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Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls24200/2011

                                
Příbalová informace – Rp.

Informace pro použití - čtěte pozorně!

5% Glucose in Water for Injection  Fresenius
(Glucosum monohydricum)

infúzní roztok

Držitel rozhodnutí o registraci: Fresenius Kabi Italia S.r.l., Verona, Itálie

Výrobce:
Skleněná láhev : Fresenius Kabi Italia S.r.l., Verona, Itálie

      Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, Německo
PE láhev : Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, Německo (500 ml,
                 1000 ml) 
                 Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o., Kutno, Polsko
                 Fresenius Kabi Italia S.r.l., Verona, Itálie (100 ml, 250 ml, 1000 ml)
Freeflex vak : Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, Německo
                      Fresenius Kabi France,Louviers, Francie (50 ml,100 ml,250 ml)

Složení: l000 ml roztoku obsahuje: léčivá látka: Glucosum monohydricum 55,0 g 
(Glucosum anhydricum 50,0 g), pomocná látka: Voda na injekci ad l000,0 ml.
Kalorická hodnota: 840 kJ= 200 kcal.
Teoretická osmolarita:278 mosm/l 
Titrační acidita: (pH=7,4)  0,5 mmol/l.
Hodnota pH : 3,5 - 6,5

Indikační skupina: Infúzní roztok
Charakteristika: Sterilní izotonický roztok, prostý bakteriálních toxinů. Glukóza je v 
organismu využívána jako zdroj energie. Za fyziologických podmínek představuje 
nejdůležitější energetickou zásobu.Slouží k udržení normální hladiny cukru a 
biosyntézy důležitých složek organismu.
Farmakologické údaje: Při infúzi glukóza nejprve proniká do intravazálního prostoru, 
odkud je potom transportována do prostoru intracelulárního. Glukóza se 
prostřednictvím glykolýzy metabolizuje na pyruvát, respektive laktát. Laktát může být 
částečně  navrácen do metabolismu glukózy (Coriho cyklus). Za aerobních 
podmínek je pyruvát dále zcela oxidován na oxid uhičitý a vodu. Koncové produkty 
úplné oxidace glukózy jsou eliminovány plícemi (oxid uhličitý) a ledvinami (voda).
Indikace:

 Prevence dehydratace. Masivní bílkovinný katabolismus, nedostatek 
jaterního glykogenu, např. při omezeném přísunu vody a potravy, před a po 
chirurgických operacích, jaterní a renální insuficienci, gastrointestinálních 
nemocech.

 Úprava celkového vodního deficitu, při nadbytku soli vzniklého v důsledku 
nerovnoměrného hospodaření vodou, nebo při nadbytečné ztrátě močí nebo 
perspirací ( intracelulární dehydratace).
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 Profylaxe a léčba ketóz, vyvolaných podvýživou, průjmem, zvracením, 
vysokou teplotou.

 Stimulace vylučování sodíku močí v případě nadměrného přetížení roztoky 
elektrolytů , obsahujících tento prvek.

Kontraindikace:
 Nekompenzovaný diabetes mellitus
 Hypokalémie.
 Acidóza. 
 Hyperhydratace, hypotonická dehydratace.
 Neurochirurgické operace se současnou endokraniální a endospinální 

hemoragií.

Nežádoucí účinky: Při podávání přípravku se mohou vyskytnout bolesti a lokální 
podráždění v místě vpichu.
Dlouhodobé podávání a rychlost infúze vysokých objemů může být příčinou edému 
nebo hyperhydratace.
Interakce: Obvykle přípravek nevykazuje interakce s jinými léky, ale může způsobit 
srážení ve vodě nerozpustných substancí.
Dávkování: Dávkování závisí na věku, tělesné hmotnosti a klinickém stavu pacienta. 
Zvolený objem nosného roztoku musí odpovídat požadovanému stupni zředění 
podávaných léků. Maximální denní dávka pro plynulé intravenózní podání je 40 
ml/kg těl. hm. /den, což odpovídá 2 g glukózy /kg těl. hm./den.
Maximální rychlost infúze je 5 ml/kg těl. hm./hod.,což odpovídá 0,25g glukózy/kg/těl. 
hm./hod. Maximální rychlost podání vyjádřená v kapkách je l,7 kapek/kg těl. hm./min.
U 70 kg pacienta je maximální rychlost infúze  cca 330 ml/hod., což odpovídá cca l00
kapkám/min. Množství podané glukózy je cca l6,5g/hod.
Způsob podávání: Intravenózní infúze. Roztok může být aplikován i periférně. Je-li 
použit jako nosný roztok, může být periferní podání omezeno typem podávaného 
léčiva.  Pomalá intravenózní injekce. 
Upozornění: Hodnoty glykémie je třeba monitorovat. Rovněž je nutné monitorovat 
vodní, elektrolytovou a acido-bazickou rovnováhu.
Glukóza do maximální dávky 0,4 g/hod./kg. těl. hm. je zcela oxidována, ekvivalentem 
5% roztoku je 1000 ml každé 2 hodiny.
Vyvarovat se nadměrných dávek. Subkutánní aplikace může způsobit podráždění.
Při podávání je nutno kontrolovat rychlost infúze.
Additiva mohou být inkompatibilní, proto by měla být kompatibilita s jinými léky 
v případě, že se k roztoku přidávají, předem ověřena. Při použití zachovávat 
aseptické podmínky. Důkladně promíchat a okamžitě podávat.
Pro nebezpečí pseudoaglutinace nesmí být infúze glukózy podávány stejnou infúzní 
soupravou  současně, před nebo po podání krve.
K jednorázovému užití. Používat pouze čirý, nevysrážený roztok. Obal nesmí být 
porušen. 
Uchovávání: Uchovávejte při teplotě  5 - 25 C.
Varování: Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!
Balení: 
Skleněné láhve: 1 x l00 ml, 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 1 x l000 ml, 20 x 100 ml,12 x 250,
16 x 250 ml, 12 x 500 ml
PE láhve:1 x 100, 10 x 100, 20 x 100 ml, 40 x 100, 1 x 250, 20 x 250, 30 x 250,
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1 x 500, 10 x 500, 20 x 500, 1 x 1000, 10 x 1000 ml.

Freeflex vaky: 
s přebalem:1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 1 x 1000 ml, 

          40 x 50 ml, 60 x 50, ml, 65 x 50 ml, 70 x 50 ml, 
      40 x 100 ml,50 x 100 ml, 55 x 100 ml, 60 x 100 ml, 

       20 x 250 ml, 30 x 250 ml, 35 x 250 ml, 40 x 250 ml,
      15 x 500 ml, 20 x 500 ml

        8 x 1000 ml, 10 x 1000 ml,
bez přebalu: 1 x 250 ml,1 x 500 ml,1 x 1000 ml, 20 x 250 ml,40 x 250 ml, 15 x 500 
ml,

            20 x 500 ml, 8 x 1000 ml, 10 x 1000 ml.

Datum poslední revize: 24.2.2011    




