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Technológia neve Human Albumin Kedrion® (humán albumin) 200g/l oldatos infúzió, 1×10g/50 ml 

Hatóanyag humán normál albumin 

Alkalmazási 

előírásban szereplő 

terápiás javallat 

A keringési vértérfogat hiányának helyreállítása és a megfelelő vértérfogat fenntartása, 

amennyiben kolloid használata indokolt. 

A humán albumin alkalmazása mesterséges kolloid helyett az adott beteg klinikai 

állapotától függően, a hivatalos ajánlások alapján dönthető el. 

Mire vonatkozóan 

érkezett a kérelem 

(jogalap)? 

Már támogatott hatóanyag új - nem egyenértékű - gyógyszerére 

Kérelmezett 

támogatási 

kategória 

- támogatási érték nélkül 

- közbeszerzés útján beszerzett gyógyszerek esetén speciális támogatási technika 

megjelölésével, vagy a támogatásvolumen támogatási technika megjelölésével 
Kérelmezett 

indikáció 
Törzskönyv szerinti indikációs körben. 

Terápiás szükséglet 
A keringési vértérfogat hiányának helyreállítása és a megfelelő vértérfogat fenntartása, 

amennyiben kolloid használata indokolt. 

Tudományos 

bizonyítékok 

Elérhető számos olyan vizsgálat és metaanalízis, melyekben a különböző 

volumenpótló szerek relatív hatásosságát és biztonságosságát értékelik, ugyanakkor az 

indikációban az egyes humán albumin készítményeket összehasonlító nagy 

betegszámú, randomizált klinikai vizsgálatból származó eredmények nem állnak 

rendelkezésre. 

Terápiás hatás 

jellege 

A humán albumin az emberi plazma természetes összetevője és a fiziológiás 

albuminhoz hasonlóan viselkedik. 

A Kérelmező által 

választott 

komparátor 

Human Albumin Human 200mg/ml oldatos infúzió, 1x100ml 

Relatív hatásosság, 

biztonságosság 

Az indikációban az egyes humán albumin készítményeket összehasonlító nagy 

betegszámú, randomizált klinikai vizsgálatból származó eredmények nem állnak 

rendelkezésre. 

TéF konklúzió 

Többlet-

egészségnyereség 

Bizonyított 
Nem kellően 

alátámasztott 

Nincs érdembeli  

többlet-

egészségnyereség, vagy  

nincs bizonyíték 

A Kérelmező által 

készített gazdasági 

elemzés típusa 

CCA CMA 
CE

A 
CUA 

Irányelvnek nem megfelelő / 

Nem teljeskörű gazdasági elemzés 

készült  

Nem 

készült 

TéF konklúzió 

Költség-

hatékonyság 

A Kérelmező által bemutatott publikus árak alapján a Human Albumin Kedrion 

készítmény 1 g-ra jutó költsége alacsonyabb, mint a kivonni tervezett Human Albumin 

Human készítmény 1 g-ra jutó költsége. 

A Kérelmező által 

becsült betegszám  

(aktív kar) 

A Kérelmező leírása alapján „az adott technológiával való kezelésbe bevonható 

betegek száma megfelel a kivonni tervezett termékkel kezelt betegek számának”. 

TéF konklúzió 

Költségvetési hatás 
megtakarító semleges 

többletkiadást 

eredményez 

TéF konklúzió 

HTA Összességében 

A kérelem a Human Albumin Kedrion 200g/l oldatos infúzió, 1×10g/50ml készítmény 

társadalombiztosítási támogatásba történő felvételére irányul, mivel a Kérelmező 

valamennyi saját gyártású, hazai plazmából készült humán albumin termékek 

leváltását tervezi. 

A Kérelmező által bemutatott publikus árak alapján a Human Albumin Kedrion 

készítmény 1 g-ra jutó költsége alacsonyabb, mint a kivonni tervezett Human Albumin 

Human készítmény 1 g-ra jutó költsége. 

A Human Albumin Kedrion készítmény a befogadást követően bármely albumin 

hatóanyag-tartalmú terméktől szerezhet piaci részesedést.  
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A kérelmezett termék befogadásának költségvetési hatása abban az esetben semleges, 

ha a befogadást követő évek során az előző évi összforgalom változatlanságát 

feltételezzük 

 


