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Ważne informacje 

na temat stosowania 

roztworów do infuzji zawierających 

hydroksyetyloskrobię (HES 130) 

 

 

Broszura dla osób należących do fachowego personelu medycznego 

dotycząca wdrożenia dodatkowych środków minimalizacji ryzyka 

 

 

 

 

Od  16  kwietnia 2019 r. tylko przeszkolone osoby należące do fachowego personelu medycznego będą mogły 

stosować roztwory zawierające HES 130 
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Roztwory zawierające HES 130 

W czerwcu 2018 r. Europejska Agencja Leków (EMA) zwróciła się z wnioskiem o wdrożenie 
dodatkowych środków minimalizacji ryzyka w celu zmniejszenia ryzyka związanego ze stosowaniem 
roztworów do infuzji zawierających HES 130 niezgodnie z zasadami określonymi w zatwierdzonych 
drukach informacyjnych. 

W ramach środków minimalizacji ryzyka zostanie wdrożony program kontrolowanego dostępu do 
wszystkich produktów zawierających HES 130. Program kontrolowanego dostępu wejdzie w życie 
z dniem 16 kwietnia 2019 r. Po tym terminie, szpitale i osoby należące do fachowego personelu 
medycznego nie będą mogły nabyć roztworów do infuzji zawierających HES 130 bez akredytacji. 

Jednym zasadniczym elementem akredytacji jest ukończenie obowiązkowego szkolenia edukacyjnego 
dotyczącego odpowiedniego stosowania tych produktów leczniczych, zgodnego z zatwierdzonymi 
drukami informacyjnymi, przez wszystkie osoby należące do fachowego personelu medycznego, które 
przepisują i podają roztwory zawierające HES 130. 

Proces akredytacji opisano w niniejszej broszurze. 

 

 

Szkolenie i proces akredytacji 

1. Szkolenie 

Wszystkie osoby należące do fachowego personelu medycznego, które chciałyby przepisywać 

i podawać roztwory do infuzji zawierające hydroksyetyloskrobię 130 po 16 kwietnia 2019 r., muszą 

ukończyć obowiązkowe szkolenie edukacyjne. Szkolenie internetowe jest dostępne pod adresem 

Dostęp do szkolenia internetowego: 

https://academy.esahq.org/volumetherapy   

Po ukończeniu szkolenia edukacyjnego osoby należące do fachowego personelu medycznego 

otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. 

2. Akredytacja 

Wszystkie osoby należące do fachowego personelu medycznego przepisujące lub podające roztwory 

do infuzji zawierające HES 130 muszą ukończyć obowiązkowe szkolenie edukacyjne. Po tym jak 

wszystkie osoby należące do fachowego personelu medycznego stosujące HES na oddziale szpitalnym 

ukończą szkolenie edukacyjne, ordynator oddziału podpisze pisemne zobowiązanie, które zostanie 

dostarczone przez podmiot odpowiedzialny. 

3. Zamawianie produktów 

Po zgromadzeniu przez podmiot odpowiedzialny (B.Braun Melsungen AG  lub Fresenius Kabi) 

podpisanych zobowiązań, szpital zostanie akredytowany i System Zarządzania Łańcuchem Dostaw 

danego podmiotu odpowiedzialnego zostanie tak zmodyfikowany, aby zatwierdzić zamówienia 

produktów dokonywane przez ten akredytowany szpital i umożliwić dostawy. 

  

https://academy.esahq.org/volumetherapy
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Treść szkolenia 

Szkolenie internetowe jest dostępne pod adresami: 

https://academy.esahq.org/volumetherapy   

Obejrzenie prezentacji kilku slajdów zajmie około 15 minut, dotyczą one następujących głównych 

zagadnień: 

– ryzyko związane ze stosowaniem roztworów HES niezgodnie z zasadami określonymi 
w zatwierdzonych drukach informacyjnych na terenie UE/EOG 

– podstawowe informacje i wyniki dwóch badań nad stosowaniem leku (ang. drug utilisation study – 
DUS) 

– stosowanie roztworów HES zgodnie z zatwierdzonymi drukami informacyjnymi: wskazanie, dawka, 
czas trwania leczenia i przeciwwskazania 

– dodatkowe środki minimalizacji ryzyka 

 
Proces ponownej akredytacji 

Nowe odpowiednie osoby należące do fachowego personelu medycznego (rezydenci lub członkowie 

personelu) rozpoczynające pracę w już akredytowanym szpitalu muszą ukończyć obowiązkowe 

szkolenie edukacyjne lub przedstawić ważny certyfikat z już akredytowanego szpitala przed 

otrzymaniem pozwolenia na podawanie roztworów do infuzji zawierających HES 130. 

Co roku ordynator oddziału będzie proszony o ponowne potwierdzenie, że wszystkie osoby należące 

do fachowego personelu medycznego przepisujące i podające roztwory do infuzji zawierające 

hydroksyetyloskrobię 130 ukończyły obowiązkowe szkolenie edukacyjne. 

 

Zgłaszanie działań niepożądanych 

Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane 

działania niepożądane związane ze stosowaniem roztworów HES do infuzji zgodnie z zasadami 

zgłaszania działań niepożądanych za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych 

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Biobójczych: faxem na nr: 22 49 21 309, na adres e-mail: ndl@urpl.gov.pl lub bezpośrednio do 

podmiotów odpowiedzialnych za właściwe produkty lecznicze. 

Przypominamy, że te produkty podlegają dodatkowemu monitorowaniu ze względu na wyżej 

wymienione niepokojące kwestie dotyczące bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

  

https://academy.esahq.org/volumetherapy
mailto:ndl@urpl.gov.pl
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Dane kontaktowe podmiotów odpowiedzialnych  

Nazwa handlowa Podmiot odpowiedzialny Dane kontaktowe 

Tetraspan 100 mg/ml HES, 

roztwór do infuzji 

B. Braun Melsungen AG Aesculap Chifa Sp. z o.o. 

ul. Tysiąclecia 14 

64-300 Nowy Tomyśl 

e-mail: info.acp@bbraun.com 

tel. +48 61 44 20 100 

Tetraspan 60 mg/ml HES, 

roztwór do infuzji 

B. Braun Melsungen AG Aesculap Chifa Sp. z o.o. 

ul. Tysiąclecia 14 

64-300 Nowy Tomyśl 

e-mail: info.acp@bbraun.com 

tel. +48 61 44 20 100 

Voluven, (60 mg + 9 

mg)/ml, roztwór do infuzji 

Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH 

 

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 134 

02-305 Warszawa 

e-mail: 24h.polska@fresenius-kabi.com 

tel.: +48 (22) 345 67 89 

faks: +48 (22) 345 67 87 

Voluven 10%, 10% + 0,9%, 

roztwór do infuzji 

Fresenius Kabi Polska  

Sp. z o.o. 

 

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 134 

02-305 Warszawa 

e-mail: 24h.polska@fresenius-kabi.com 

tel.: +48 (22) 345 67 89 

faks: +48 (22) 345 67 87 

Volulyte 6%, roztwór do 

infuzji 

Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH 

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 134 

02-305 Warszawa 

e-mail: 24h.polska@fresenius-kabi.com 

tel.: +48 (22) 345 67 89 

faks: +48 (22) 345 67 87 

 

mailto:pawel.wegrzyn@bbraun.com
mailto:pawel.wegrzyn@bbraun.com

