
 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Plasven 40 mg/ml solução para perfusão 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada 1000 ml de Plasven contém: 
Succinato de Gelatina    40,0 g 
 
Eletrólitos: 
Na+       154,0 mmol 
Cl--       125,0 mmol 
 
Propriedades físico-químicas. 
Peso molecular médio    30 000 Dalton 
Número molecular médio    20 000 Dalton 
pH       7,4±0,5 
Osmolaridade      284 mOsm/l 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Solução para perfusão. 
Solução estéril, límpida e amarelada. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Plasven é um substituto do volume plasmático no controlo inicial de choque hipovolémico 
devido, por exemplo, a hemorragia, trauma agudo ou cirurgia, queimaduras, sepsia, 
peritonite, pancreatite ou lesão por esmagamento. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Posologia 
 
O volume e a velocidade de administração vão depender da condição do doente.  
A velocidade de administração pode ser aumentada pela aplicação de pressão no 
recipiente ou pela utilização de um conjunto de bomba de administração. 
 
População pediátrica 
Não é necessária nenhuma distinção entre as doses recomendadas e o esquema 
posológico para adultos e crianças uma vez que a velocidade de administração depende 
da condição de cada doente. 
 
Idosos 
Não é necessária nenhuma distinção entre as doses recomendadas e o esquema 
posológico para adultos e idosos uma vez que a velocidade de administração depende da 
condição de cada doente. 
 
Dose máxima 
Quando são perfundidos grandes volumes, deve realizar-se uma monitorização adequada 
para garantir manutenção de um hematócrito adequado (não se deve permitir que o 
hematócrito desça abaixo de 25%) e que os efeitos da diluição após a coagulação são 
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evitados. (Deve procurar-se aconselhamento hematológico especializado, especialmente 
em casos de perda de sangue massiva). 
 
Também deve ser dada atenção à diluição de proteínas plasmáticas (por exemplo, 
albumina e fatores de coagulação), que deverão ser substituídos adequadamente, 
sempre que necessário.  
 
Para perdas de líquidos massivas, Plasven pode ser utilizado concomitantemente com 
sangue, a velocidade e a quantidade destes depende da condição clínica do doente. O 
estado hemodinâmico do doente deve ser monitorizado. 
 
Se for administrado sangue ao mesmo tempo que Plasven, este pode ser administrado 
através do mesmo conjunto de administração uma vez que Plasven tem um conteúdo 
negligenciável de cálcio e, como tal, não coagula o sangue. Plasven pode também ser 
utilizado para reconstituir concentrado de eritrócitos. 
 
Velocidade de perfusão 
 
A velocidade de perfusão depende da condição do doente. 
 
Em perdas de sangue agudas, graves, podem ser administrados 500 ml em 5-10 minutos 
até que os sinais de hipovolemia aliviem.  
 
Modo de administração  
 
Plasven é administrado por via intravenosa. 
Quando administrado rapidamente, se possível, deve ser aquecido a não mais de 37ºC. 
 
4.3 Contraindicações 
 
Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na 
secção 6.1. 
Hipervolemia. 
Hiperidratação. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Advertências 
 
Reações anafiláticas graves após a utilização de Plasven ocorrem com uma incidência 
notificada entre 1 em 6000 e 1 em 13000 unidades administradas. Tais reações estão 
relacionadas com a libertação de substâncias vasoativas e pode assumir-se que são mais 
frequentes e especialmente perigosas em doentes com condições alérgicas conhecidas 
tais como asma. 
 
Tratamento: A perfusão de Plasven deve ser interrompida. O tratamento posterior irá 
depender da gravidade da reação anafilática. Deve considerar-se a administração de 
oxigénio suplementar, um fluido intravenoso alternativo e a administração parentérica de 
adrenalina (por ex. 0,5 ml de uma solução de 1 em 1000 por via intramuscular, repetida 
a cada 5 minutos conforme necessário, ou 5 ml de uma solução de 1 em 10.000 por via 
intravenosa lenta) e um anti-histamínico (por ex. clorofeniramina 10-20 mg por via 
intravenosa lenta). 
 
Plasven deve ser administrado com precaução a doentes que são suscetíveis à 
sobrecarga circulatória (por ex., insuficiência cardíaca congestiva grave ou insuficiência 
renal com oligúria ou anúria) uma vez que volumes excessivos podem dar origem a uma 
sobrecarga circulatória e desequilíbrio eletrolítico. 
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Tratamento: A perfusão deve ser interrompida e o doente tratado sintomaticamente. Os 
eletrólitos devem ser monitorizados. Se necessário pode ser administrado um diurético 
para promover a perda de fluidos. A diminuição do débito urinário secundária ao choque 
não é uma contraindicação a não ser que não exista melhoria no débito urinário após a 
dose inicial de Plasven. 
 
Precauções 
 
A verificação das concentrações séricas eletrolíticas e do balanço hídrico são necessárias, 
em particular em doentes que apresentem hipernatremia, hipercaliemia ou compromisso 
renal. 
 
A hemodinâmica, hematologia e o sistema de coagulação devem ser monitorizados. 
 
Durante a compensação e hemorragias sanguíneas graves, pela perfusão de grandes 
quantidades de Plasven, o hematócrito e os eletrólitos devem ser monitorizados. O valor 
de hematócrito não deve descer abaixo de 25%.  
 
Do mesmo modo, nestas situações, o efeito da diluição dos fatores de coagulação deve 
ser observado, particularmente em doentes com alterações da hemóstase. 
 
Uma vez que o medicamento não substitui as proteínas plasmáticas perdidas, é 
recomendada a monitorização de proteínas plasmáticas. 
 
Este medicamento contém 154,0 mmol (3,54 g) de sódio por 1000 ml. Em doentes com 
a dieta de sódio controlada deve ter-se em consideração esta informação. 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Desconhecidas. 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Existe muito pouca informação disponível sobre a utilização de substitutos do plasma em 
mulheres grávidas ou a amamentar. Como com todos os fármacos, os benefícios e os 
riscos da utilização devem ser avaliados à luz da condição da doente. Plasven pode ser 
utilizado no tratamento inicial da perda de sangue durante a gravidez em que é 
necessária uma substituição do volume plasmático. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Desconhecidos. 
 
Efeitos indesejáveis 
 
 Pouco frequentes 

(≥1/1000 a 
<1/1000) 

Raros 
(≥1/10000 a 
<1/1000) 

Muito raros 
(<1/10000) 

Doenças do sistema 
imunitário 

 Reações 
anafilactoides, todos 
os graus* 

Reações 
anafilactoides, 
graves* 

Cardiopatias   Taquicardia 
Vasculopatias   Hipotensão 
Doenças 
respiratórias, 
torácicas e do 

  Dificuldades 
respiratórias 



APROVADO EM 
 13-11-2018 
 INFARMED 

 

 

mediastino 
Afeções dos tecidos 
cutâneos e 
subcutâneos 

 Reações alérgicas 
cutâneas* 

 

Perturbações gerais 
e alterações no local 
de administração 

Aumento ligeiro e 
transitório da 
temperatura 
corporal 

 Febre, arrepios 

 
*Reações anafilactoides ligeiras incluem: edema generalizado, urticária, edema 
periorbital ou angioedema. 
 
*Reações anafilactoides moderadas incluem: dispneia, estridor, respiração sibilante, 
urticária, náuseas, vómitos, tonturas (pré-síncope), diaforese, sensação de aperto no 
peito ou na garganta, ou dor abdominal. 
 
* Reações anafilactoides graves incluem: cianose ou SaO2 ≤ 92% em qualquer estadio, 
hipotensão (pressão arterial sistólica < 90 mmHg em adultos), confusão, colapso, perda 
de consciência ou incontinência. 
 
Em caso de uma reação anafilactoide, a perfusão deve ser imediatamente interrompida e 
deve ser administrado tratamento de emergência habitual.  
 
Para o tratamento de reações anafiláticas, ver 4.4 Advertências e precauções especiais 
de utilização. 
 
Notificação de suspeitas de reações adversas 
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é 
importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco 
do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas 
de reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P.: 
 
INFARMED, I.P. 
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 
1749-004 Lisboa 
Tel: +351 21 798 73 73 
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita) 
Sítio da internet: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram 
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Uma sobredosagem de Plasven pode dar origem a uma sobrecarga circulatória e a um 
desequilíbrio eletrolítico (ver 4.4 Advertências e precauções especiais de utilização). 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: Corretivos da volémia e das alterações eletrolíticas. 
Substitutos do plasma e das fracções proteicas do plasma, código ATC: B05AA06 
 
Plasven é um substituto do volume plasmático coloidal. Quando utilizado no tratamento 
da hipovolemia, produz aumentos significativos no volume sanguíneo, débito cardíaco, 
volume sistólico, pressão arterial, débito urinário e entrega de oxigénio. 
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Plasven promove uma diurese osmótica, ajudando assim a proteger os rins dos efeitos 
adversos da hipovolemia. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
A semivida de Plasven é de cerca de 4 horas, com a maioria da dose a ser eliminada por 
excreção renal no espaço de 24 horas. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Nenhum mencionado. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Cloreto de sódio 
Água para preparações injetáveis 
Hidróxido de sódio/ácido clorídrico (para ajuste do pH). 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não existem incompatibilidades principais conhecidas. Plasven não interfere com a 
grupagem ou compatibilidade sanguíneas. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
Prazo de validade do medicamento tal como embalado para venda: 
O prazo de validade de Plasven 500 ml e 1000 ml é de 2 anos. 
 
Prazo de validade após a primeira abertura do recipiente: 
Não aplicável. A perfusão deve começar imediatamente após conectar o recipiente ao 
conjunto de administração. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Não conservar acima de 25°C. 
Não refrigerar ou congelar. 
 
Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Plasven está disponível em sacos de 500 ml e 1000 ml. 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
O invólucro do recipiente não é estéril. Se danificado, ou se estiver liquido presente no 
espaço entre o invólucro e o recipiente, deve assumir-se que o recipiente está danificado 
e, assim sendo, este deve ser eliminado. A área da porta de entrada deve ser 
desinfetada antes da inserção do conjunto de administração. 
 
Apenas deve ser utilizada uma solução límpida; esta não contém conservantes e 
qualquer Plasven não utilizado deve ser eliminado assim que o selo seja aberto. Não 
reconectar recipientes parcialmente utilizados. 
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7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica S.A. 
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira Lote 15 
3450-232 Mortágua 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  
 
N.º de registo XXXXXXX - 40 mg/ml - Saco de 500 ml, 1 unidade 
N.º de registo XXXXXXX - 40 mg/ml - Saco de 500 ml, 5 unidades 
N.º de registo XXXXXXX - 40 mg/ml - Saco de 500 ml, 6 unidades 
N.º de registo XXXXXXX - 40 mg/ml - Saco de 500 ml, 10 unidades 
N.º de registo XXXXXXX - 40 mg/ml - Saco de 500 ml, 20 unidades 
 
N.º de registo XXXXXXX - 40 mg/ml - Saco de 1000 ml, 1 unidade 
N.º de registo XXXXXXX - 40 mg/ml - Saco de 1000 ml, 5 unidades 
N.º de registo XXXXXXX - 40 mg/ml - Saco de 1000 ml, 6 unidades 
N.º de registo XXXXXXX - 40 mg/ml - Saco de 1000 ml, 10 unidades 
N.º de registo XXXXXXX - 40 mg/ml - Saco de 1000 ml, 20 unidades 
 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/ RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
<Data da primeira autorização: {DD de mês de AAAA} 
<Data da última renovação: {DD de mês de AAAA} 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
MM/AAAA 
 
 


