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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.: sukls8234/2006

 PŘÍBALOVÁ INFORMACE
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CLINIMIX N9G20E, infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je přípravek CLINIMIX N9G20E a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CLINIMIX N9G20E používat 
3. Jak se přípravek CLINIMIX N9G20E používá 
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek CLINIMIX N9G20E uchovávat 
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CLINIMIX N9G20E A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek CLINIMIX N9G20E je hotová směs určená k intravenózní infuzi. Dodává se ve 
dvoukomorovém vaku. V první komoře je roztok aminokyselin s elektrolyty, druhá komora 
obsahuje roztok glukózy. Obě komory vaku jsou od sebe odděleny těsnicími švy. Před 
podáním tohoto přípravku se vak sroluje směrem shora, čímž se švy mezi jednotlivými 
komorami vaku protrhnou a obsah komor se promíchá. Podrobné složení obsahu jednotlivých 
komor vaku a složení výsledné směsi je uvedeno v tabulkách viz níže.
Tato směs se používá k výživě podávané infuzí (hadičkou) do žíly v případě, že normální 
výživa ústy není vhodná.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
CLINIMIX N9G20E POUŽÍVAT 

Nepoužívejte přípravek CLINIMIX N9G20E jestliže:
 jste přecitlivělý(á) / alergický(á) na některou léčivou látku nebo na kteroukoli 

pomocnou látku obsaženou v tomto léku
 máte vážné potíže s ledvinami nebo játry
 Vaše tělo nesnáší aminokyseliny
 trpíte metabolickou acidózou (Vaše krev je nadměrně kyselá)
 trpíte nedostatečnou funkcí nadledvin

Léčba tímto přípravkem není vhodná pokud trpíte:
 akutním plicním edémem (pronikání tekutiny do plicní tkáně), hyperhydratací 

(hromaděním vody v organismu) nebo srdeční poruchou. Tento přípravek se nepodává 
ani pacientům se zvýšenou hladinou draslíku nebo sodíku v krvi.

Ve všech případech, zda Vám přípravek podat či nikoli, bude lékař své rozhodnutí, zvažovat 
podle několika faktorů, například dle Vašeho věku, hmotnosti a klinického stavu, jakož i na 
základě výsledků testů, které Vám budou provedeny.
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Váš ošetřující lékař bude sledovat Váš zdravotní stav během podávání tohoto přípravku a 
v případě potřeby, bude-li to považovat za vhodné, upraví dávkování nebo přidá další živiny, 
například vitamíny, aminokyseliny, glukózu, tuky a stopové prvky.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CLINIMIX N9G20E je zapotřebí
Před podáním přípravku bude potřeba, aby Vám lékař upravil rovnováhu vody a soli ve 
Vašem těle a odstranil případné další metabolické poruchy. Může Vám také podávat další 
živiny, například vitamíny, aminokyseliny, glukózu, tuky a stopové prvky, bude-li to 
považovat za vhodné.
Během podávání tohoto přípravku bude lékař sledovat rovnováhu vody a soli ve Vašem těle a 
bude provádět další klinické a laboratorní zkoušky. Bude-li Vám tento přípravek podáván 
několik týdnů, bude se Vaše krev testovat ještě podrobněji.
Zpravidla lze současně s tímto přípravkem užívat i další léky. Váš lékař posoudí, zda jsou 
Vámi užívané léky vhodné,a bude sledovat Váš zdravotní stav.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Zpravidla lze současně s tímto přípravkem užívat i další léky. Váš lékař posoudí, zda jsou 
léky Vámi užívané vhodné,  a bude sledovat Váš zdravotní stav.
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Sdělte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud jste, nebo se domníváte, že jste, těhotná, 
případně že kojíte.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CLINIMIX N9G20E POUŽÍVÁ
Tento přípravek je roztok určený k infuzi a podává se plastikovou hadičkou přímo do žíly. 
Infuzi lze zavést do velké žíly na hrudníku, nebo do menších žil obvykle na ruce. Jedna infuze 
bude trvat 12 až 24 hodin. Průtok hadičkou se během první hodiny zpravidla zvyšuje, 
nicméně běžně se infuzní roztok nepodává rychleji než 2,5 ml na kilogram Vaší hmotnosti za 
hodinu.
Infuzi lze v závislosti na Vašem klinickém stavu podávat tak dlouho, dokud je to nutné. Před 
podáním se přípravek CLINIMIX N9G20E ohřeje na pokojovou teplotu.
Pokud se objeví jakékoli mimořádné známky nebo příznaky alergické reakce, například 
horečka, třesavka, vyrážka nebo dýchací potíže, bude infuze okamžitě zastavena.
Dávkování
Váš lékař rozhodne, kolik a jak dlouho budete přípravek dostávat. Množství a doba závisí na 
Vašem zdravotním stavu.
Denně nebudete dostávat víc než 40 ml na kilogram Vaší hmotnosti za den (např. osoba vážící 
70 kg dostane denně maximálně 2 800 ml infuze).

Jestliže jste použil(a) více přípravku CLINIMIX N9G20E, než jste měl(a)
Stane-li se, že je Vám podáno příliš velké množství tohoto přípravku nebo je-li Vám podáno 
sice správné množství, ale příliš rychle, může se zvýšit objem obíhající krve a její kyselost.
Bude-li Vám podáno příliš mnoho glukózy, nadměrně se zvýší hladina glukózy (cukru) ve 
Vaší krvi, takže může zhoustnout. Glukóza se rovněž může objevit ve Vaší moči.
Pokud dostanete infuzi  příliš rychle, můžete pociťovat nevolnost a případně i zvracet, mít 
příznaky zimnice a poruchy rovnováhy elektrolytů. Dojde-li k tomu, bude infuze ihned 
ukončena.
Dojde-li k velmi vážnému předávkování, bude nutné lékařské ošetření, které pomůže Vašim 
ledvinám odbourat odpadní látky z Vašeho těla.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
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Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CLINIMIX N9G20E nežádoucí účinky, 
které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Objeví-li se některé konkrétní nežádoucí účinky, bude nutné podávání infuze přerušit. 
K takovým nežádoucím účinkům patří například nevolnost, zvracení a třesavka.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři.

5. JAK PŘÍPRAVEK CLINIMIX N9G20E UCHOVÁVAT 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek CLINIMIX N9G20E nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na 
obalu za “Použitelné do”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce.
Používá se pouze nepoškozený vak, který nemá těsnicí šev mezi komorami porušený a jehož 
obsah roztoků aminokyselin a glukózy je čirý.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek CLINIMIX N9G20E obsahuje
Léčivé látky v 1000 ml směsi jsou:
Léčivé látky (g/l): 5,5% roztok aminokyselin

s elektrolyty
20% roztok glukózy 
s kalciem

Leucinum
Phenylalaninum
Methioninum
Lysinum
(jako L-lysini hydrochloridum)
Isoleucinum
Valinum
Histidinum
Threoninum
Tryptophanum
Alaninum
Argininum
Glycinum
Prolinum
Serinum
Tyrosinum
Natrii acetas trihydricus
Kalii dihydrogenophosphas
Natrii chloridum
Magnesii chloridum hexahydricum
Glucosum monohydricum
(odp. Glucosum
Calcii chloridum dihydricum

4,02
3,08
2,20
3,19
4,00
3,30
3,19
2,64
2,31
0,99
11,38
6,33
5,67
3,74
2,75
0,22
4,31
5,22
2,24
1,02

220 
200)
0,66

Pomocné látky jsou: kyselina octová, kyselina chlorovodíková, voda na injekci
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Po smíchání obsahu obou komor je složení binární směsi všech dostupných velikostí balení 
následující:

N9G20E V 1 litru V 1,5 litru Ve 2 litrech
Dusík (g)
Aminokyseliny (g)
Glukóza (g)

4,6
28
100

6,8
41
150

9,1
55
200

Celková energetická hodnota (kcal)
Energetická hodnota glukózy (kcal)

510
400

765
600

1020
800

Sodík (mmol)
Draslík (mmol)
Hořčík (mmol)
Vápník (mmol)
Acetáty (mmol)
Chloridy (mmol)
Fosfáty jako HPO 4-- (mmol)

35
30
2,5
2,3
50
40
15

53
45
3,8
3,4
75
60
23

70
60
5,0
4,5
100
80
30

pH
Osmolarita (mOsm / l )

6
980

Jak přípravek CLINIMIX N9G20E vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek CLINIMIX N9G20E jsou čiré, bezbarvé nebo světle žluté roztoky ve 
dvoukomorovém plastovém vaku chráněném plastovým přebalem.
Přípravek CLINIMIX N9G20E je dodáván ve třech velikostech balení:
 1 000 ml, 1 500 ml a 2 000 ml..

Vaky jsou dodávány v kartonech.
Jeden karton obsahuje: 1 000 ml x 8

1 500 ml x 6
2 000 ml x 4

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Baxter Healthcare Ltd.
Caxton Way
Thetford
Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 7.4.2010

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
Používejte pouze čiré roztoky v neporušených obalech.
Pouze k jednorázovému podání. Částečně použité vaky a veškeré příslušenství po použití 
zlikvidujte. Částečně použité vaky znovu nenapojujte. Vaky nepropojujte do série.
Stejně jako u všech parenterálních roztoků je třeba zkontrolovat kompatibilitu přidávaných 
léčiv. Aditiva je nutno důkladně promíchat.

a: Otevření :
Vnější obal roztrhněte v místě zářezů.
Zkontrolujte neporušenost vnitřního vaku a těsnícího švu.



5

b: Smíchání roztoků:
Ujistěte se, že přípravek má pokojovou teplotu.
Vak pevně uchopte za oba horní okraje.
Zmáčkněte nebo srolujte tak, aby došlo k protržení těsnících švů.
2-3x obraťte a obsah dobře promíchejte. 

c: Příprava k podání:
Vak zavěste.
Odstraňte ochranný kryt ze vstupu pro infuzní set (kratší ze dvou párových vstupů)
Hrot infuzního setu pevně nasaďte do vstupu.

d: Přidání aditiv k přípravku CLINIMIX N9G20E:
Varování: Kompatibilitu je třeba před podáním vždy ověřit. Aditiva mohou být přidávána 
buď před smícháním (to platí pro vitamíny přidávané do roztoku glukózy) nebo po smíchání 
komor (platí pro veškerá aditiva). K přípravku CLINIMIX N9G20E  lze přidávat:

 Emulze lipidů (např. ClinOleic) v množství 50 - 250 ml / 1000 ml přípravku 
CLINIMIX N9G20E

Clinimix 
N9G20E

1l
+

100 ml 20% 
lipidů

Clinimix 
N9G20E

1,5l
+

250 ml 20% 
lipidů

Clinimix 
N9G20E

2l
+

250 ml 20% 
lipidů

Dusík (g)
Aminokyseliny (g)
Glukóza (g)
Lipidy (g)

4,6
28

100
20

6,8
41

150
50

9,1
55
200
50

Celková energetická hodnota(kcal)
Energetická hodnota glukózy (kcal)
Energetická hodnota lipidů (kcal)
Poměr glukóza / lipidy

710
400
200

67/33

1265
600
500

55/45

1520
800
500

62/38
Sodík (mmol)
Draslík (mmol)
Hořčík (mmol)
Vápník (mmol)
Acetáty (mmol)
Chloridy (mmol)
Fosfáty jako HPO 4-- . (mmol)

35
30
2,5
2,3
50
40
15

53
45
3,8
3,4
75
60
23

70
60
5,0
4,5
100
80
30

pH
Osmolarita (mOsm / l )

6
915

6
880

6
900

 Elektrolyty  v 1000 ml přípravku CLINIMIX N9G20E

Sodík Draslík Hořčík Vápník
Až do výsl. 
konc.

80 mmol 60 mmol 5,6 mmol 3,0 mmol

 Stopové prvky v 1000 ml přípravku CLINIMIX N9G20E

Měď 10 mol Zinek 77 mol
Chróm 0,14 mol Mangan 2,5 mol
Fluor 38 mol Kobalt 0,0125 mol

Až do výsledné 
koncentrace

Selen 0,44 mol Molybden 0,13 mol
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Jód 0,5 mol Železo 10 mol

 Vitamíny v 1000 ml přípravku CLINIMIX N9G20E

Vitamín A 1750 IU Biotin 35 g
Vitamín B6 2,27 mg Vitamín B1 1,76 mg
Vitamín D 110 IU Kys. listová 207 g
Vitamín B12 3,0 g Vitamín B2 2,07 mg
Vitamín E 5,1 mg Vitamín C 63 mg
Vitamín PP 23 mg Vitamín B5 8,63 mg

Až do výsledné 
koncentrace

Vitamín K 75 g

Údaje o stabilitě po přidání jiných tukových emulzí a dalších aditiv k přípravku CLINIMIX
N9G20E jsou k dispozici na vyžádání.

Přidání aditiv musí probíhat za aseptických podmínek.
Aditiva lze přidávat do injekčního vstupu jehlou nebo převodním setem.

Přidání aditiva jehlou:
Dezinfikujte injekční vstup.
Propíchněte jej a injikujte aditivum.
Dobře promíchejte.

Přidání aditiv převodním setem vybaveným hrotem:
Prosím postupujte podle návodu k použití příslušného převodního setu pro lipidy.
Nasaďte hrot převodního setu do vstupu pro přidání lipidů (delší vstup).
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