. 
Hoides preparaadi viaali püstiasendis, ühendage 
süstal Mix2Vial Luer-tüüpi lukuga ühenduse 
külge, keerates päripäeva. Süstige preparaadi 
viaali õhku. 

 
Väljavõtmine ja manustamine: 
 



8 

8. Hoides süstla kolbi allasurutuna, pöörake 
süsteem tagurpidi ja tõmmake lahus süstlasse 
kolbi õrnalt alla tõmmates. 

9 

9. Nüüd, kui lahus on süstlasse viidud, hoidke 
süstla korpusest kõvasti kinni (süstla kolb suunaga 
alla) ja ühendage läbipaistev Mix2Vial adapter 
süstla küljest lahti, keerates vastupäeva. 

 
Kasutage ravimpreparaadiga kaasas olevat veenipunktsiooni komplekti, sisestage nõel veeni. Laske 
verel voolata tagasi toru lõpuni. Kinnitage süstal veenipunktsiooni komplekti keermetega lukustuvasse 
otsa. Süstige manustamiskõlblikuks muudetud lahus aeglaselt veeni, järgides arsti juhiseid. Süste- 
või infusioonikiirus ei tohi ületada 2 ml minutis. Olge ettevaatlik, et preparaati sisaldavasse süstlasse 
ei satuks verd. 
 
Kui on vaja kasutada suurt kogust, on alternatiivseks võimaluseks infusioon. Manustamiskõlblikuks 
muudetud ravimpreparaati tuleb viia selleks ettenähtud infusioonisüsteemi. Infusioon tuleb läbi viia 
vastavalt arstilt saadud juhistele. 
 
Jälgige end võimalike kõrvaltoimete suhtes, mis võivad kohe tekkida. Kui teil tekib ükskõik milline 
kõrvaltoime, mis võib olla seotud Beriate manustamisega, tuleb süstimine või infusioon peatada (vt ka 
lõik 2). 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Kui teil tekib mõni järgmistest nähtudest, pöörduge viivitamatult arsti poole või minge lähima 
haigla erakorralise meditsiini osakonda või hemofiiliakeskusesse: 
 Angioödeemi sümptomid, nagu 

 näo, keele või kõri turse 
 neelamisraskused 
 nõgestõbi ja hingamisraskused 
Neid kõrvaltoimeid on täheldatud väga harva (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st) ja 
võivad mõnel juhul progresseeruda rasketeks allergilisteks reaktsioonideks (anafülaksia), 
sealhulgas šokk. 

Ravitoime puudumine (veritsemine ei peatu). Lastel, keda varem ei ole ravitud VIII hüübimisfaktorit 
sisaldavate ravimitega, võivad inhibeerivad antikehad (vt lõik 2) tekkida väga sageli (enam kui 
1 patsiendil 10-st); samas kui patsientidel, keda on varem ravitud VIII hüübimisfaktoriga (ravikuuri 
kestus kauem kui 150 päeva), võivad inhibiitorid tekkida aeg-ajalt (vähem kui 1 patsiendil 100-st). Kui 
see juhtub, ei pruugi teie või teie lapse ravimid enam õigesti toimida ning teil või teie lapsel võib 
esineda püsiv veritsus. 
 



Muud kõrvaltoimed on: 
 Allergilised (ülitundlikkuse) reaktsioonid, mille hulka võib kuuluda: 

 põletus- ja kipitustunne süste- või infusioonikohal 
 külmavärinad, nahaõhetus, nahalööve üle kogu keha, kuplade teke 
 peavalu 
 vererõhu langus, rahutus, südametegevuse kiirenemine, pigistustunne rinnus, vilistav 

hingamine 
 väsimus (letargia) 
 iiveldus, oksendamine 
 torkimistunne 
Neid kõrvaltoimeid on täheldatud väga harva ning need võivad mõnel juhul progresseeruda 
rasketeks allergilisteks reaktsioonideks (anafülaksia), sealhulgas šokk. 

 Väga harva on teatatud palaviku esinemisest. 
 
Kõrvaltoimed lastel ja noorukitel 
Kõrvaltoimete esinemissagedus, tüüp ja raskus on lastel eeldatavasti sama mis täiskasvanutel. 
 
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 Beriate’t säilitada 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg 
viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
 Hoida külmkapis (2 °C…8 °C).  
 Kõlblikkusaja jooksul võib Beriate’t säilitada temperatuuril kuni 25 C mitte üle kumulatiivse 

säilitusperioodi, 1 kuu. Ühekordsed toatemperatuuril hoidmise perioodid tuleb dokumenteerida 
oma ravipäevikusse, et need vastaksid 1-kuulisele perioodile. 

 Beriate ei sisalda säilitusaineid, seetõttu tuleb manustamiskõlblikuks muudetud ravimpreparaat 
kasutada kohe. 

 Kui manustamiskõlblikuks muudetud ravimpreparaati ei kasutata kohe, ei tohi kasutusaeg viaalis 
toatemperatuuril ületada 8 tundi. Kui ravim on väljatõmmatud süstlasse, tuleb see kohe ära 
kasutada. 

 Mitte lasta külmuda. 
 Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult. 
 Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Beriate sisaldab 
Toimeaine on: 
Beriate sisaldab pulbrit (sisaldab nominaalselt 250 RÜ, 500 RÜ, 1000 RÜ või 2000 RÜ inimese VIII 
hüübimisfaktorit viaali kohta) ja vedelikku (lahustit). Manustamiskõlblikuks muudetud lahus on 
mõeldud süstena või infusioonina manustamiseks. 
 
Beriate 250/500/1000, mis on manustamiskõlblikuks muudetud vastavalt 2,5 ml, 5 ml ja 10 ml 
süsteveega, sisaldab ligikaudu 100 RÜ/ml inimese VIII hüübimisfaktorit. Beriate 2000 tuleb 
manustamiskõlblikuks muuta 10 ml süsteveega, saadud lahus sisaldab ligikaudu 200 RÜ/ml inimese 
VIII hüübimisfaktorit. 
 
Teised koostisosad on: 



Glütsiin, kaltsiumkloriid, naatriumhüdroksiid (väikestes kogustes) pH reguleerimiseks, sahharoos, 
naatriumkloriid. Lahusti: süstevesi vastavalt 2,5 ml, 5 ml ja 10 ml. 
 
Kuidas Beriate välja näeb ja pakendi sisu 
Beriate on saadaval valge pulbrina koos lahustiga (süstevesi). 
Manustamiskõlblikuks muudetud lahus peab olema selge või kergelt pärlendav, st et see võib olla 
vastu valgust vaadates veiklev, kuid ei tohi sisaldada nähtavaid osakesi. 
 
Pakendid 
250 RÜ pakend sisaldab: 
- 1 viaal pulbriga 
- 1 viaal 2,5 ml süsteveega 
- 1 filterülekandeseade 20/20 
Manustamiskomplekt (sisekarp): 
- 1 ühekordselt kasutatav 5 ml süstal 
- 1 veenipunktsiooni komplekt 
- 2 alkoholiga immutatud lappi 
- 1 mittesteriilne plaaster 
 
500 RÜ pakend sisaldab: 
- 1 viaal pulbriga 
- 1 viaal 5 ml süsteveega 
- 1 filterülekandeseade 20/20 
Manustamiskomplekt (sisekarp): 
- 1 ühekordselt kasutatav 5 ml süstal 
- 1 veenipunktsiooni komplekt 
- 2 alkoholiga immutatud lappi 
- 1 mittesteriilne plaaster 
 
1000 RÜ pakend sisaldab: 
- 1 viaal pulbriga 
- 1 viaal 10 ml süsteveega 
- 1 filterülekandeseade 20/20 
Manustamiskomplekt (sisekarp): 
- 1 ühekordselt kasutatav 10 ml süstal 
- 1 veenipunktsiooni komplekt 
- 2 alkoholiga immutatud lappi 
- 1 mittesteriilne plaaster 
 
2000 RÜ pakend sisaldab: 
- 1 viaal pulbriga 
- 1 viaal 10 ml süsteveega 
- 1 filterülekandeseade 20/20 
Manustamiskomplekt (sisekarp): 
- 1 ühekordselt kasutatav 10 ml süstal 
- 1 veenipunktsiooni komplekt 
- 2 alkoholiga immutatud lappi 
- 1 mittesteriilne plaaster 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
CSL Behring GmbH 
Emil-von-Behring-Straße 76 
35041 Marburg 
Saksamaa 
 



See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste 
nimetustega: 
 
Liikmesriigi nimi Ravimi nimetus 
Austria Beriate 100 I.E./ml Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer 

Injektions- oder Infusionslösung (250 I.E., 500 I.E., 1000 I.E.) 
Beriate 200 I.E./ml Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer 
Injektions- oder Infusionslösung (2000 I.E.)  
 

Bulgaaria Beriate 250 IU Powder and solvent for solution for injection or infusion 
Beriate 500 IU Powder and solvent for solution for injection or infusion 
Beriate 1000 IU Powder and solvent for solution for injection or infusion 
Beriate 2000 IU Powder and solvent for solution for injection or infusion 
 

Horvaatia Beriate 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ili infuziju 
Beriate 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ili infuziju 
Beriate 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ili infuziju 
Beriate 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ili infuziju 
 

Tšehhi, Slovakkia Beriate 250 IU, Beriate 500 IU, Beriate 1000 IU, Beriate 2000 IU  
 

Saksamaa Beriate 250, Beriate 500, Beriate 1000, Beriate 2000  
 

Ungari Beriate 250, 500 and 1000: 
BERIATE 100 NE/ml por és oldószer oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 
Beriate 2000: 
BERIATE 200 NE/ml por és oldószer oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 
 

Läti Beriate 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju vai infūziju šķīduma 
pagatavošanai 
Beriate 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju vai infūziju šķīduma 
pagatavošanai 
Beriate 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju vai infūziju šķīduma 
pagatavošanai 
Beriate 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju vai infūziju šķīduma 
pagatavošanai 
 

Leedu Beriate 250 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam ar infuziniam tirpalui 
Beriate 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam ar infuziniam tirpalui 
Beriate 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam ar infuziniam tirpalui 
Beriate 2000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam ar infuziniam tirpalui 
 

Itaalia, Portugal, Eesti Beriate 
 

Poola Beriate 250 
Beriate 500 
Beriate 1000 
Beriate 2000 
 

Rumeenia Beriate 250 pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 
Beriate 500 pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 
Beriate 1000 pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 
Beriate 2000 pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 
 

Hispaania Beriate 250 UI polvo y disolvente para solución inyectable o perfusión 
Beriate 500 UI polvo y disolvente para solución inyectable o perfusión 
Beriate 1000 UI polvo y disolvente para solución inyectable o perfusión 



Beriate 2000 UI polvo y disolvente para solución inyectable o perfusión 
 

Sloveenia Beriate 250 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje 
Beriate 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje 
Beriate 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje 
Beriate 2000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje 
 

 
 
 
Infoleht on viimati uuendatud juulis 2020. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele 
 
 
Annustamine 
 
Ravi jälgimine 

Ravikuuri ajal soovitatakse VIII hüübimisfaktori sisaldust asjakohaselt määrata, millest juhinduda 
manustatava annuse suuruse ja kordusinfusioonide sageduse määramisel. Patsientide individuaalne 
ravivastus VIII faktorile võib erineda, mis kajastub erineva poolväärtusaja ja taastumisajana. 
Kehakaalul põhinev annus võib vajada kohandamist ala- või ülekaalulistel patsientidel. Suurte 
kirurgiliste sekkumiste puhul on vajalik hoolikalt jälgida hüübivusnäitajaid (VIII hüübimisfaktori 
aktiivsus vereplasmas), et monitoorida asendusravi. 
 
Patsiente tuleb jälgida VIII faktori inhibiitorite tekke osas. Vt ka lõik 2. 
 
Manustatava VIII faktori ühikute arvu väljendatakse rahvusvahelistes ühikutes (RÜ), mis põhineb VIII 
faktorit sisaldavatele ravimitele kehtiva WHO standardiga. VIII faktori aktiivsust plasmas 
väljendatakse kas protsentides (inimese normaalplasmaga võrreldes) või eelistatult rahvusvahelistes 
ühikutes (plasma VIII faktori rahvusvahelise standardi põhjal). 
 
VIII faktori aktiivsuse 1 RÜ on võrdne sama VIII faktori kogusega 1 ml inimese normaalplasmas. 
 
Vajaduspõhine ravi 
VIII faktori vajaliku annuse arvutamine põhineb empiirilisel leiul, et 1 RÜ VIII faktorit kg kehakaalu 
kohta tõstab VIII faktori aktiivsust vereplasmas ligikaudu 2% (2 RÜ/dl) normaalsest aktiivsusest. 
Vajalik annus määratakse järgmise valemi abil: 
 
Vajalikud ühikud = kehakaal (kg) x soovitud VIII faktori tõus (% või RÜ/dl) x 0,5. 
 
Manustatav kogus ja manustamissagedus tuleb alati määrata nii, et saavutatakse individuaalse 
haigusjuhu puhul maksimaalne kliiniline tõhusus. 
 
Järgnevate veritsusepisoodide korral ei tohi VIII faktori aktiivsus vereplasmas langeda allapoole 
järgnevat taset (% normaalsest või RÜ/dl) vastava perioodi jooksul. Järgmist tabelit saab kasutada 
annustamisjuhisena veritsusepisoodide ja kirurgiliste protseduuride korral:



 
Verejooksu aste/ kirurgilise 
protseduuri liik 

Vajalik VIII faktori tase 
(% või RÜ/dl) 

Annustamissagedus (tunnid) /  
ravi kestus (päevad) 

Verejooks   
Algav hemartroos, lihaste või 
suuõõne verejooks 

20…40 Manustamist korrata iga 
12…24 tunni järel, vähemalt 
1 päev, kuni verejooks, millele 
viitab valu, on peatunud või ravi on 
andnud tulemusi. 

Ulatuslik hemartroos, verejooks 
lihastesse või hematoom 

30…60 Infusiooni korrata iga 12…24 tunni 
järel 3…4 päeva jooksul või kauem 
kuni valu ja jõuetus on järele 
andnud. 

Eluohtlikud verejooksud 60…100 Infusiooni korrata iga 8…24 tunni 
järel, kuni oht on möödas. 

Kirurgilised protseduurid    
Väikesed kirurgilised 
protseduurid, sealhulgas hamba 
eemaldamine 

30…60 Manustada iga 24 tunni järel, 
vähemalt 1 päev, kuni ravi on 
andnud tulemusi. 

Suured operatsioonid 80…100  
(enne ja pärast 
operatsiooni) 

Infusiooni korrata iga 8…24 tunni 
järel, kuni haav on piisavalt 
paranenud, seejärel ravida veel 
vähemalt 7 päeva, et VIII faktori 
aktiivsus püsiks tasemel 30…60% 
(30…60 RÜ/dl mis vastab 
0,30…0,60 RÜ/ml). 

 
Profülaktika 
Pikaajaliseks verejooksude profülaktikaks raskekujulise A-hemofiiliaga patsientidel on tavaline annus 
20…40 RÜ VIII faktorit kilogrammi kehakaalu kohta 2…3-päevaste vahedega. Mõningatel juhtudel, 
eriti nooremate patsientide korral, võivad osutuda vajalikuks lühemad manustamisintervallid või 
suuremad annused. 
 
Lapsed 

Annustamine lastel põhineb kehakaalul ning seega lähtub üldiselt samadest juhistest, mis 
täiskasvanute puhul. Manustamise sageduse määramisel peab igal üksikjuhtumil lähtuma kliinilisest 
efektiivsusest. Mõningane ravikogemus alla 6-aastastel lastel on olemas. 
 
Teave VWF farmakoloogiliste omaduste kohta 
Lisaks VWF rollile VIII faktori kaitsva valguna, vahendab von Willebrandi faktor trombotsüütide 
kleepumist veresoonte vigastuste kohtadele ning soodustab trombotsüütide agregatsiooni. 
 


