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IDENTIFIC
CAÇÃO DO
O MEDICAMENTO
®
Rhophylac
imunoglobuulina anti-Rhho(D)
NTAÇÕES
APRESEN
Rhophylac® 300 µg: em
mbalagem co
ontendo com 1 seringa preenchida com
m 2,0 mL dee solução injeetável e uma
agulha paraa injeção.
VIA INTRA
AMUSCUL
LAR OU INT
TRAVENOS
SA
LTO
USO ADUL
COMPOSIIÇÃO
Cada 2 mL da solução na
n seringa preenchida conntém:
imunoglobuulina anti-Rhho(D)....................................................................................300 µ
µg (1500 UI))
Equivalentee a uma conccentração de 150 µg (7500 UI) por mL.
Excipientess: glicina, clooreto de sódio
o, albumina hhumana e ág
gua para injettáveis.
O produto ccontém um máximo
m
de 30
0 mg/mL de proteínas do
o plasma hum
mano, dos quuais 10 mg/m
mL são de
albumina huumana utilizaada como esttabilizante. P
Pelo menos 95%
9
das outrras proteínass do plasma são
s IgG.
Distribuiçãoo das subclassses de IgG (valores
(
méddios) :
IgG1..............84,1%
IgG2..............7,6%
IgG3..............8,1%
IgG4..............1,0%
Rhophylac® contém no máximo 5 µg
µ /mL de IggA.
Excipiente ccom efeito coonhecido:
O conteúdo máximo de sódio é de 11,5 mg (0,5 m
mmol) por seringa.
AÇÕES TÉC
CNICAS AO
OS PROFISS
D SAÚDE
INFORMA
SIONAIS DE
AÇÕES
1. INDICA
Prevenção dda imunizaçãão ao Rho(D) em mulherres Rh(D)-negativas:
-Gravidez/pparto de criannça Rh(D)-po
ositiva;
-Aborto/am
meaça de aborrto, gravidez ectópica, ouu mola hidatiiforme;
-Hemorragiia transplacenntária resultaante de hemoorragia antes do parto, am
mniocentese, biópsia
procedimenntos de manippulação obstétrica, por exx. versão extterna ou traum
ma abdomina
nal.

coriônica,

Tratamento de pessoas Rh(D)-negat
R
ivas após traansfusões inccompatíveis de
d sangue Rhh(D)-positivo ou outros
produtos coontendo célullas vermelhas do sangue.
2. RESUL
LTADOS DE
E EFICÁCIIA
phylac® são confirmadass por resultaddos de 3 estu
udos
A eficácia, ssegurança e farmacocinéética de Rhop
®
clínicos. Rh
hophylac 2000 µg (1000 UI) foi adm
ministrado no período pós-parto de 1399 pacientes por
p
protocolo. R
Rhophylac® 300 µg (150
00 UI) foi adm
dministrado no
n período an
nteparto, bem
m como no pós-parto, em
m
446 e 256 ppacientes porr protocolo, respectivame
r
ente. Nenhum
ma das pacien
ntes incluídaas nesses estu
udos
desenvolveuu anticorpos contra o antígeno Rho(D
D).
Estudos clínnicos com Rh
hophylac® em
e doses abaaixo de 200 µg
µ (1000 UI)) não foram rrealizados.
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3. CARAC
CTERÍSTIC
CAS FARM
MACOLÓGIICAS
Propriedad
des farmacodinâmicas
Rhophylac® contém antticorpos IgG específicos contra antígeenos Rho(D)) de eritrócitoos humanos.
Rhophylac® pode conteer também an
nticorpos conntra outros an
ntígenos Rh,, por exempllo anticorposs anti-Rh(C).
Durante a ggravidez, e esspecialmentee no momentoo do parto, as
a hemácias do
d feto podem
m entrar na circulação
c
materna. Quuando a mulhher é Rh(D)--negativa e o feto é Rh(D
D)-positivo, a mulher podde se tornar im
munizada ao
antígeno Rhho(D) e prodduzir anticorp
pos anti-Rho((D), que atraavessam a plaacenta e poddem causar a doença
hemolítica ddo recém-nasscido. A imu
unização passsiva com imu
unoglobulinaa anti-Rho(D
D) previne a imunização
i
ao Rho(D) eem mais de 99%
9
dos caso
os, desde quee uma dose suficiente
s
de imunoglobuulina anti-Rh
ho(D) seja
administradda o mais breeve possível após
a
a expossição às hemácias do feto
o Rh(D)-posiitivo.
O mecanism
mo através doo qual a imu
unoglobulinaa anti-Rho(D) suprime a imunização
i
ààs hemácias Rh(D)positivas nãão é conheciddo. A supresssão pode estaar relacionad
da à depuraçãão das hemáccias da circu
ulação antes
de alcançareem sítios imuunocompeten
ntes ou podee ocorrer dev
vido a mecaniismos mais ccomplexos, que
q
envolvem reeconhecimennto de antígeenos estranhoos e apresenttação de antíg
geno por céluulas apropriaadas em
locais aproppriados na prresença ou au
usência de annticorpo.
Em voluntáários sadios do
d sexo mascculino Rh(D))-negativos, ambas
a
as adm
ministrações intravenosa e
intramuscullar de 200 µgg (1000 UI) de
d Rhophylaac®, 48 horass após a injeçção de 5 mL de hemáciass Rh(D)positivas, reesultaram na depuração quase
q
compleeta das hemáácias Rh(D)-p
positivas em
m 24 horas. Em
mbora a
administraçção intravenoosa de Rhoph
hylac® tenhaa provocado imediatamen
nte o início ddo desapareciimento de
hemácias, o início da eliiminação dass hemácias aapós a administração intraamuscular fooi atrasado, uma
u vez que
a imunoglobbulina anti-R
Rho(D) deve primeiramennte ser absorrvida do locaal da injeção. Em média, 70% das
hemácias innjetadas foram
m depuradass 2 horas deppois da admin
nistração intrravenosa de R
Rhophylac®. Após a
administraçção intramusccular, um graau semelhantte de depuraçção de hemácias foi meddido após 12 horas.
Propriedad
des farmacocinéticas
A biodisponnibilidade daa imunoglobu
ulina anti-Rhho(D) para usso intravenosso é completta e imediataa. O IgG é
distribuído rrapidamente entre o plasma e o fluidoo extravascu
ular.
Níveis menssuráveis de anticorpos
a
sãão obtidos approximadameente 4 horas após a injeçãão intramusccular. Níveis
séricos máxximos são gerralmente atin
ngidos após 22-3 dias.
A meia-vidaa da imunogllobulina antii-Rho(D) é dde 3-4 semanas. Essa meia-vida varia de paciente para
paciente. IggG e complexxos IgG são quebrados
q
naas células do
o sistema reticuloendoteliial.
des toxicológgicas
Propriedad
Não existem
m dados pré-clínicos relev
vantes para a imunoglobu
ulina anti-Rh
ho(D). Testess de doses reepetidas e
estudos de ttoxicidade em
mbriofetal nãão foram reallizados e são
o impraticáveeis devido à iindução e interferência
de anticorpoos. O potencial de causarr efeitos mutaagênicos de imunoglobullinas não foii estudado.

4. CONTR
RAINDICA
AÇÕES
e
liistados na “sseção composição”.
Hipersensibbilidade a subbstância ativa ou a qualquuer um dos excipientes
Hipersensibbilidade a imuunoglobulinaas humanas.
A via intram
muscular é coontraindicadaa em pessoass com trombocitopenia grave ou outroos distúrbioss de
hemostasia..
5. ADVER
RTÊNCIAS
S E PRECAU
UÇÕES
Gerais
No caso do uso pós-partto, a imunoglobulina antii-Rho(D) dev
ve ser admin
nistrada someente para a mãe.
m Não
deve ser adm
ministrada no recém-nasccido.
O produto nnão se destina ao uso em indivíduos R
Rh(D)-positiv
vos ou em in
ndivíduos já iimunizados ao
a antígeno
Rh(D).
Os pacientees devem ser observados por pelo mennos 20 minuttos após a ad
dministração .
Respostas aalérgicas à im
munoglobulin
na anti-Rho(D
D) são raras,, mas podem ocorrer. Os pacientes deevem ser
informados dos sinais prrecoces de reeações de hippersensibilid
dade incluind
do erupção cuutânea, urticáária
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generalizada, aperto no peito, dificuldade respiraatória, hipoteensão e anafiilaxia. O trataamento neceessário
depende da natureza e gravidade
g
do efeito adverrso. Em caso de choque, os
o padrões m
médicos atuaiis para o
tratamento ddo choque deevem ser obsservados.
Rhophylac® contém um
ma pequena quantidade
q
dee IgA.
Embora a im
munoglobulina anti-Rho((D) tenha siddo usada com
m sucesso parra tratar paciientes selecio
onados
deficientes eem IgA, estees indivíduoss possuem pootencial para desenvolverr anticorpos IIgA e podem
m apresentar
reações anaafiláticas após a administrração de meddicamentos derivados
d
de plasma conttendo IgA. O médico
deve, portannto, avaliar o benefício do tratamentoo com Rhoph
hylac® em fu
unção dos risscos potenciaais de
reações de hhipersensibillidade.
Raramente, a imunoglobbulina anti-R
Rho(D) pode induzir umaa queda da prressão arteriaal com reação
o
anafilática, mesmo em pacientes
p
quee toleraram uum tratamentto anterior co
om imunogloobulina humana. Caso
surjam sintoomas de reaçções do tipo alérgica
a
ou aanafilática, é necessário in
nterromper a administraçção
imediatameente.
Pacientes quue recebem transfusões
t
in
ncompatíveiis, os quais reecebem dosees muito altass de imunogllobulina
anti-Rho(D)), devem ser monitoradoss clinicamennte e por parââmetros bioló
ógicos, por cconta do risco
o de reação
hemolítica.
Há relatos dde que a adm
ministração in
ntramuscularr de Rhophyllac® em paciientes com ínndice de masssa corporal
(IMC) ≥ 30 está associaada a um risco de falta dee eficácia. Po
ortanto, em pacientes com
m IMC ≥ 30, a
administraçção intravenoosa é recomen
ndada.
Rhophylac® contém atéé 11,5 mg (0,,5 mmol) de sódio por seeringa. Isso deve
d
ser levaddo em consid
deração paraa
pacientes soob uma dietaa controlada de
d sódio.
Segurança Viral
Medidas paadrão para prevenir infecçções resultanntes do uso de medicamen
ntos derivadoos do sanguee ou plasma
humano inccluem a seleçção de doado
ores, a seleçãoo de doaçõess individuais e pools de pplasma para marcadores
m
específicos de infecção e a inclusão de etapas dee fabricação eficazes
e
paraa a inativaçãoo/remoção dee vírus.
Apesar disso, quando medicamentos
m
s derivados dde sangue ou
u plasma hum
mano são adm
ministrados, a
possibilidadde de transmiissão de agen
ntes infeccioosos não podee ser totalmeente descartad
ada. Isso tamb
bém se
aplica a víruus desconheccidos ou emeergentes e ouutros patógen
nos.
As medidass tomadas sãoo considerad
das eficazes ppara vírus envelopados, taais como o vvírus da
imunodeficiiência humanna (HIV), vírrus da hepatiite B (HBV) e vírus da heepatite C (HC
CV), podend
do ser de
valor limitaado contra vírrus não enveelopados, com
mo o vírus daa hepatite A (HAV) ou pparvovírus B1
19.
Há expeperiiência clínicaa comprovan
ndo que hep atite A ou paarvovírus B19 não são traansmitidos por
p
imunoglobuulinas e supõõe-se também
m que o conteeúdo de anticcorpo contrib
bui de modo importante na
n
segurança vviral.
É altamentee recomendaddo que toda vez
v que Rhoophylac® for administrad
do a um pacieente, o nomee e o número
de lote do pproduto sejam
m registradoss, de modo a manter umaa correlação entre
e
o pacien
ente e o lote do
d produto.
Uso na gravvidez e lactaação
Fertilidadee
®
Nenhum esttudo de fertillidade com Rhophylac
R
foi conduzid
do em animaais. Entretanto
to, a experiên
ncia clínica
com imunogglobulina anti-Rho(D) su
ugere que nennhum efeito nocivo na feertilidade devva ser esperaado.
Gravidez
Rhophylac® é destinadoo ao uso duraante a graviddez. Nenhum
m evento adveerso, em estuudo relacionaado ao
medicamentto, foi relatado em criançças nascidas de 432 pacieentes que forram tratadas com Rhophylac® 300
µg antes do parto.
Amamentaação
Rhophylac® pode ser uttilizado duraante a lactaçãão. As imuno
oglobulinas são
s excretadaas no leite hu
umano.
Nenhum evvento adversoo foi relatado
o em criançass nascidas dee 256 mulherres que recebberam Rhoph
hylac® 300
®
µg no período pós-partoo ou em crian
nças nascidass de 139 mullheres que reeceberam Rhhophylac 20
00 µg no
período póss-parto.

3

Efeitos sobre a habilid
dade de dirig
gir e operar máquinas
Não foram oobservados efeitos
e
sobre a habilidadee de dirigir e operar máqu
uinas.
Uso em criaanças e idossos
Este medicaamento someente é utilizado em criançças ou idososs Rh(D)-negativos em caaso de transfu
usões
incompatíveeis de sanguee Rh(D)-posiitivo ou outrros produtos contendo hemácias.
RAÇÕES ME
EDICAMEN
NTOSAS
6. INTER
As interaçõees de Rhoph
hylac® com outros
o
tratam
mentos não fo
oram investig
gadas. As infformações fo
ornecidas a
seguir são pprovenientes da literaturaa e diretrizes atuais.
Vacinas
A imunização ativa com
m vacinas de vírus vivo (ppor exemplo,, sarampo, caaxumba, rubééola ou variccela) deve
ser adiada ppara 3 meses após a últim
ma administraação de imun
noglobulinas anti-Rho(D)), uma vez qu
ue a eficáciaa
da vacina dee vírus vivo pode ser prejjudicada. See for necessárrio administrrar imunogloobulina anti-R
Rho(D)
dentro de 2 a 4 semanass após a vacin
nação com vvírus vivo, a eficácia
e
dessa vacinação pode ser preejudicada.
os
Interferênccia com testees sorológico
Após a injeçção de imunooglobulinas, a elevação ttransitória dee vários anticcorpos, transfferidos de modo
m
passivo
ao sangue ddos pacientess, pode levar a resultados falso-positiv
vos em testess sorológicoss. A transmisssão passiva
de anticorpoos contra anttígenos de erritrócitos, com
mo A, B, C, D, pode inteerferir em algguns testes so
orológicos
para anticorrpos contra hemácias,
h
porr exemplo o teste de antiglobulina (teeste de Coom
mbs), particullarmente em
neonatos Rhh(D)-positivoos cuja mãe recebeu
r
proffilaxia antepaarto.
Incompatib
bilidades
Rhophylac® não deve ser
s misturado
o com outross medicamentos.
ADOS DE ARMAZENA
A
AMENTO D
DO MEDICA
AMENTO
7. CUIDA
Rhophylac® deve ser coonservado so
ob refrigeraçãão (temperattura entre 2 e 8 °C). Não congelar. Manter
M
a
seringa preeenchida embalada no blisster dentro doo cartucho paara proteger da luz.
O prazo de validade é de 36 meses, desde
d
que obbservados oss cuidados dee conservaçãoo. Rhophyla
ac® não
deve ser utilizado após a data de validade indicaada na embalaagem do produto.
mbalagem.
Número dee lote e datass de fabricaçção e validaade: vide em
Não use meedicamento com prazo de
d validade vencido. Gu
uarde-o em sua embalaggem origina
al.
A solução ddeve estar lím
mpida ou ligeeiramente oppalescente, in
ncolor a amarrelo claro. N
Não utilizar so
oluções
turvas ou coom depósitoss
Antes de ussar, observee o aspecto do
d medicameento.
Todo mediccamento devve ser mantido fora do alcance das crianças.
LOGIA E MODO
M
DE USAR
U
8. POSOL
Modo de U
Usar
Rhophylac® deve atingir a temperattura ambientte ou corporaal antes de seer utilizado. U
Usar uma ún
nica vez
(uma seringga por paciennte). Qualqueer porção do produto ou resíduo
r
não utilizado
u
devve ser descarttado
conforme oss requerimenntos legais.
Rhophylac® pode ser addministrado por via intraamuscular ou
u intravenosa. Para a via iintravenosa, administrar
por injeção lenta. Se graandes volumees forem neccessários (> 5 mL) e se op
ptar pela viaa intramuscullar, é
aconselháveel administráá-los em porçções divididaas em diferen
ntes partes do
o corpo. Em caso de distú
úrbios
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hemorrágicoos, onde injeeções intramu
usculares sãoo contraindiccadas, Rhoph
hylac® deve ser administtrado por viaa
intravenosa.
Pacientes aacima do pesso
Em pacientees com índicce de massa corporal
c
(IM
MC) ≥ 30, a ad
dministração
o intravenosaa é recomend
dada (veja o
item 5. Advvertências e Precauções).
P
Posologia
A dose de im
munoglobuliina anti-Rho((D) deve serr determinadaa de acordo com
c o nível dde exposição
o a hemácias
Rh(D)-posittivas, e baseaada no conheecimento de que 0,5 mL de concentraado de hemáccias Rh(D)-p
positivas ou
1 mL de sanngue Rh(D)-ppositivo é neeutralizado ppor aproximaadamente 10 µg (50 UI) dde imunoglob
bulina antiRho(D). Ass doses e proggramações de
d doses a segguir são reco
omendadas co
om base nos estudos clín
nicos
realizados ccom Rhophyylac®, entretaanto, as diretr
trizes profissionais para o uso da imunnoglobulina anti-Rho(D))
por via intraavenosa ou inntramuscularr devem ser cconsideradass em cada paaís de aplicaçção.
heres Rh(D)-negativas
Prevenção da imunizaçção ao Rho((D) em mulh
Profilaxia aantes do parrto
A dose recoomendada é uma
u dose única de 300 µ
µg (1500 UI) administrada por injeçãoo intravenosaa ou
intramuscullar na 28ª - 30ª semana dee gestação.
Profilaxia p
pós-parto
Na administtração intravvenosa, 200 µg
µ (1000 UI)) são suficien
ntes. Se a adm
ministração ffor intramusccular, 200
µg (1000 U
UI) a 300 µg (1500
(
UI) são recomendaados. Rhoph
hylac® deve ser
s administrrado o mais breve
b
possível, deentro de 72 horas
h
após o parto
p
de umaa criança Rh((D)-positiva.. Se tiver deccorrido mais de 72
horas, o prooduto não devve ser rejeitaado, e deve seer administraado o quanto
o antes. A doose pós-parto deve ser
dada mesmoo quando a profilaxia
p
anttes do parto ffoi administrrada e mesmo se existir uuma atividade residual
da profilaxiia antes do paarto no soro da mãe. Se hhouver suspeeita de uma grande
g
hemorrragia fetomaterna
(maior que 4 mL (0,7% a 0,8% das mulheres)),
m
ppor ex. no caaso de anemia fetal ou neeonatal ou mo
orte fetal
intrauterina, sua extensãão deve ser determinada
d
ppor um méto
odo adequado
o, por ex. tesste de Kleihaauer-Betke,
para detectaar HbF fetal, ou citometriia de fluxo, qque identificaa especificam
mente célulass Rh(D)-posiitivas.
Doses adicionais de imuunoglobulinaa anti-Rho(D
D) devem ser administradaas: 20 µg (1000UI) para cada 1 mL dee
hemácias feetais.
Profilaxia aapós compliicações da grravidez
devem ser
-Intervenções e incidenttes ocorridoss até a 12ª sem
mana de gesttação: 200 µg (1000 UI)
máximo 72 horas
administraddos por injeçãão intravenosa ou intram
muscular, tão logo quanto possível e noo
após o evennto de risco.
-Intervenções e incidenttes ocorridoss após a 12ª ssemana de geestação: no mínimo
m
200 µ
µg (1000 UI)
U devem
ser administtrados por innjeção intraveenosa ou intrramuscular, tão
t logo quanto
posssível e no máximo
m
72
horas após o evento de risco.
r
-Amostrageem de vilosiddade coriônicca: 200 µg (11000 UI) dev
vem ser admiinistrados poor
injeção
o intravenosaa
ou intramusscular tão loggo quanto po
ossível e no m
máximo 72 horas
h
após o evento
e
de rrisco.
Transfusõees incompatííveis
A dose recoomendada é de
d 20 µg (100 UI) de imuunoglobulinaa anti-Rho(D
D) por 2 mL dde sangue Rh
h(D)positivo trannsfundido ouu por 1 mL de
d concentraddo de eritrócito. A dose adequada
a
devve ser determ
minada em
consulta com
m um especiialista em traansfusão sangguínea. Testees de acompaanhamento ppara hemáciaas Rh(D)positivas deevem ser feitoos a cada 48 horas, e maiis imunoglob
bulina anti-R
Rho(D) deve ser administtrada até que
todos os erittrócitos Rh(D
D)-positivos sejam depurrados da circculação. A via de adminisstração intrav
venosa é
recomendadda, uma vez que
q atinge oss níveis plasm
máticos adeq
quados de im
munoglobulinna anti-Rho(D
D)
imediatameente. Se a adm
ministração for
f intramusccular, doses altas
a
devem ser administr
tradas por váários dias.
Uma dose m
máxima de 30000 µg (15000 UI) é sufiiciente no caaso de transfu
usões incomppatíveis maio
ores,
independentte do volumee da transfusão ser maiorr que 300 mL
L de sangue Rh(D)-positi
R
ivo.
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9. REAÇÕ
ÕES ADVERSAS
Resumo doo perfil de seegurança
As reações adversas maais graves obsservadas durrante o tratam
mento são as de hipersenssibilidade ou
u as reações
alérgicas, quue podem, em
m raros caso
os, progredir em uma queeda brusca naa pressão sannguínea e cho
oque
anafilático, mesmo quanndo o paciente não demo nstra hiperseensibilidade em administr
tração préviaa.
As seguintees reações addversas foram
m relatadas dee 592 pacien
ntes em estud
dos clínicos e da experiên
ncia póscomercializzação.
Reações advversas tabelaadas
Classe sistêêmica
Desordens ddo sistema im
mune
Desordens ddo sistema nervoso
Desordens ccardíacas
Desordens vvasculares
Desordens rrespiratória,
torácica e m
mediastinal
Desordens ggastrointestinnais
Desordens nna pele e teciidos
subcutâneoss
Desordens ddo tecido
musculoesqquelético e
conjuntivo
Desordens ggeneralizadaas e no
local de injeeção

Reação adverssa
persensibiliddade, choque
Hip
anaafilático
Dor de cabeça
Taq
quicardia
Hip
potensão

Frequência

Disspneia

Rara

Náu
usea, vomitoo
Reaação cutâneaa, eritema e
pru
urido.

Rara

Arttralgia

Rara

bre, mal estaar, calafrios.
Feb
No local de injeeção: inchaço
o,
dorr, eritema, enndurecimento
o,
calor, prurido e erupção
cuttânea.

Incomu
um

Rara
Incomu
um
Rara
Rara

Incomu
um

Rara

Tem havidoo relatos de hemólise
h
intrravascular sevvera quando imunoglobu
ulina-anti Rhho(D) é admiinistrada
intravenosam
mente em paacientes Rh positivos
p
com
m púrpura tro
ombocitopên
nica imune. H
Há relatos dee hemólise
resultando eem morte. A exata frequêência deste e feito adverso
o não é conhecida.
Em casos d
de eventos ad
dversos, nottifique ao Siistema de No
otificações em
e Vigilânciia Sanitária –
NOTIVISA
A, disponível em http://w
www.anvisaa.gov.br/hotssite/notivisa/index.htm, ou para a Vigilância
V
Sanitária E
Estadual ou Municipal.
RDOSE
10. SUPER
As consequuências da supperdose são desconheciddas.
Em caso dee intoxicaçãoo ligue para
a 0800 722 60001, se vocêê precisar dee mais orienttações.
DIZERES LEGAIS
MS 10151.00121
Farm. Resp.: Priscila F. S. Silveira
CRF-SP 62.908
Fabricado ppor:
CSL Behrin
ng AG
Berna – Suííça
Envasado por:
ung GmbH & Co. KG
Vetter Phaarma-Fertigu
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Mooswiesseen, Ravensbuurg – Aleman
nha
Importado ppor:
CSL Behrin
ng Comérciio de Produttos Farmacêêuticos Ltda
a.
Rua Olimpííadas, 134, 9ºº andar
CEP: 045511-000 São Paaulo – SP
CNPJ 62.9669.589/0001--98

VENDA SO
OB PRESCR
RIÇÃO MÉ
ÉDICA
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HISTÓRICO DE
E ALTERAÇÃO
O PARA A BULA
A
Dados da submissão eletrônica
Dataa do
expeediente
12/02/2014

N° do
expedieente

08/05/2014

0355101/14-6

NA

NA

01093644/14-9

do
Data d
expediiente

N° do
expedientte

10463 PRODU
UTO
BIOLÓ
ÓGICO Inclusãão
Inicial de
d
Texto de
d Bula
– RDC 60/12
10456 PRODU
UTO
BIOLÓ
ÓGICO
– Notifficação
de Alteeração
de texto
o de
Bula – RDC
60/12

15/01/22014

0064585/114-1

10/06/22013

0459760/113-5

10456 PRODU
UTO
BIOLÓ
ÓGICO
– Notifficação
de Alteeração
de texto
o de
Bula – RDC
60/12

11/06/22014

0462042/113-9

Assuntto

Dados das alterações de
d bulas

Dados da petição/notifi
ficação que altera
a a bula
Assunto
1509 - PR
RODUTO
BIOLÓGIICO Alteração do Local
de Fabricaação do
Produto em
m
sua Embalagem
Secundáriia
7164 MEDICAMENTOS
E INSUM
MOS
FARMAC
CÊUTICO
S - (Alteraação na
AFE) de
IMPORTA
ADORA RESPONS
SÁVEL
TÉCNICO
O
7162 MEDICAMENTOS
E INSUM
MOS
FARMAC
CÊUTICO
S - (Alteraação da
AFE) de
IMPORTA
ADORA
do produto
o–
ENDEREÇO DA
SEDE

Datta de
aprrovação

Itens de
d Bula

Versõees
(VP/V
VPS)

ações
Apresenta
relacionad
das

NA

DIZER
RES
LEGAIS

VP/VP
PS

300 µg/2,0
0 mL
Solução
injetável

10/0
04/2014

DIZER
RES
LEGAIS

VP/VP
PS

300 µg/2,0
0 mL
Solução
injetável

07/2014
21/0

DIZER
RES
LEGAIS

VP/VP
PS

300 µg/2,0
0 mL
Solução
injetável

1

