
Ulotka dol~ezona do opakowania: informaeja dla uiytiwwnika 

Clindamycin Kabi, 150 mg/ml, roztw6r do wstrzykiwaDl koneentrat do sporz~dzania roztworu 
do infuzji 

Clindamycin um 

Naleiy uwainie zapoznac silt z tresci~ ulotki przed zastosowaniem leku, poniewai zawiera ona 
informaeje waine dla paejenta. 

NaieZy zaehowac ty ulotky, aby w razie potrzeby moe j,! ponownie przeezytac. 
W razie jakiehkolwiek w'!tpliwosci naleZy zwroeic siy do lekarza, farmaeeuty lub pielygniarki. 
Jesli u paejenta wyst,!pi,!jakiekolwiek objawy niepoz,!dane, w tym wszelkie objawy 
niepoz,!dane niewymienione w tej ulotee, naleZy powiedziec 0 tym lekarzowi, farmaeeueie lub 
pielygniaree. Patrz punkt 4. 

Spis tresci ulotki 

1. Co to jest Clindamycin Kabi i w jakim eelu siy go stosuje 
2. Informaeje wazne przed zastosowaniem leku Clindamyein Kabi 
3. Jak stosowac Clindamyein Kabi 
4. Mozliwe dzialania niepoz,!dane 
5. Jak przeehowywac Clindamyein Kabi 
6. Zawartosc opakowania i inne informacje 

1. Co to jest Clindamyein Kabi i w jakim eelu silt go stosuje 

Clindamycin Kabi zawiera substancjy czynn,! - klindamycyny (w postaci fosforanu). Klindamyeyna 
jest antybiotykiem. 

Clindamyein Kabi stosuje siy w leczeniu ciyzkich zakazen wywolanych przez bakterie wrazliwe na 
klindamycyny. W zakazeniach bakteriami tlenowymi klindamycyna stanowi altematywne leczenie 
wowezas, gdy inne leki przeciwbakteryjne S,! nieskuteezne lub przeciwwskazane (np. u pacjentow 
uezulonych na penicyliny). Jesli zakazenie jest wywolane bakteriami beztlenowymi, lekarz moze 
rozwaZyc zastosowanie klindamycyny jako leku pierwszego wyboru. 
Klindamycyny stosuje siy w leczeniu: 

zakazen kosci i stawow; 
przewleklych zakazen zatok przynosowych; 
zakazen dolnych drog oddechowych; 
zakazen w obrybie jamy brzusznej (zapalenie otrzewnej); 
zakazen narz'!dow pkiowych; 
zakazen skory i tkanek miykkich. 

2. Informaeje waine przed zastosowaniem leku Clindamycin Kabi 

Kiedy nie stosowac leku Clindamycin Kabi 
jesli pacjent rna uczulenie na klindamyeyny lub linkomycyny, lub ktorykolwiek z pozostalych 
skladnikow tego leku (wymienionych w punkcie 6). 

Ostrzezenia i srodki ostroinosci 
Przed rozpoczyciem stosowania leku Clindamycin Kabi naleZy zwrocic siy do lekarza, farmaceuty lub 
pielygniarki: 

jesli u pacjenta wystypuj,! zaburzenia ezynnosci w,!troby lub nerek; 
jesli u paejenta wystypuj,! zaburzenia ezynnosci miysni spowodowane np . miasteni,! 
(patologiczne oslabienie miysni) lub chorob,! Parkinsona (tzw. drz,!czka poraina); 
jesli pacjent wczesniej mial choroby zol,!dka lub jelit (np. przebyte zapalenie jelita grubego); 



jesli u pacjenta wystypuje jakakolwiek postae alergii, np. uczulenie na penicyliny, poniewaz 
obserwowano pojedyncze przypadki wyst!!pienia reakcji alergicznych na klindamycyny 
u pacjentow uczulonych na penicyliny. 

NaieZy skonsultowae siy z lekarzem, jesli ktorekolwiek z powyzszych srodkow ostroznosci lub 
ostrzezen dotycz!! pacjenta lub dotyczyly go w przeszlosci. 

U pacjentow stosuj!!cych klindamycyny obserwowano ciyzkie reakcje nadwrazliwosci, w tym 
wysypky polekow!! z eozynofili!! i objawami uogolnionymi (ang. drug reaction with eosinophilia and 
systemic symptoms, DRESS), pycherzowy rumien wielopostaciowy (zespol Stevensa-Johnsona, ang. 
Stevens-Johnson syndrome, SJS), toksyczn!! nekrolizy naskorka (zespol Lyella, ang. toxic epidermal 
necrolysis, TEN)raz ostr!! uogolnion!! osutky krostkow!! (ang. acute generalized exanthematous 
pustulosis, AGEP). Jesli wyst!!pi!! objawy nadwrazliwosci lub ciyzkie reakcje skorne, naleZy 
natychmiast poinformowae 0 tym lekarza. 

Ciyzkie reakcje alergiczne mog!! wyst!!pie nawet po pierwszym podaniu leku. W takim przypadku 
lekarz natychmiast zakonczy podawanie leku Clindamycin Kabi i wdroZy standard owe procedury 
stosowane w naglych przypadkach. 

Szybkie wstrzykniycie dOZylne powoduje wyst~pienie dzialan niepoz!!danych i naleZy go unikae. 
Lekarz rozcienczy lek przed podaniem dOZylnym i zapewni, ze bydzie on podawany przez co najrnniej 
10-60 minut. 

Podczas dlugotrwalego leczenia (ponad 10 dni) naleZy regularnie kontrolowae liczby krwinek oraz 
czynnose w~troby i nerek. 

Dlugotrwale i powtarzaj!!ce siy stosowanie leku Clindamycin Kabi moze doprowadzie do zakazenia 
skory i blon sluzowych drobnoustrojami opornymi na klindamycyny. Moze rowniez dojse do 
zakazenia grzybiczego. 

Podczas leczenia klindamycyn!! moze dojse do ciyzkiego zakazeniajelita grubego (zapalenie 
okryznicy). Z tego wzglydu naleZy niezwlocznie poinformowae lekarza, jesli podczas lub W okresie 
do dwoch miesiycy po zakonczeniu leczenia wyst~pi ciyzka i uporczywa biegunka, szczegolnie jesli 
w kale wyst~pi sluz lub krew. 

Leku Clindamycin Kabi nie naleZy stosowae w ostrych wirusowych zakazeniach drog oddechowych. 

Clindamycin Kabi nie jest odpowiedni do leczenia zapalenia mozgu (zapalenie opon mozgowych). 

Dzieci 
NaieZy zachowae szczegoln~ ostroznose podczas stosowania leku u dzieci w wieku do 3 lat, poniewaz 
produkt leczniczy zawiera alkohol benzylowy (patrz ponizej). 

Clindamycin Kabi a inne leki 
NaieZy powiedziee lekarzowi, farmaceucie lub pielygniarce 0 wszystkich lekach stosowanych przez 
pacjenta obecnie lub ostatnio, a takze 0 lekach, ktore pacjent planuje stosowae. 

NaieZy powiedziee lekarzowi 0 przyjmowaniu warfatyny lub podobnych lekow stosowanych w celu 
rozrzedzenia krwi. Pacjent moze bye bardziej podatny na wyst!!pienie krwawienia. Lekarz moze zlecie 
wykonywanie regularnych badan krwi w celu sprawdzenia krzepliwosci krwi. 

Leku Clindamycin Kabi nie naleZy stosowae jednoczesnie z lekami zawieraj!!cymi elytromycyny, 
poniewaz nie mozna wykluczye wzajemnego oslabiania dzialania tych lekow. 

Leku Clindamycin Kabi nie nalezy podawae po leczeniu linkomycyn!!. 
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Clindamycin Kabi moze nasilae dzialanie lek6w zwiotczaj/lcych miysnie, co moze prowadzie 
do niespodziewanych, zagrazaj/lcych Zyciu zdarzeii podczas operacji. 
Ryfampicyna moze zwiykszae eliminacjy klindamycyny z krwi, dlatego lekarz prowadz/lcy powinien 
regularnie kontrolowae styzenie klindamycyny we krwi. 

Ci~za i karmienie piersi~ 
Pacjentka powinna poinformowae lekarza, jesli: 

jest w ci/lZy lub przypuszcza, ze moze bye w ci/lZy - po ocenie stosunku korzysci do lyzyka 
zwi/lzanego z zastosowaniem klindamycyny, lekarz zadecyduje w jaki spos6b stosowae 
Clindamycin Kabi; 
karmi piersi/l - lek ten moze przenikae do mleka ludzkiego i u karmionego piersi/l niemowlycia 
moze wyst/lpie uczulenie (nadwrazliwose), biegunka lub zakazenia grzybicze. 

Przed zastosowaniemjakiegokolwiek leku naleZy poradzie siy lekarza lub farmaceuty. 

Prowadzenie pojazdow i obslugiwanie maszyn 
Podczas stosowania tego leku mog/l wyst/lpie zawroty lub b61e glowy i zmyczenie. Nie naleZy 
w6wczas prowadzie pojazd6w, uZywae narzydzi lub obslugiwae maszyn. 

Clindamycin Kabi zawiera sodu chlorek i alkohol benzylowy 

Chlorek sodu 
Lek zawiera 8,5 mg sodu (g16wnego skladnika soli kuchennej) w kazdym ml roztworu. Odpowiada to 
0,43% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u os6b doroslych. 

Alkohol benzylowy 
Lek zawiera 9 mg alkoholu benzyl owego w kazdym ml roztworu. 
Alkohol benzylowy moze powodowae reakcje alergiczne. 
Alkohol benzylowy wi/lze siy z ryzykiem wyst!).pienia powaznych dzialaii niepoz/ldanych, w tym 
problem6w z oddychaniem (tzw. zesp61 niewydolnosci oddechowej) u malych dzieci. 
Nie naleZy podawae leku noworodkowi (do 4 tygodnia Zycia), chyba ze zaleci to lekarz. 
Nie naleZy stosowae leku dluzej niz tydzieii u malych dzieci (ponizej 3 roku Zycia), chyba ze zaleci to 
lekarz lub faImaceuta. 
W przypadku ci!).Zy lub karmienia piersi/l naleZy poradzie siy lekarza lub faImaceuty, poniewaz duze 
ilosci alkoholu benzylowego mog!). gromadzie siy w organizmie i mog!). powodowae dzialania 
niepoz!).dane (tzw. "kwasica metaboIiczna"). 
W przypadku choroby w/ltroby lub nerek naleZy poradzie siy lekarza lub farmaceuty, poniewaz duze 
ilosci alkoholu benzylowego mog!). gromadzie siy w organizmie i mog!). powodowae dzialania 
niepoz!).dane (tzw. "kwasica metaboliczna"). 

3. Jak stosowac Clindamycin Kabi 

Clindamycin Kabi podaje siy we wstrzykniyciu domiysniowym (w miysieii) w postaci 
nierozcieiiczonego roztworu lub, po rozcieiiczeniu, w infuzji dOZylnej (do Zyly). Lek zazwyczaj jest 
podawany przez lekarza lub pielygniarky. 
Lekarz ustala dawky klindamycyny odpowiedni!). dla danego pacjenta. 

Zwykle stosowana dawka u doroslych pacjent6w i mlodzieZy w wieku powyzej 12 lat wynosi: 

w leczeniu mniej skomplikowanych zakazeii: 
8 do 12 ml 1eku Clindamycin Kabi na doby (co odpowiada 1,2 do 1,8 g klindamycyny) 

w leczeniu ciyzkich zakazeii: 
12 do 18 mlleku Clindamycin Kabi (co odpowiada 1,8 do 2,7 g klindamycyny) 

w dw6ch do czterech r6wnych dawkach. 
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Maksymalna dawka dobowa u doroslych pacjentow i mlodziezy w wieku powyzej 12 lat wynosi 
zwykle 18 mlleku Clindamycin Kabi (co odpowiada 2,7 g klindamycyny) w dwoch do czterech 
rownych dawkach. W zakazeniach zagrazajllcych Zyciu mozna podawae dawki do 4,8 g na doby. 

U pacjentow z chorobami wlltroby lub nerek metabolizm klindamycyny jest oslabiony. W wiykszosci 
przypadkow zmniejszenie dawki leku nie jest jednak konieczne. Zaleca siy kontrolowanie styzenia 
klindamycyny we krwi. 

Klindamycyna nie jest usuwana z organizmu podczas hemodializy. Z tego wzglydu nie ma 
koniecznosci podawania dializowanym pacjentom dodatkowych dawek leku przed ani po 
hemodializie. 

Stosowanie u dzieci 
W zaleznosci od ciyzkosci i umiejscowienia zakazenia, dawka u dzieci w wieku od 4 tygodni do 12 lat 
wynosi od 15 do 40 mg klindamycyny na kg masy ciala w trzech lub czterech rownych dawkach. 

Czas trwania leczenia zaleZy od rodzaju oraz stopnia zaawansowania choroby. 

W razie wlltpliwosci zwillzanych ze stosowaniem leku, naleZy zwrocie siy do lekarza, farmaceuty lub 
pielygniarki. 

4. Mozliwe dzialania niepoz~dane 

Jak kazdy lek, lek ten moze powodowae dzialania niepozlldane, chociaz nie u kazdego one wystllPill. 

Bardzo cZl(sto wystl(puj~ce dzialania niepoz~dane (mogll dotyczye wiycej niz 1 na 10 osob) 
Zaburzenia zollldkowo-jelitowe w postaci biegunki, bolu brzucha, wymiotow, nudnosci. 

CZl(sto wystl(puj~ce dzialania niepoz~dane (mogll dotyczye nie wiycej niz 1 na 10 osob) 
Rzekomobloniaste zapalenie jelita grubego moze bye spowodowane przez antybiotyki, moze 
zagrazae zyciu i wymaga odpowiedniego, natychmiastowego leczenia. 
Nieprawidlowosci we krwi, takie jak znaczne zmniejszenie liczby granulocytow we krwi 
(agranulocytoza), neutropenia (brak neutrofilow), tendencja do krwawien (maloplytkowose), 
leukopenia (brak bialych krwinek) i eozynofilia (wzrost liczby komorek kwasochlonnych 
( eozynofili». 
Zaburzenia naczyn krwionosnych, takie jak zakrzepowe zapalenie Zyl. 
Zaburzenia skory, takie jak wysypka (rozlegla wysypka z malymi guzkami), pokrzywka 
(wysypka pokrzywkowa). 
Nieprawidlowe wyniki testow czynnosci wlltroby. 

Niezbyt cZl(sto wystl(puj~ce dzialania niepoz~dane (mog/l. dotyczye nie wiycej niz 1 na 100 osob) 
Zaburzenia ukladu nerwowego takie jak blokada nerwowo-miysniowa (blokowanie 
przekazywania sygnalow z nerwow do miysni) i zaburzenia zmysru smaku. 
Zaburzenia serca i naczyn krwionosnych, takie jak zatrzymanie kt'llzeniowo-oddechowe 
i spadek cisnienia ktwi (niedocisnienie). 
Zaburzenia ogolne i zaburzenia w miejscu podania, takie jak bol i ropien (wrzod) w miejscu 
wstrzykniycia. 

Rzadko wystl(puj~ce dzialania niepoz~dane (mogll dotyczye nie wiycej niz 1 na 1000 osob) 
Gorllczka polekowa, reakcja nadwrazliwosci najeden ze skladnikow leku (alkohol 
benzylowy). 

Ciyzkie reakcje skorne: 
- rozlegla wysypka z pycherzami i lusZCZllCll siy skorll, szczegolnie wokol ust, nosa, oczu 

i narzlldow plciowych (zespol Stevensa-Johnsona) oraz ciyzsza postae powodujllca 
rozlegle spe!zanie SkOlY (toksyczna nekt'oliza naskorka); 
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- rozlegla czerwona wysypka sk6rna z malymi pycherzykami zawieraj1!cymi ropy 
(pycherzowe zluszczaj1!ce zapalenie sk61Y); 

- obrzyk naczynioruchowy (opuchlizna, szczeg6lnie okolic twarzy i szyi, swiszcz1!cy 
oddech i (lub) trudnosci w oddychaniu). 

SWi1!d; 
Zapalenie pochwy (zapalenie blony sluzowej pochwy). 

Bardzo rzadko wystcrPuj~ce dzialania niepoz~dane (mog1! dotyczye nie wiycej niz 1 na 10 000 
os6b) 

Ciyzka reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna). 
Przemijaj1!ce zapalenie w1!troby z z6ltaczk1! zastoinow1!. 
Reakcja nadwrazliwosci z wysypk1! i tworzeniem siy pycherzy. 
Zapalenie staw6w (zapalenie wielostawowe). 

Czcrstosc nieznana (nie moze bye okreslona na podstawie dostypnych danych) 
Zapalenie okryznicy (ciyzkie zakazenie jelita grubego wywolane przez Clostridium difficile). 
Zakazenie pochwy; 
Ciyzkie ostre reakcje alergiczne, takie jak znaczny spadek cisnienia krwi, bladose, slaby szybki 
puIs, lepka sk6ra, zaburzona swiadomose (wstrz1!s anafilaktyczny), reakcja anafilaktoidalna, 
nadwrazliwose. 
Sennose; 
Zawroty glowy; 
B6le glowy; 
Z6ltaczka; 
Gor1!czka, obrzyk wyz16w chlonnych lub wysypka sk6rna mog1! bye objawami stanu znanego 
jako wysypka polekowa z eozynofili1! i objawami uog6lnionymi (ang. drug reaction with 
eosinophilia and systemic symptoms, DRESS), moze bye ciyzka i zagrazae Zyciu. 
Rzadko wystypuj1!ce wykwity sk6rne charaktelyzuj1!Ce siy szybkim pojawieniem siy obszar6w 
zaczerwienionej sk6ry z malymi krostkami (male pycherze wypelnione bialo-z6hym plynem) 
(ostra uog6lniona osutka krostkowa (ang. acute generalized exanthematous pustulosis, AGEP)). 
Podraznienie w miejscu wstrzykniycia. 

Zglaszanie dzialaii niepoz~danych 
Jesli wyst1!pi1!jakiekolwiek objawy niepoz1!dane, w tym wszelkie objawy niepoz1!dane niewymienione 
w ulotce, naleZy powiedziee 0 tym lekarzowi, farmaceucie lub pielygniarce. Dzialania niepoz1!dane 
mozna zglaszae bezposrednio do DepaI1amentu Monitorowania Niepoz1!danych Dzialan Produkt6w 
Leczniczych Urzydu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w 
Biob6jczych 
AI. Jerozolimskie 181C 
02-222 Warszawa 
tel. : + 48224921 301 
faks : + 48224921309 
e-mail: ndl@urpl.gov.pl. 
Dzialania niepoz1!dane mozna zglaszae r6wniez podmiotowi odpowiedzialnemu. 
Dziyki zglaszaniu dzialan niepoz1!danych mozna bydzie zgromadzie wiycej informacji na temat 
bezpieczenstwa stosowania leku. 

5. Jak przechowywac Clindamycin Kabi 

Lek naleZy przechowywae w miejscu niewidocznym i niedostypnym dla dzieci . 

Nie stosowae tego leku po uplywie terminu waznosci zamieszczonego na etykiecie i pudelku 
tekturowym po: "EXP". Termin waznosci oznacza ostatni dzien podanego miesi1!ca. 

Nie przechowywae w temperaturze powyzej 25°C. 
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Nie stosowac tego leku, jesli zauwaZy siy jakiekolwiek przebarwienie, osad lub inne widoczne cz!!stki 
stale. 

Lek6w nie nalezy wyrzucac do kanalizacji lub domowych pojemnik6w na odpadki. NaieZy zapytac 
farmaceuty, jak usun!!c leki, kt6rych siy juz nie uZ)'wa. Takie postypowanie pomoze chronic 
srodowisko. 

6. Zawarfosc opakowania i inne informacje 

Co zawiera Clindamycin Kabi 
Substancj!! czynn!! leku jest klindamycyna. 
l eden mililitr roztworu do wstrzykiwa61 koncentratu do sporz!!dzania roztworu do infuzji 
zawiera 150 mg klindamycyny (w postaci fosforanu) . 
ledna ampulka 2 ml zawiera 300 mg klindamycyny. 
ledna ampulka 4 ml zawiera 600 mg klindamycyny. 
ledna ampulka 6 ml zawiera 900 mg klindamycyny. 

Pozostale skladniki to: alkohol benzylowy (9 mg w kazdym ml roztworu), disodu edetynian, 
sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) oraz woda do wstrzykiwan. 

Jak wygl~da Clindamycin Kabi i co zawiera opakowanie 
Clindamycin Kabi rna postac przezroczystego, bezbarwnego lub nieznacznie zabarwionego roztworu 
do wstrzykiwa61 koncentratu do sporz!!dzania roztworu do infuzji. 
Clindamycin Kabi jest dostypny w ampulkach z bezbarwnego szkla, zawieraj!!cych po 2 ml, 4 mllub 
6 ml roztworu do wstrzykiwan. 
Opakowanie zawiera: 5 lub 10 ampulek. 
Nie wszystkie wielkosci opakowan musz!! znajdowac siy w obrocie. 

Podmiot odpowiedzialny i wytworca 

Podmiot odpowiedzialny 
Fresenius Kabi Polska Sp. z 0.0. 
AI. lerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 

Wytworca 
Labesfal- Laborat6rios Almiro, S.A. 
Zona Industrial do Lagedo 
3465-157 Santiago de Besteiros 
POliugalia 

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach czlonkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego pod nastftPuj~cymi nazwami: 

Belgia Clindamycin Fresenius Kabi 150 mg/ml oplossing for injectie 

Bulgada Clindamycin Kabi 150 mg/ml I1IDI<e~I10HeH Pa3TBOP 

Czechy Clindamycin Kabi 150 mg/ml, injekcnf roztok 

Dania Clindamycin Kabi 150 mg/ml InjektionslOsung 

Finlandia Clindamycin Fresenius Kabi 150 mg/ml injektioneste, liuos 

Grecja Clindamycin Kabi 150 mg/ml 8VECHIlO OtaAUIlU 

Hiszpania Clindamicina Fresenius Kabi 150 mg/ml soluci6n inyectable 

Holandia Clindamycine Kabi 150 mg/ml oplossing voor injectie 
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Irlandia Clindamycin 150 mg/ml solution for injection 

Luksemburg Clindamycin Kabi 150 mg/ml Injektionslosung 

Polska Clindamycin Kabi 

Slowacja Clindamycin Kabi 150 mg/ml injekcny roztok 

Wcrgry Clindamycin Kabi 150 mg/ml oldatos injekci6 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02.08.2018 r. 
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Informacje przeznaczone wyl~cznie dla fachowego personelu medycznego: 

Do jednorazowego uZycia. Niewykorzystany roztw6r naleZy wyrzucic. 
Nie naleZy stosowac leku Clindamycin Kabi, jesli zauwaZy siy jakiekolwiek cZilstki stale lub 
intensywne zabarwienie roztworu. 
Roztw6r naleZy obejrzec po rozcienczeniu. Nalezy stosowac jedynie przezroczysty roztw6r, wolny 
od widocznych cZilstek stalych. Rozcienczony lek przeznaczony jest do jednorazowego uzycia, 
niewykorzystany roztw6r naleZy wyrzucic. 
Potwierdzono chemicznl! i fizycznl! stabilnosc roztworu po rozcienczeniu przez 48 godzin 
w temperaturze 25°C. 
Z mikrobiologicznego punktu widzenia, lek naleZy zuzyc natychmiast po rozcienczeniu. lezeli lek nie 
zostanie zuZyty natychmiast, w6wczas odpowiedzialnosc za czas i warunki przechowywania leku 
przed uZyciem ponosi uZytkownik. Zwykle nie naleZy przechowywac roztworu dluzej niz 24 godziny 
w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba ze lek zostal rozcienczony w kontrolowanych i zwalidowanych 
warunkach aseptycznych. 
Przed podaniem w infuzji dOZylnej Clindamycin Kabi naleZy rozcienczyc (styzenie docelowe nie 
moze przekraczac 18 mg klindamycyny na 1 ml) i podawac w infuzji trwajl!cej co najmniej 10 do 
60 minut (szybkosc infuzji nie moze przekraczac 30 mglmin). 
Roztw6r do infuzj i naleZy zawsze podawac oddzielnie, chyba ze zgodnosc z innymi lekami zostala 
potwierdzona. Clindamycin Kabi mozna rozcienczyc w 0,9% roztworze sodu chlorku, 5% roztworze 
glukozy lub roztworze Ringera z mleczanami. 
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