
Brukerveiledning
SmofKabiven®, SmofKabiven® Perifer, SmofKabiven® Elektrolytfri

1. Ta av overposen

Legg posen på et flatt underlag. Finn 
innsnittet ved posens portside. Riv langs 
over posen.  

Hold i overposens nedre del og dra overposen løs. Løft ut posen. Kast overposen sammen 
med oksygenabsorbatoren. 

Bryt av den hvite beskyttelsen på 
 injek sjonsporten rett før tilsetning.  
NB! Membranen i  porten er steril.
For å gi fullstendig parenteral ernæring 
må vitaminer, sporelementer og evt ekstra 
 elektrolytter tilsettes etter pasientens behov 1.

Vi anbefaler å bruke kanyler med nåle
tykkelse på 1823 G og  lengde 40 mm. 
Det er tilstrekkelig at nålespissen stikkes 
halvveis inn i injeksjons porten ved 
tilsetning. Trekk opp Vitalipid®. Tilsett 
Vitalipid i Soluvit® og løs opp 2, 3, 6.

Brett  posen dobbelt og tilsett vitaminene. 
 Vend posen. 

3. Tilsett og klargjør

Trekk opp Addaven®/Peditrace® (til barn)  
i ny sprøyte 4, 5.

Tilsett Addaven 4. Vend posen godt. Tilsetninger av større volum kan  overføres 
ved hjelp av over føringssettet Freka 
 Lipoflow®.

Heng opp posen i hullet under hånd taket. 
Start infusjonen.

4. Sett i infusjonssettet og heng opp posen

Bryt av den blå beskyttelsen på infusjonsporten like før  tilkobling av infusjonssettet.  Benytt 
et infusjonssett uten lufting eller steng lufteventilen. Koble til settet ved å sam tidig trykke 
og vri spiken gjennom membranen. NB! Membranen i porten er steril. Dersom settet fjernes 
fra posen lukkes portmembranen slik at væske ikke renner ut. 

2. Åpne sveisene og bland løsningen

Rull posen stramt diagonalt fra øverste 
høyre hjørne.

Rull væsken foran hendene til den 
første sveisen mellom aminosyre og 
 glukoseløsningen åpnes. 

Fortsett å presse væsken foran hendene 
mens man ruller med et jevnt trykk.

INSTRUKSJONSFILM
Scann QRkoden for å se  
«Håndtering av trekammerpose»

1 SmofKabiven SPC, SmofKabiven Perifer SPC,  
SmofKabiven Elektrolytfri SPC, punkt 6.3, 6.6, 20.10.2016

2 Vitalipid Adult SPC, punkt 6.6, 7.3.2017
3 Soluvit SPC, punkt 6.6, 9.8.2016

4 Addaven SPC, punkt 4.2 og 6.6, 9.12.2015
5 Peditrace SPC, punkt 6.6, 24.8.2016
6 Interne data
7 NLS 2017.2 Kap 6 Oppbevaring, legemiddelverket.no

Tilsetninger 

Alle tre kamrene må blandes sammen før det gjøres tilsetninger. Bland godt mellom hver tilsetning.  
Tilsetninger skal gjøres aseptisk.

Holdbarhet etter blanding med tilsetninger:

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes umiddelbart etter at tilsetninger er gjort.  
Oppbevaringstiden bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2–8 grader 1.  
Forlikelighet for ulike tilsetningsstoffer og oppbevaringstid for de ulike blandingene er tilgjengelig  
på forespørsel. Kontakt oss for utvidete stabilitetsdata.

Den siste  sveisen til fettemulsjonen åpnes. Bland løsningene nøye etter at sveisene er 
åpnet 1. 

Den horisontale sveisen som her vises med 
en blå pil, skal ikke åpnes.



Fresenius Kabi Trekammerpose

Soluvit «Fresenius Kabi»   
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Vitaminpreparat.	 ATC-nr.:	B05X	C-

PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:	Hvert	hetteglass	inneh.:	Thiamin.	mononitr.	aeqv.	thiamin.	2,5	mg,	
riboflavin.	natr.	phosph.	aeqv.	riboflavin.	3,6	mg,	nicotinamid.	40	mg,	pyridoxin.	chlorid.	aeqv.	pyridoxin.	4	mg,	
natr.	pantothen.	aeqv.	acid.	pantotheic.	15	mg,	natr.	ascorbat.	aeqv.	acid.	ascorbic.	100	mg,	biotin.	60	µg,	acid.	
folic.	0,4	mg,	cyanocobalamin.	5	µg,	glycin.	300	mg,	natr.	edet.	0,5	mg,	methyl.	parahydroxybenz.	(E	218)	0,5	mg.	
Osmolalitet	i	10	ml	vann:	Ca.	490	mosmol/kg	vann.	pH	i	10	ml	vann:	5,8.1

Indikasjoner:	Som	tilsetning	ved	parenteral	ernæring	for	å	dekke	det	daglige	behov	av	de	vannløselige	vitaminene.

Dosering: Voksne og barn >10 kg:	Dagsbehovet	av	de	vannløselige	vitaminene	dekkes	av	innholdet	i	ett	hetteglass.	
Barn <10 kg:	1/10	av	innholdet	i	ett	hetteglass	tilføres	pr.	kg	kroppsvekt	pr.	døgn,	se	Tilberedning.	Tilberedning/
Håndtering:	Må	oppløses	før	bruk.	Voksne	og	barn	>11	år:	Innholdet	i	1	hetteglass	oppløses	i	10	ml	av	en	av	de	
følgende	oppløsninger:	I)	Vitalipid	Adult.	II)	Intralipid	(200	mg/ml).	III)	Vann	til	injeksjon.	IV)	Glukoseoppløsninger	
(50-500	mg/ml).	Barn	<11	år:	Innholdet	i	1	hetteglass	oppløses	i	10	ml	av	en	av	de	følgende	oppløsninger:	I)	Vitalipid	
Infant	(for	barn	>10	kg/kroppsvekt)	II)	Intralipid	(200	mg/ml).	III)	Vann	til	injeksjon.	IV)	Glukoseoppløsninger		
(50-500	mg/ml).	Barn	<10	kg	skal	gis	1	ml	pr.	kg	kroppsvekt	pr.	døgn.	Barn	>10	kg	skal	gis	1	hetteglass	(10	ml)	
pr.	døgn	av	en	av	de	4	blandingene.	Pga.	forskjeller	i	doseringsregimene	for	Soluvit	og	Vitalipid	Infant	
anbefales	ikke	blanding	I	for	barn	<10	kg.	Generelt:	Den	oppløste	Soluvit-blandingen	kan	tilsettes	parenterale	
næringsoppløsninger	inneholdende	karbohydrater,	fett,	aminosyrer,	elektrolytter	og	sporelementer	når	
blandbarhet	og	stabilitet	er	dokumentert.	For	informasjon	om	blandbarhet	kontaktes	firma.	Administrering:	
Soluvit	må	ikke	gis	ufortynnet.	Når	Soluvit	fortynnes	med	vannbaserte	løsninger,	bør	blandingen	beskyttes	mot	lys.	
Dersom	Soluvit	fortynnes	med	en	fettemulsjon	er	det	ikke	nødvendig	å	lysbeskytte	blandingen	da	fettemulsjonen	
har	en	lysbeskyttende	effekt.	

Kontraindikasjoner:	Kjent	overfølsomhet	for	noen	av	innholdsstoffene.

Bivirkninger:	Allergiske	reaksjoner	kan	opptre	hos	pasienter	hypersensitive	for	noen	av	innholdsstoffene,	f.eks.	
tiamin	eller	metylparahydroksybenzoat.

Egenskaper:	Klassifisering:	Vitaminpreparat.	Inneholder	en	blanding	vannløselige	vitaminer	i	mengder	som	
normalt	absorberes	fra	orale	dietter	og	skal	ikke	ha	farmakodynamiske	effekter	utover	det	å	opprettholde	eller	
gjenopprette	normal	ernæringsstatus.

Pakninger og priser:	10	stk.	(hettegl.)	191254.	

Sist endret:	02.04.2014

SmofKabiven «Fresenius Kabi» 
SmofKabiven Elektrolytfri «Fresenius Kabi» 
SmofKabiven Perifer «Fresenius Kabi» 
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Parenteral ernæring i trekammerpose.	 ATC-nr.:	B05B	A10

INFUSJONSVÆSKE, emulsjon: SmofKabiven:	SmofKabiven	1000	ml	består	av	en	blanding	av	508	ml	
aminosyreoppløsning	med	elektrolytter,	302	ml	Glukose	42%	og	190	ml	Lipidemulsjon.	1000	ml	inneh.:	Renset	
soyabønneolje	11,4	g,	triglyserider	av	middels	kjedelengde	11,4	g,	renset	olivenolje	9,5	g,	fiskeolje	rik	på	omega-3	
fettsyrer	5,7	g,	glukose	127	g,	alanin	7,1	g,	arginin	6,1	g,	glysin	5,6	g,	histidin	1,5	g,	isoleucin	2,5	g,	leucin	3,8	g,	
lysin	3,4	g,	metionin	2,2	g,	fenylalanin	2,6	g,	prolin	5,7	g,	serin	3,3	g,	taurin	0,5	g,	treonin	2,2	g,	tryptofan	1	g,	
tyrosin	0,2	g,	valin	3,1	g,	kalsiumklorid	0,28	g,	natriumglyserofosfat	2,1	g,	magnesiumsulfat	0,61	g,	kaliumklorid	
2,3	g,	natriumacetat	1,7	g,	sinksulfat	6,6	mg,	glyserol,	rensede	eggfosfolipider,	α-tokoferol,	natriumoleat,	
natriumhydroksid,	eddiksyre,	saltsyre,	vann	til	injeksjonsvæsker	til	1000	ml.	1000	ml	inneh.:	Aminosyrer	51	g,	
nitrogen	8	g,	fett	38	g,	glukose	127	g.	Elektrolytter:	Na+	41	mmol,	K+	30	mmol,	Mg2+	5,1	mmol,	Ca2+	2,5	mmol,	
fosfat	13	mmol,	Zn2+	0,04	mmol,	sulfat	5,1	mmol,	Cl–	36	mmol,	acetat	106	mmol.	Osmolalitet:	Ca.	1800	mosmol/kg	
vann,	pH	ca.	5,6.	Energiinnh.:	Totalt	ca.	1100	kcal	(4,6	MJ),	ikke-protein	ca.	900	kcal	(3,8	MJ).	B05B	A101

INFUSJONSVÆSKE, emulsjon: SmofKabiven Elektrolytfri:	SmofKabiven	Elektrolytfri	1000	ml	består	av	en	
blanding	av	508	ml	aminosyreoppløsning,	302	ml	Glukose	42%	og	190	ml	Lipidemulsjon.	1000	ml	inneh.:	Renset	
soyabønneolje	11,4	g,	triglyserider	av	middels	kjedelengde	11,4	g,	renset	olivenolje	9,5	g,	fiskeolje	rik	på	omega-3	
fettsyrer	5,7	g,	glukose	127	g,	alanin	7,1	g,	arginin	6,1	g,	glysin	5,6	g,	histidin	1,5	g,	isoleucin	2,5	g,	leucin	3,8	g,	
lysin	3,4	g,	metionin	2,2	g,	fenylalanin	2,6	g,	prolin	5,7	g,	serin	3,3	g,	taurin	0,5	g,	treonin	2,2	g,	tryptofan	1	g,	
tyrosin	0,2	g,	valin	3,1	g,	glyserol,	rensede	eggfosfolipider,	α-tokoferol,	natriumoleat,	natriumhydroksid,	eddiksyre,	
saltsyre,	vann	til	injeksjonsvæsker	til	1000	ml.	1000	ml	inneh.:	Aminosyrer	51	g,	nitrogen	8	g,	fett	38	g,	glukose	
127	g.	Osmolalitet:	Ca.	1600	mosmol/kg	vann,	pH	ca.	5,6.	Energiinnh.:	Totalt	ca.	1100	kcal	(4,6	MJ),	ikke-protein	
ca.	900	kcal	(3,8	MJ).	B05B	A101

INFUSJONSVÆSKE, emulsjon: SmofKabiven Perifer:	SmofKabiven	Perifer	1000	ml	består	av	en	blanding	av	
315	ml	aminosyreoppløsning	med	elektrolytter,	544	ml	Glukose	13%	og	141	ml	Lipidemulsjon.	1000	ml	inneh.:	
Renset	soyabønneolje	8,5	g,	triglyserider	av	middels	kjedelengde	8,5	g,	renset	olivenolje	7	g,	fiskeolje	rik	på	
omega-3	fettsyrer	4,2	g,	glukose	71	g,	alanin	4,4	g,	arginin	3,8	g,	glysin	3,5	g,	histidin	0,93	g,	isoleucin	1,6	g,	leucin	
2,3	g,	lysin	2,1	g,	metionin	1,3	g,	fenylalanin	1,6	g,	prolin	3,5	g,	serin	2,1	g,	taurin	0,32	g,	treonin	1,4	g,	tryptofan	
0,63	g,	tyrosin	0,12	g,	valin	2	g,	kalsiumklorid	0,18	g,	natriumglyserofosfat	1,3	g,	magnesiumsulfat	0,38	g,	
kaliumklorid	1,4	g,	natriumacetat	1,1	g,	sinksulfat	4	mg,	glyserol,	rensede	eggfosfolipider,	α-tokoferol,	natriumoleat,	
natriumhydroksid,	eddiksyre,	vann	til	injeksjonsvæsker	til	1000	ml.	1000	ml	inneh.:	Aminosyrer	32	g,	nitrogen	5,1	g,	
fett	28	g,	glukose	71	g.	Elektrolytter:	Na+	25	mmol,	K+	19	mmol,	Mg2+	3,2	mmol,	Ca2+	1,6	mmol,	fosfat	8,2	mmol,	
Zn2+	0,02	mmol,	sulfat	3,2	mmol,	Cl–	22	mmol,	acetat	66	mmol.	Osmolalitet:	Ca.	950	mosmol/kg	vann,	pH	ca.	5,6.	
Energiinnh.:	Totalt	ca.	700	kcal	(2,9	MJ),	ikke-protein	ca.	600	kcal	(2,5	MJ).	B05B	A101

Indikasjoner:	Parenteral	ernæring	til	voksne	og	barn	>2	år	når	oral	eller	enteral	ernæring	er	umulig,	utilstrekkelig	
eller	kontraindisert.

Dosering:	Pasientens	evne	til	å	eliminere	lipider,	metabolisere	nitrogen	og	glukose	samt	pasientens	
ernæringsbehov	bør	styre	dosering	og	infusjonshastighet.	Dosen	bør	individuelt	tilpasses	til	pasientens	kliniske	
tilstand,	kroppsvekt,	ernærings-	og	energibehov,	med	dosejustering	basert	på	ekstra	oralt/enteralt	inntak.	For	å	gi	
fullstendig	parenteral	ernæring,	må	sporelementer,	vitaminer	og	ev.	ekstra	elektrolytter	tilsettes. SmofKabiven, 
Smofkabiven Elektrolytfri: Anbefalt	maks.	døgndose	på	35	ml/kg	kroppsvekt/døgn	vil	tilføre	1,8	g	aminosyrer/
kg	kroppsvekt/døgn	(tilsv.	0,28	g	nitrogen/kg	kroppsvekt/døgn),	4,5	g	glukose/kg	kroppsvekt/døgn,	1,33	g	lipider/
kg	kroppsvekt/døgn	og	et	totalt	energiinnhold	på	39	kcal/kg	kroppsvekt/døgn	(tilsv.	31	kcal/kg	kroppsvekt/døgn	
ikke-proteinenergi).	Voksne	og	ungdom	12-16/18	år:	Doseområdet	på	13-31	ml	SmofKabiven	eller	SmofKabiven	
Elektrolytfri/kg	kroppsvekt/døgn	vil	tilføre	0,6-1,6	g	aminosyrer/kg	kroppsvekt/døgn	(tilsv.	0,1-0,25	g	nitrogen/kg	
kroppsvekt/døgn)	og	14-35	kcal/kg	kroppsvekt/døgn	total	energi	(12-27	kcal/kg	kroppsvekt/døgn	ikke-proteinenergi).	
Det	vil	dekke	de	fleste	pasienters	behov.	Maks.	døgndose	varierer	med	pasientens	kliniske	tilstand,	og	kan	
forandres	fra	dag	til	dag.	Anbefalt	maks.	døgndose	er	35	ml/kg	kroppsvekt/døgn.	Barn	2-11	år:	Maks.	døgndose	
varierer	med	pasientens	kliniske	tilstand,	og	kan	forandres	fra	dag	til	dag.	Anbefalt	maks.	døgndose	er	35	ml/
kg	kroppsvekt/døgn.	Dosen	opp	til	35	ml/kg	kroppsvekt/døgn	bør	regelmessig	justeres	iht.	barnets	behov,	som	
varierer	mer	enn	hos	voksne.	SmofKabiven Perifer:	Anbefalt	maks.	døgndose	på	40	ml/kg	kroppsvekt/døgn	vil	
tilføre	1,3	g	aminosyrer/kg	kroppsvekt/døgn	(tilsv.	0,2	g	nitrogen/kg	kroppsvekt/døgn),	2,8	g	glukose/kg	kroppsvekt/

døgn,	1,1	g	lipider/kg	kroppsvekt/døgn	og	et	totalt	energiinnhold	på	28	kcal/kg	kroppsvekt/døgn	(tilsv.	22	kcal/
kg	kroppsvekt/døgn	ikke-proteinenergi).	Voksne	og	ungdom	12-16/18	år:	Doseområdet	på	20-40	ml	SmofKabiven	
Perifer/kg	kroppsvekt/døgn	vil	tilføre	0,6-1,3	g	aminosyrer/kg	kroppsvekt/døgn	(tilsv.	0,1-0,2	g	nitrogen/kg	
kroppsvekt/døgn)	og	14-28	kcal/kg	kroppsvekt/døgn	total	energi	(11-22	kcal/kg	kroppsvekt/døgn	ikke-proteinenergi).	
Det	vil	dekke	de	fleste	pasienters	behov.	Maks.	døgndose	varierer	med	pasientens	kliniske	tilstand,	og	kan	
forandres	fra	dag	til	dag.	Anbefalt	maks.	døgndose	er	40	ml/kg	kroppsvekt/døgn.	Barn	2-11	år:	Maks.	døgndose	
varierer	med	pasientens	kliniske	tilstand,	og	kan	forandres	fra	dag	til	dag.	Anbefalt	maks.	døgndose	er	40	ml/
kg	kroppsvekt/døgn.	Dosen	opp	til	40	ml/kg	kroppsvekt/døgn	bør	regelmessig	justeres	iht.	barnets	behov,	som	
varierer	mer	enn	hos	voksne.	Spesielle pasientgrupper: Pasienter	med	fedme:	Doseringen	bør	bygge	på	beregnet	
idealvekt.	Tilberedning/Håndtering:	Håndtering	før	bruk:	Før	infusjon	brytes	forseglingene	mellom	de	3	kamrene,	
og	innholdet	blandes,	se	pakningsvedlegg.	Blandbarhet:	For	å	gi	fullstendig	parenteral	ernæring	må	sporelementer,	
vitaminer	og	eventuelt	ekstra	elektrolytter	tilsettes	etter	pasientens	behov.	Tilsetninger	skal	gjøres	aseptisk	og	
umiddelbart	før	infusjonen	påbegynnes.	Tilsetninger	må	kun	foretas	når	det	foreligger	dokumentert	kompatibilitet.	
For	informasjon	om	kompatible	tilsetninger	kontaktes	Fresenius	Kabi.	Administrering:	SmofKabiven,	SmofKabiven	
Elektrolytfri:	Gis	som	infusjon	i	sentral	vene.	Voksne	og	ungdom	12-16/18	år:	Anbefalt	infusjonstid	er	14-24	timer.	
Infusjonshastigheten	bør	ikke	overstige	2	ml/kg	kroppsvekt/time.	Barn	2-11	år:	Anbefalt	infusjonstid	er	12-24	timer.	
Anbefalt	maks.	infusjonshastighet	er	2,4	ml/kg	kroppsvekt/time	(tilsv.	0,12	g	aminosyrer/kg/time,	0,3	g	glukose/kg/
time	og	0,09	g	lipider/kg/time).	Ved	anbefalt	maks.	infusjonshastighet	skal	ikke	infusjonstiden	overstige	14	timer	
og	30	minutter,	med	unntak	av	spesielle	tilfeller	med	nøye	overvåkning.	SmofKabiven	Perifer:	Gis	som	infusjon	i	
perifer	eller	sentral	vene.	Voksne	og	ungdom	12-16/18	år:	Anbefalt	infusjonstid	er	14-24	timer.	Infusjonshastigheten	
bør	ikke	overstige	3	ml/kg	kroppsvekt/time.	Barn	2-11	år:	Anbefalt	infusjonstid	er	12-24	timer.	Anbefalt	maks.	
infusjonshastighet	er	3	ml/kg	kroppsvekt/time	(tilsv.	0,1	g	aminosyrer/kg/time,	0,21	g	glukose/kg/time	og	0,08	
g	lipider/kg/time).	Ved	anbefalt	maks.	døgndose	bør	dosen	infunderes	over	minst	13	timer	slik	at	anbefalt	maks.	
infusjonshastighet	ikke	overskrides,	med	unntak	av	spesielle	tilfeller.	

Kontraindikasjoner:	Overfølsomhet	for	protein	fra	fisk,	egg,	soya	eller	peanøtter	eller	noen	av	de	andre	
komponentene.	Alvorlig	hyperlipidemi.	Alvorlig	leversvikt.	Alvorlige	koagulasjonsforstyrrelser.	Medfødte	
forstyrrelser	i	aminosyremetabolismen.	Alvorlig	nyresvikt	når	hemofiltrasjon	eller	dialyse	ikke	er	tilgjengelig.	Akutt	
sjokk.	Ukompensert	hyperglykemi.	Patologisk	forhøyet	serumnivå	av	en	av	elektrolyttene	i	oppløsningen.	Generelle	
kontraindikasjoner	mot	infusjonsbehandling:	Akutt	lungeødem,	overhydrering	og	dekompensert	hjertesvikt.	
Hemofagocytotisk	syndrom.	Ustabile	tilstander	(f.eks.	alvorlige	posttraumatiske	tilstander,	dårlig	kontrollert	
diabetes	mellitus,	akutt	hjerteinfarkt,	slag,	emboli,	metabolsk	acidose,	alvorlig	sepsis,	hypoton	dehydrering	og	
hyperosmolært	koma).	Spedbarn	og	barn	<2	år.

Forsiktighetsregler:	For	å	unngå	risiko	ved	for	høy	infusjonshastighet,	anbefales	kontinuerlig	og	godt	kontrollert	
infusjon,	om	mulig	ved	bruk	av	infusjonspumpe.	Pga.	økt	infeksjonsrisiko	ved	infusjon	i	sentral	og	i	perifer	
(SmofKabiven	Perifer)	vene,	må	strenge	retningslinjer	for	aseptikk	følges.	Dette	for	å	unngå	kontaminasjon	ved	
innleggelse	og	bruk	av	kateteret.	Særskilt	klinisk	overvåking	er	nødvendig	ved	oppstart.	Hvis	noe	unormalt	skjer,	
må	infusjonen	avbrytes.	Evnen	til	å	eliminere	lipider	er	individuell	og	bør	derfor	overvåkes.	Serumkonsentrasjonen	
av	triglyserider	bør	ikke	overstige	4	mmol/liter	under	infusjonen.	Bør	brukes	med	forsiktighet	i	tilfeller	der	
fettmetabolismen	kan	være	påvirket,	som	ved	nyresvikt,	diabetes	mellitus,	pankreatitt,	nedsatt	leverfunksjon,	
hypotyreose	og	sepsis.	Preparatene	inneholder	soyabønneolje,	fiskeolje	og	eggfosfolipider,	som	en	sjelden	gang	
kan	forårsake	allergiske	reaksjoner.	Kryssallergiske	reaksjoner	er	observert	mellom	soyabønne	og	peanøtt.	
Serumglukose,	elektrolytter,	osmolaritet,	væskebalanse,	syre-basestatus	og	leverenzymtester	bør	kontrolleres	
regelmessig.	Blodcelletelling	og	koagulasjon	bør	overvåkes	når	lipider	tilføres	over	en	lengre	periode.	Mengde	
av	individuelt	tilsatte	elektrolytter	bør	styres	av	pasientens	kliniske	tilstand	og	ved	regelmessige	målinger	av	
serumnivåer.	Parenteral	ernæring	skal	gis	med	forsiktighet	ved	laktacidose,	utilstrekkelig	cellulær	oksygentilførsel	
og	forhøyet	serumosmolaritet.	Ethvert	tegn	på	anafylaktisk	reaksjon	bør	umiddelbart	føre	til	at	infusjonen	
avbrytes.	Lipidinnholdet	i	preparatene	kan	påvirke	visse	laboratorieprøver	(f.eks.	bilirubin,	laktatdehydrogenase,	
oksygenmetning	og	Hb)	hvis	blodprøven	tas	før	lipidene	er	eliminert	fra	blodbanen.	Hos	de	fleste	pasienter	er	
lipidene	eliminert	etter	et	lipidfritt	intervall	på	5-6	timer.	I.v.	infusjon	av	aminosyrer	kan	føre	til	økt	urinutskillelse	
av	sporelementer,	særlig	kobber	og	sink.	Det	bør	tas	hensyn	til	dette	ved	dosering	av	sporelementer,	særlig	
ved	langvarig	i.v.	ernæring.	Det	må	tas	hensyn	til	sinkmengden	i	SmofKabiven	og	SmofKabiven	Perifer.	Hos	
underernærte	pasienter	kan	oppstart	av	parenteral	ernæring	utløse	raske	væskeskift.	Dette	kan	medføre	
lungeødem,	kongestiv	hjertesvikt	og	nedsatt	serumkonsentrasjon	av	kalium,	fosfor,	magnesium	og	vannløselige	
vitaminer.	Forandringene	kan	inntre	i	løpet	av	24-48	timer.	Forsiktig	og	langsom	oppstart	anbefales	derfor	til	denne	
pasientgruppen,	i	tillegg	til	grundig	overvåking	og	justering	av	tilført	væske,	elektrolytter,	mineraler	og	vitaminer.	
Pga.	risiko	for	pseudoagglutinering	bør	preparatene	ikke	gis	samtidig	med	blod	i	samme	infusjonssett.	Ved	
hyperglykemi	kan	tilførsel	av	eksogent	insulin	være	nødvendig.	Pga.	aminosyresammensetningen	er	preparatene	
ikke	egnet	til	bruk	hos	nyfødte	eller	barn	<2	år.	Det	finnes	ingen	klinisk	erfaring	med	bruk	av	preparatene	til	
barn	2-16/18	år.	SmofKabiven	og	SmofKabiven	Perifer:	Bør	gis	med	forsiktighet	til	pasienter	med	tendens	til	
elektrolyttretensjon.	Forstyrrelser	i	elektrolytt-	eller	væskebalansen	(f.eks.	unormalt	høyt	eller	lavt	elektrolyttnivå)	
bør	korrigeres	før	infusjonsstart.	Hos	pasienter	med	nyresvikt	bør	fosfat-	og	kaliumtilførsel	kontrolleres	nøye	for	
å	unngå	hyperfosfatemi	og	hyperkalemi.	SmofKabiven	Elektrolytfri:	Preparatet	inneholder	lite	elektrolytter	og	er	
beregnet	til	pasienter	med	spesielle	og/eller	begrensede	elektrolyttbehov.	Natrium,	kalium,	kalsium,	magnesium	og	
tillegg	av	fosfat	bør	tilsettes	basert	på	pasientens	kliniske	tilstand	og	regelmessige	målinger	av	serumnivåer.	Ved	
nyresvikt	bør	fosfatinntaket	følges	nøye	for	å	unngå	hyperfosfatemi.

Interaksjoner: For	utfyllende	informasjon	om	relevante	interaksjoner,	bruk	interaksjonsanalyse.

Heparin	i	kliniske	doser	gir	en	forbigående	frigjøring	av	lipoproteinlipase	til	sirkulasjonen.	Dette	kan	initialt	
resultere	i	økt	lipolyse	i	plasma,	etterfulgt	av	en	forbigående	reduksjon	i	eliminasjonen	av	triglyserider.

Graviditet, amming og fertilitet:	Ingen	kliniske	data	er	tilgjengelig	ved	bruk	under	graviditet	og	amming.	Nytte/
risiko	skal	vurderes	før	preparatet	gis	til	gravide	eller	ammende.

Bivirkninger:	Vanlige	(≥1/100	til	<1/10):	Øvrige:	Svak	økning	i	kroppstemperatur.	SmofKabiven	Perifer:	Tromboflebitt.	
Mindre	vanlige	(≥1/1000	til	<1/100):	Gastrointestinale:	Manglende	appetitt,	kvalme,	oppkast.	Lever/galle:	Økning	
av	leverenzymer	i	plasma.	Øvrige:	Frostfølelse,	svimmelhet,	hopepine.	Sjeldne	(≥1/10	000	til	<1/1000):	Hjerte/kar:	
Takykardi,	hypotensjon,	hypertensjon.	Luftveier:	Dyspné.	Øvrige:	Overfølsomhetsreaksjoner	(f.eks.	anafylaktiske	
eller	anafylaktoide	reaksjoner,	utslett,	urticaria,	rødming,	hodepine),	varme-	eller	kuldefølelse,	blekhet,	cyanose,	
smerter	i	nakke,	rygg,	ben,	bryst	og	korsrygg.	Skulle	disse	bivirkningene	oppstå,	bør	infusjonen	stoppes	eller,	om	
nødvendig,	fortsettes	med	redusert	dose.	Redusert	evne	til	å	eliminere	triglyserider	kan	føre	til	«fat	overload»-
syndrom.	Syndromet	kan	forekomme	ved	alvorlig	hypertriglyseridemi,	selv	ved	anbefalt	infusjonshastighet,	og	ved	
plutselig	endring	av	pasientens	kliniske	tilstand,	som	redusert	nyrefunksjon	eller	infeksjon.	«Fat	overload»-syndrom	
kjennetegnes	ved	hyperlipidemi,	feber,	lipidinfiltrasjon,	hepatomegali	med	eller	uten	ikterus,	splenomegali,	anemi,	
leukopeni,	trombocytopeni,	koagulasjonsforstyrrelser,	hemolyse	og	retikulocytose,	unormale	leverfunksjonsprøver	og	
koma.	Symptomene	er	vanligvis	reversible	hvis	infusjonen	avbrytes.

Overdosering/Forgiftning: Symptomer:	«Fat	overload»-syndrom.	Kvalme,	oppkast,	skjelving	og	svetting	er	
observert	ved	overskridelse	av	anbefalt	infusjonshastighet	for	aminosyrer.	Overdosering	kan	føre	til	overhydrering,	
elektrolyttforstyrrelser,	hyperglykemi	og	hyperosmolalitet.	Behandling:	Infusjonshastigheten	reduseres	eller	
infusjonen	avbrytes.	I	sjeldne	og	alvorlige	situasjoner	kan	det	være	nødvendig	med	hemodialyse,	hemofiltrasjon	
eller	hemodiafiltrasjon.	Hyperglykemi	behandles	etter	den	kliniske	situasjonen	ved	bruk	av	insulin	og/eller	ved	
justering	av	infusjonstakten.

Egenskaper:	Klassifisering:	Oppløsninger	med	aminosyrer,	lipider,	karbohydrater	og	elektrolytter	for	parenteral	
ernæring.

Oppbevaring og holdbarhet:	Ferdigblandet	pose	er	beregnet	til	engangsbruk.

Pakninger og priser: SmofKabiven:	6	×	493	ml	(trekammerpose,	550	kcal)	540009.	4	×	986	ml	(trekammerpose,	
1100	kcal)	154618.	4	×	1477	ml	(trekammerpose,	1600	kcal)	154629.	4	×	1970	ml	(trekammerpose,	2200	kcal)	
154640.	3	×	2463	ml	(trekammerpose,	2700	kcal)	154651.	SmofKabiven Elektrolytfri:	6	×	493	ml	(trekammerpose,	
550	kcal)	509535.	4	×	986	ml	(trekammerpose,	1100	kcal)	154662.	4	×	1477	ml	(trekammerpose,	1600	kcal)	154673. 
SmofKabiven Perifer:	4	×	1206	ml	(trekammerpose,	800	kcal)	154706.	4	×	1448	ml	(trekammerpose,	1000	kcal)	
076203.	4	×	1904	ml	(trekammerpose,	1300	kcal)	154717.	

Sist endret:	18.11.2016

C Vitalipid Adult «Fresenius Kabi»  
C Vitalipid Infant «Fresenius Kabi»

C

Vitaminpreparat.	 ATC-nr.:	B05X	C-

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, emulsjon: Vitalipid Adult:		1	ml	inneh.:	Retinolpalmitat	tilsv.	retinol	
(vitamin	A)	99	µg	(330	IE),	fytomenadion	(vitamin	K1)	15	µg,	ergokalsiferol	(vitamin	D2)	0,5	µg	(20	IE),	all-rac-α-
tokoferol	(vitamin	E)	0,91	mg	(1	IE),	raffinert	soyabønneolje,	rensede	eggfosfolipider,	glyserol,	natriumhydroksid	(til	
pH-justering),	vann	til	injeksjonsvæsker.	Osmolalitet:	Ca.	300	mOsmol/kg	vann.	pH	ca.	8.1

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, emulsjon: Vitalipid Infant:	1	ml	inneh.:	Retinolpalmitat	tilsv.	retinol	
(vitamin	A)	69	µg	(230	IE),	fytomenadion	(vitamin	K1)	20	µg,	ergokalsiferol	(vitamin	D2)	1	µg	(40	IE),	all-rac-α-
tokoferol	(vitamin	E)	0,64	mg	(0,7	IE),	raffinert	soyabønneolje,	rensede	eggfosfolipider,	glyserol,	natriumhydroksid	
(til	pH-justering),	vann	til	injeksjonsvæsker.	Osmolalitet:	Ca.	300	mOsmol/kg	vann.	pH	ca.	8.11

Indikasjoner:	Som	tilsetning	ved	fullstendig	parenteral	ernæring	for	å	dekke	det	daglige	behov	av	vitaminene	A,	
D2,	E	og	K1.

Dosering: Vitalipid Adult:	Voksne	og	barn	>11	år:	10	ml/dag	(1	ampulle/dag).	Eldre:	Dosejustering	vanligvis	
unødvendig,	men	bør	vurderes	.	(redusert	dose	og/eller	forlenget	doseringsintervall)	pga.	høyere	frekvens	av	
nedsatt	lever-,	nyre-,	eller	hjertefunksjon,	samt	andre	samtidige	sykdommer	eller	legemiddelbehandlinger..

Vitalipid Infant:	Totalmengde	skal	ikke	overstige	10	ml/dag	(1	ampulle/dag).	Nyfødte	og	barn	>2,5	kg	opptil	11	år:	10	
ml/dag	(1	ampulle/dag).	For	tidlig	fødte	og	spedbarn	med	lav	fødselsvekt	(<2,5	kg):	4	ml/kg/dag.	

Spesielle pasientgrupper: Nedsatt	leverfunksjon:	Individualisert	vitaminsupplement	bør	vurderes	for	å	
opprettholde	tilstrekkelige	vitaminnivåer	og	for	å	forhindre	vitamintoksisitet,	se	Forsiktighetsregler.	Tilberedning/
Håndtering:	Skal	fortynnes	med	aseptisk	teknikk.	Tilsetninger	skal	gjøres	aseptisk	og	tidligst	1	time	før	
infusjonsstart.	For	å	sikre	homogen	blanding	skal	beholderen	vendes	noen	ganger	rett	før	infusjonsstart.	
Blandbarhet:	Tilsetninger	må	kun	foretas	når	det	foreligger	dokumentert	kompatibilitet.	For	informasjon	om	
kompatible	tilsetninger	og	oppbevaringstider	kontaktes	firma.	Vitalipid	Adult:	Kan	brukes	som	oppløsningsmiddel	
for	Soluvit,	se	Soluvit	«Fresenius	Kabi».	Vitalipid	Infant:	For	barn	>10	kg	kan	Vitalipid	Infant	(10	ml)	brukes	til	
oppløsning	av	1	hetteglass	Soluvit.	For	barn	<10	kg	anbefales	ikke	Vitalipid	Infant	til	oppløsning	av	Soluvit	pga.	
forskjell	i	doseringsregimene	for	Vitalipid	Infant	og	Soluvit.	Administrering:	Gis	i.v.	etter	aseptisk	fortynning,	se	
Tilberedning/Håndtering.	Skal	ikke	gis	ufortynnet.	

Kontraindikasjoner: Vitalipid	Adult	og	Infant:	Overfølsomhet	for	innholdsstoffene,	egg-,	soya-	eller	peanøttprotein.	
Renset	soyaolje	kan	inneholde	peanøttprotein.	Ph.Eur.-monografien	inneholder	ikke	en	test	for	restprotein.	Det	
er	sett	kryssallergiske	reaksjoner	mellom	soyaolje	og	peanøtter.	Ved	graviditet	er	vitamin	A-doser	på	>8000	IE/
dag	(tilsv.	2400	µg)	kontraindisert.	Vitalipid	Adult:	Til	-nyfødte,	spedbarn	og	barn	<11	år.	Ved	hypervitaminose	med	
vitaminer	i	denne	formuleringen.	Ved	alvorlig	hyperkalsemi,	hyperkalsiuri,	eller	ved	en	behandling,	sykdom	og/
eller	forstyrrelse	som	fører	til	alvorlig	hyperkalsemi	og/eller	hyperkalsiuri	(f.eks.	svulster,	benmetastaser,	primær	
hyperparatyreoidisme,	granulomatose).	I	kombinasjon	med	vitamin	A	eller	retinoider.

Forsiktighetsregler:	Infusjonen	må	stanses	umiddelbart	ved	symptomer	på	hypersensitivitetsreaksjon.	

Vitamintoksisitet:	De	totale	mengdene	vitaminer	fra	alle	kilder,	slik	som	mat,	andre	vitamintilskudd	eller	
legemidler	som	inneholder	vitaminer	som	inaktive	ingredienser	(se	Interaksjoner),	bør	tas	i	betraktning.	Pasientens	
kliniske	status	og	vitaminnivåer	i	blod	bør	overvåkes	for	å	sikre	opprettholdelse	av	tilstrekkelig	vitaminnivåer,	og	
for	å	unngå	overdosering	og	toksiske	effekter.	Dette	gjelder	spesielt	vitamin	A,	D	og	E,	og	spesielt	hos	pasienter	
som	får	ekstra	vitaminer	fra	andre	kilder	eller	som	bruker	andre	preparater	som	øker	risikoen	for	vitamintoksisitet.	
Overvåkning	er	spesielt	viktig	hos	pasienter	som	får	langtidssupplement	av	vitaminer	og	hos	pasienter	som	får	
parenteralt	langtidssupplement	av	multivitamintilskudd	som	eneste	vitaminkilde.	

Hypervitaminose	A:	Risikoen	for	hypervitaminose	A	og	vitamin	A-toksisitet	(f.eks.	abnormaliteter	i	hud	og	ben,	diplopi,	
cirrhose)	øker	hos	pasienter	med	f.eks.	proteinmangel,	nedsatt	nyrefunksjon	(selv	uten	vitamin	A-supplement),	nedsatt	
leverfunksjon,	liten	kroppsstørrelse	(f.eks.	barn	og	ungdom),	og	hos	pasienter	som	får	kronisk	vitaminbehandling.	

Akutt	leversvikt	hos	pasienter	med	mettede	leverlager	av	vitamin	A	kan	gi	vitamin	A-toksisitet.	

Hypervitaminose	D:	Overskudd	av	vitamin	D	kan	gi	hyperkalsemi	og	hyperkalsiuri.	

Risikoen	for	vitamin	D-toksisitet	øker	hos	pasienter	med	sykdom	og/eller	tilstander	som	gir	hyperkalsemi	og/eller	
hyperkalsiuri	eller	hos	pasienter	på	kronisk	vitaminbehandling.

Hypervitaminose	E:	For	høye	doser	vitamin	E	kan	gi	langsom	sårtilheling	pga.	dysfunksjon	i	blodplater	og	
forstyrrelser	i	blodkoagulasjonen	(ytterst	sjeldent).	Risikoen	for	vitamin	E-toksisitet	øker	ved	nedsatt	leverfunksjon,	
hos	pasienter	med	blødersykdom	eller	som	bruker	orale	antikoagulantia,	eller	ved	langvarig	vitaminbehandling.

Nedsatt	leverfunksjon:	Individualisert	vitaminsupplement	kan	være	nødvendig.	Vitamin	A-toksisitet	bør	forebygges	
da	leversykdom	er	assosiert	med	økt	sensitivitet	for	vitamin	A-toksisitet,	spesielt	i	kombinasjon	med	langvarig	
forhøyet	alkoholinntak	(se	også	hypervitaminose	A	ovenfor).	

Interaksjoner:	Retinoider,	inkl.	beksaroten,:	Øker	risikoen	for	toksisitet	ved	samtidig	bruk	av	vitamin	A.	Tipranavir	
oral	oppløsning:	Inneholder	mer	enn	anbefalt	daglig	inntak	av	vitamin	E.	Vitamin	K-antagonister:	Øker	den	
antikoagulerende	effekten	av	vitamin	E.	Kombinasjonen	bør	unngås	da	også	vitamin	K1	interagerer	med	kumarin-
antikoagulantia.	Generelt:	Tilstedeværelsen	av	sporelementer	og	eksponering	for	UV-lys	kan	forårsake	noe	
nedbrytning	av	vitamin	A.	

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet:	Vitalipid	Adult:	Under	forutsetning	av	at	doseringsanbefalingene	
følges	bør	sikkerhetsmarginen	være	tilstrekkelig	for	gravide;	kan	brukes	under	graviditet.	Under	graviditet	er	
vitamin	A-doser	>8000	IE/dag	(tilsv.	2400	µg)	kontraindisert	pga.	risiko	for	fødselsdefekter.	Vitalipid	Infant:		
Bruk	ikke	relevant.	Amming:	Vitalipid	Adult:	Kan	brukes	under	amming.	Vitalipid	Infant:	Bruk	ikke	relevant.

Bivirkninger:	Ukjent	frekvens:	Immunsystemet:	Allergiske	reaksjoner.

Overdosering/Forgiftning: Gjentatt	overdosering	med	fettløselige	vitaminer	kan	gi	symptomer	på	toksisitet.	
Etter	langvarig	infusjon	av	for	høy	dose	vitamin	D	kan	serumkonsentrasjonene	av	vitamin	D-metabolitter	øke	
og	gi	osteopeni.	Rask	infusjon	av	vitamin	K1	i	kolloid	vannoppløsning	kan	gi	rødme,	bronkospasme,	takykardi	og	
hypotensjon.	

Akutt	overdosering	av	vitamin	A	(>150	000	IE)	kan	gi	gastrointestinale	forstyrrelser,	hodepine,	økt	intrakranielt	
trykk,	papilleødem,	psykiske	forstyrrelser,	irritabilitet,	kramper	eller	forsinket	generalisert	hudavskalling.	Kronisk	
forgiftning	(tilskudd	av	vitamin	A	over	lengre	tid	i	suprafysiologiske	doser	til	personer	som	ikke	trenger	det)	
kan	gi	økt	intrakranielt	trykk,	kortikal	hyperostose	i	lange	ben	og	prematur	epifyselukking.	Periosteal	reaksjon	i	
albubenet,	fibula,	krageben,	og	ribbenene	er	vist	radiologisk.	Behandling:	Avbryt	administreringen	av	preparatet,	
reduser	kalsiuminntaket,	øk	diuresen	og	gjenopprett	væskebalansen.

Egenskaper: Virkningsmekanisme:	Biokjemiske	og	fysiologiske	egenskaper	er	tilknyttet	de	4	fettløselige	
vitaminene		som	metaboliseres	på	samme	måte	som	de	fettløselige	vitaminene	som	tas	opp	fra	mat.	

Oppbevaring og holdbarhet:	Uåpnet	ampulle:	Oppbevares	ved	maks.	25°C	og	i	originalpakningen	for	å	beskytte	
mot	lys.	Skal	ikke	fryses.	Etter	anbrudd:	Til	engangsbruk.	Fra	et	mikrobiologisk	synspunkt	bør	blandingen	brukes	
umiddelbart	etter	tilberedning.	Dersom	den	ikke	brukes	umiddelbart	er	oppbevaringstider	og	-betingelser	før	
bruk	brukerens	ansvar,	og	vil	ikke	være	lenger	enn	24	timer	ved	2-8°C	med	mindre	tilberedning	er	gjort	under	
kontrollerte	og	validerte	aseptiske	forhold.	

Pakninger og priser: Vitalipid Adult: 10	×	10	ml	(amp.)	191247.	Vitalipid Infant: 10	×	10	ml	(amp.)	191064.	

Sist endret:	11.10.2017

Addaven «Fresenius Kabi»

C

Sporelementtilskudd.	 ATC-nr.:	B05X	A31

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:		1	ml	inneh.:	Kromklorid	(6	H2O)	5,33	µg,	kobberklorid	(2	
H2O)	0,1	mg,	jernklorid	(6	H2O)	0,54	mg,	manganklorid	(4	H2O)	19,8	µg,	kaliumjodid	16,6	µg,	natriumfluorid	0,21	
mg,	natriummolybdat	(2	H2O)	4,85	µg,	natriumselenittanhydrat	17,3	µg,	sinkklorid	1,05	mg.	Sporelementinnh.:	
Cr3+	0,02	µmol	(1	µg),	Cu2+	0,6	µmol	(38	µg),	Fe3+	2	µmol	(110	µg),	Mn2+	0,1	µmol	(5,5	µg),	I-	0,1	µmol	(13	µg),	F-	
5	µmol	(95	µg),	MoO42-	0,02	µmol	(1,9	µg	som	Mo6+),	SeO32-	0,1	µmol	(7,9	µg	(som	Se4+),	Zn2+	7,7	µmol	(500	µg).	
Elektrolyttinnh.:	Na+	120	µg	(5,2	µmol),	K+	3,9	µg	(0,1	µmol).	Xylitol,	saltsyre	(for	justering	av	pH	til	2,5),	vann	til	
injeksjonsvæsker	til	1	ml.	Osmolalitet:	Ca.	3100	mosmol/kg	vann.	1

Indikasjoner:	Sporelementtilskudd	for	å	dekke	basale	til	moderat	økte	behov	ved	parenteral	ernæring.

Dosering:	Voksne:	10	ml	dekker	det	basale	eller	lett	forhøyede	daglige	behov	for	sporelementer.	Barn >15 kg:	
0,1	ml/kg	kroppsvekt/dag.	Spesielle pasientgrupper:	Nedsatt	lever-/nyrefunksjon	eller	mild	kolestase:	Dosen	skal	
tilpasses,	se	også	Forsiktighetsregler.	Tilberedning/Håndtering:	Blandbarhet:	Tilsetning	skal	utføres	aseptisk.	For	
informasjon	om	kompatible	tilsetninger	kontaktes	firma.	Administrering:	Må	ikke	gis	ufortynnet.	Skal	gis	som	
i.v.	infusjon	fortynnet	i	parenteral	ernæringsblanding.	Til	engangsbruk.	Bør	brukes	umiddelbart	etter	fortynning.	
Infusjonen	skal	avsluttes	innen	24	timer	etter	tilsetning	av	Addaven.	

Kontraindikasjoner:	Overfølsomhet	for	noen	av	innholdsstoffene.	Total	galleobstruksjon.	Wilsons	sykdom,	
hemokromatose.	Barn	<15	kg.

Forsiktighetsregler:	Parenteral	administrering	av	jern	og	jod	kan	i	sjeldne	tilfeller	forårsake	
overfølsomhetsreaksjoner,	inkl.	alvorlige	og	potensielt	dødelige	anafylaktiske	reaksjoner.	Pasienten	bør	observeres	
klinisk	mht.	tegn	og	symptomer	på	overfølsomhetsreaksjoner.	Ved	overfølsomhetsreaksjoner	skal	infusjonen	
umiddelbart	avbrytes	og	nødvendige	tiltak	iverksettes.	Dersom	jern	tas	oralt	samtidig	med	infusjon	av	Addaven	
bør	det	totale	jerninntaket	bestemmes	for	å	unngå	jernakkumulering.	Forsiktighet	bør	utvises	ved	bruk	til	
pasienter	med	redusert	leverfunksjon.	Leverdysfunksjon,	inkl.	nedsatt	gallesekresjon,	kan	forstyrre	utskillelsen	av	
sporelementer,	noe	som	gir	risiko	for	akkumulering.	Forsiktighet	bør	utvises	ved	bruk	til	pasienter	med	redusert	
nyrefunksjon	ettersom	utskillelse	av	sporelementer	da	kan	være	kraftig	nedsatt.	Hos	pasienter	på	langtids	
parenteral	ernæring	(>4	uker)	skal	plasmanivået	av	sporelementer	følges,	spesielt	mangan.	Ved	markant	økt	behov	
for	enkelte	sporelementer	kan	behandlingen	justeres	med	separate	tillegg.

Overdosering/Forgiftning:	Symptomer:	Økt	risiko	for	akkumulering	av	sporelementer	ved	lever-	eller	
nyreinsuffisiens.

Egenskaper:	Virkningsmekanisme:	Inneholder	en	blanding	av	sporelementer	i	mengder	som	normalt	absorberes	
fra	orale	dietter	og	skal	ikke	ha	farmakologiske	effekter	utover	det	å	opprettholde	eller	gjenopprette	normal	
ernæringsstatus.

Pakninger og priser:	20	×	10	ml	(PP-plastamp.)	497556.	

Sist endret:	14.01.2016

Peditrace «Fresenius Kabi»

C

Spormetaller.	 ATC-nr.:	B05X	A31

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE:		1	ml	inneh.:	Zinc.	chlorid.	521	µg,	cupr.	chlorid.	(2	H2O)	53,7	µg,	manganos.	
chlorid.	(4	H2O)	3,6	µg,	natr.	selen.	(5	H2O)	6,66	µg,	natr.	fluorid.	126	µg,	kal.	jodid.	1,31	µg,	acid.	hydrochlorid.	q.s.,	
aqua	ad	iniect.	ad	1	ml.	Spormetaller	pr.	ml:	Zn2+	3,82	µmol	(250	µg),	Cu2+	0,315	µmol	(20	µg),	Mn2+	18,2	nmol	(1	µg),	
Se4+	25,3	nmol	(2	µg),	F-	3	µmol	(57	µg),	I-	7,88	nmol	(1	µg).	Osmolalitet:	Ca.	38	mosm/kg	H2O,	pH	2.1

Indikasjoner:	Til	dekning	av	behov	for	sporelementer	hos	nyfødte	og	barn	på	total	parenteral	ernæring.

Dosering:	1	ml	Peditrace/kg	kroppsvekt/dag	til	spedbarn	og	barn	opptil	15	kg.	Til	barn	>15	kg	vil	en	daglig	
dosering	på	15	ml	dekke	behovet	for	sporelementer. Tilberedning: Tilsetning	skal	gjøres	aseptisk	og	umiddelbart	
før	infusjonen	påbegynnes.	Blandbarhet:	Opptil	6	ml	Peditrace	kan	tilsettes	100	ml	Vaminolac,	Vamin	14	g	N/l	
Elektrolyttfri	eller	glukoseoppløsninger	(50	mg/ml	-	500	mg/ml).	Tilsetning	må	kun	foretas	når	det	foreligger	
dokumentert	kompatibilitet.	For	informasjon	om	kompatible	tilsetninger	kontaktes	Fresenius	Kabi.	Administrering:	
Må	ikke	gis	ufortynnet.	Korteste	anbefalte	infusjonstid	er	8	timer.	Infusjonshastigheten	bør	være	meget	lav.	

Kontraindikasjoner:	Wilsons	sykdom.

Forsiktighetsregler:	Forsiktighet	bør	utvises	ved	bruk	til	pasienter	med	redusert	galle-	og/eller	nyrefunksjon	
fordi	utskillelsen	av	sporelementer	forventes	å	være	vesentlig	redusert.	Forsiktighet	utvises	hos	pasienter	med	
biokjemiske	eller	kliniske	tegn	på	leverdysfunksjon.	Hos	pasienter	på	langtids	parenteral	ernæring	(>4	uker),	
bør	plasmanivået	av	sporelementer,	spesielt	mangan,	følges.	Hos	pasienter	med	forhøyet	tap	av	sporelementer	
eller	med	behov	for	forlenget	intravenøs	ernæring,	bør	blodstatus	overvåkes	for	å	kontrollere	at	behovene	blir	
tilfredsstillende	dekket.

Bivirkninger:	Ingen	bivirkninger	relatert	til	sporelementene	i	Peditrace	er	rapportert.	Overflatisk	tromboflebitt	er	
observert	når	Peditrace	er	gitt	i	glukoseinfusjon.

Overdosering/Forgiftning: Hos	pasienter	med	svekket	nyre-	eller	gallefunksjon	er	det	økt	risiko	for	akkumulasjon	
av	sporelementer.	Ved	kronisk	overdosering	av	jern	er	det	risiko	for	hemosiderose.	Dette	kan	i	alvorlige	og	sjeldne	
tilfeller	bli	behandlet	med	veneseksjon.

Egenskaper:	Klassifisering:	Konsentrert	tilsetningsoppløsning	av	spormetaller	for	tilsetning	til	aminosyre-
oppløsninger	eller	glukoseoppløsninger	ved	parenteral	ernæring	til	nyfødte	og	barn.

Oppbevaring og holdbarhet:	Infusjonen	skal	være	avsluttet	innen	24	timer	etter	at	tilsetninger	er	gjort.	Innholdet	i	
en	åpnet	flaske	skal	kasseres	og	må	ikke	anvendes	ved	et	senere	tilfelle.

Pakninger og priser:	10	×	10	ml	(plasthettegl.)	512608.	

Sist endret:	22.10.2013

	

Fresenius Kabi Norge AS
Postboks 4646 Nydalen, 0405 Oslo
Telefon 22 58 80 00
markedsavdelingen@freseniuskabi.com
www.freseniuskabi.com/no
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