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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.: sukls40076/2007

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

Hartmann´s  solution  BP „ Fresenius“ 
infúzní roztok

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

Výrobce: Fresenius Kabi Italia S.r.l., Verona, Itálie
Fresenius Kabi France, Louviers Cedex, Francie
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, Německo
Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o., Kutno,Polsko

Složení:
Léčivé látky v 1000 ml roztoku:
Natrii chloridum                              6,00 g
Kalii chloridum                               0,40 g
Calcii chloridum   0,20 g
 Natrii lactas          3,l7 g

Pomocné látky : Kyselina chlorovodíková 1 mol/l, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l
(k úpravě pH), voda na injekci.

Elektrolyty:
Na+                        130,9   mmol/l
Ca2+                           1,84 mmol/l
K+                              5,4   mmol/l
Cl-                            111,7 mmol/l
HCO3

- (jako laktát)    28,3 mmol/l

Osmolarita       279 mosmol/l
Osmolalita       255 mosmol/kg

      pH                   5,5-6,3

Indikační skupina
Infundabilium.

Charakteristika
Přípravek Hartmann´s solution BP „ Fresenius“ je sterilní, apyrogenní roztok, určený pro 
parenterální intravenózní aplikaci. Neobsahuje žádné antimikrobiální, bakteriostatické nebo 
stabilizující přísady. Jako izotonický roztok je vhodný pro parenterální doplnění vody a iontů.
Farmakokinetické údaje: Po intravenózním podání voda snadno prostupuje do všech 
kompártmentů, ionty difundují do extracelulárního prostoru podle koncentračních gradientů. 
Laktát se metabolizuje v játrech na bikarbonát.

Indikace
 Především při extracelulární dehydrataci, způsobené různými příčinami  (zvracení, 

průjmy,píštěly apod.)
 Hypovolemie způsobená:
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- hemoragickým šokem,
- popáleninami,
- ztrátou vody a elektrolytů během operace
- mírnou metabolickou acidózou

Kontraindikace
Tento připravek je kontraindikován v následujících případech:

- hypervolemie (převážně extracelulární hyperhydratace)
- dekompanzovaná srdeční vada

          - hyperkalémie
- hyperkalcemie
- metabolická alkalóza.

Stejně jako v kombinaci s digitálisovými glykosidy a hyperkalemickými diuretiky ( léky, které 
zvyšují hladinu draslíku v krevním séru)

Nežádoucí účinky
Možné nežádoucí účinky se mohou vyskytnout při nesprávném  použití, nebo je- li přípravek 
aplikován příliš rychle.
Riziko edému  nebo voda/sodíkového přetížení.

Interakce
Je známa fyzikálně-chemická inkompatibilita s určitými antibiotiky podávanými intravenózně: 
chlortetracyklin, amfotericin B, oxytetracyklin.Thiazidové diuretika mohou zvýšit retenci 
kalcia.
Při použití přípravku jako nosného nebo ředícího roztoku se mohou vyskytnout interakce 
s přidávaným léčivem. Vzhledem k možnosti interakcí, by měl být lékař informován,o všech 
lécích, které pacient užívá. Bližší informace o aplikaci viz Upozornění.
Tento přípravek může být podáván během těhotenství a kojení.

Dávkování
Dávkování se řídí podle věku, hmotnosti, laboratorních výsledků plazmatických hladin iontů, 
acidobazické rovnováhy, bilance objemu tekutin a klinického stavu nemocného. 
Nesprávné použití, jako předávkování , může vést k hypervolemii, která by měla být upravena 
na intenzivní jednotce.Dialýza může být nezbytná.

Upozornění
Tento roztok nesmí být podáván jako intramuskulární injekce.
Podávání sodíkového iontu by mělo být pečlivě zváženo při selhávání oběhového systému, 
renální insuficienci, při edematózních stavech s retencí sodíku a při stavech s poruchou 
acidobazické rovnováhy s hypernatrémií nebo hyperchlorémií.
Intravenózní podávání těchto roztoků může způsobit hyperhydrataci, poruchu acidobazické 
rovnováhy, kongestivní stavy nebo plicní edém.
U nemocného by měly být při dlouhodobé terapii průběžně sledovány laboratorní hodnoty 
elektrolytů a acidobazické rovnováhy, případně hladiny ověřeny dle klinického stavu. 
Zvýšené opatrnosti je třeba dbát u nemocných léčených kortikosteroidy nebo kortikotropními 
hormony. Podávání kalciového iontu by mělo být kontrolováno při onemocnění 
kardiovaskulárního systému, hlavně při současném podávání digitálisových preparátů nebo 
renální insuficienci.
Nutné jsou pravidelné kontroly stavu acidobazické a iontové rovnováhy, opatrnosti je třeba 
při hyperchlorémii, hyperkalémii, hypervolémii při kardiální, renální nebo jaterní insuficienci.
Před aplikací by měla být směs prověřena jestli odpovídá zbarvení, čistota, průhlednost a 
přítomnost sraženiny.
Nepoužitý zbytek láhve nebo vaku znehodnoťte!
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Upozornění pro používání vaků:
 spotřebovat ihned po otevření 
 používat pouze bez vzduchových bublin
 nepřipojovat v sérii, protože zbytek z prvního kontejneru může být přenesen do 

roztoku, který jde z druhého kontejneru, riziko vzduchové embolie

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
1. Skleněné láhve:  1 x 250 ml, 10 x 250 ml, 12 x 250 ml, 16 x 250 ml, 1 x 500 ml, 10 x 500
ml, 12 x 500 ml, 1 x 1000 ml, 6 x 1000 ml

2. Freeflex vaky 
s přebalem:
1 x 50 ml, 40 x 50 ml, 60 x 50 ml, 65 x 50 ml, 70 x 50 ml, 1 x 100 ml, 40 x 100 ml, 50 x 100 
ml, 55 x 100 ml, 60 x 100 ml, 1 x 250 ml, 20 x 250 ml, 30 x 250 ml, 35 x 250 ml, 40 x 250 
ml,1 x 500 ml, 15 x 500 ml, 20 x 500 ml, 1 x 1000 ml, 8 x 1000 ml, 10 x 1000 ml

bez přebalu:
1 x 250 ml, 30 x 250 ml, 40 x 250 ml, 1 x 500 ml, 20 x 500 ml, 1 x 1000 ml,  10 x 1000 ml

3. PE láhve 
1 x 100 ml, 10 x 100 ml, 40 x 100 ml, 1 x 250 ml,20 X 250ml, 30 x 250 ml, 1 x 500 ml, 10 x 
500 ml, 20 x 500 ml, 1 x 1000 ml,  10 x 1000 ml

Datum poslední revize:  14.4.2010
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