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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 
 
ODBIORCY PRODUKTOW LECZNICZYCH  

HYDROKSYETYLOSKROBI (HES) 
 
 
 

Warszawa, 08.06.2022 

Dotyczy: 

pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi, 
zawierających substancję czynną „hydroksyetyloskrobia (HES), roztwory do infuzji". 
 

Szanowni Państwo, 
 

W ślad za Informacją Prezesa Urzędu z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zawierających substancję 
czynną „hydroksyetyloskrobia (HES), roztwory do infuzji" dostępnej na stronie internetowej 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
(https://urpl.gov.pl/) potwierdzam niniejszym w imieniu firmy Fresenius Kabi, że Prezes Urzędu, 

działając w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, skorzystał z możliwości odroczenia 
zawieszenia pozwoleń na dopuszczenie do obrotu na okres nieprzekraczający 18 miesięcy, z uwagi 
na względy zdrowia publicznego.   

Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych zawierających 
substancję czynną hydroksyetyloskrobię (HES) firmy Fresenius Kabi pozostają nadal 
aktywne przez okres 18 miesięcy: 

1. VOLUVEN, (60 mg + 9 mg)/ml, roztwór do infuzji, Pozwolenie nr 9370 

2. Voluven 10%, 10% + 0,9%, roztwór do infuzji, Pozwolenie nr 17196 

3. Volulyte 6%, roztwór do infuzji, Pozwolenie nr 14844 

Przypominamy, że od dnia 16 kwietnia 2019 r. produkty lecznicze zawierające 
hydroksyetyloskrobię (HES) podlegają „Programowi kontrolowanego dostępu”. 

Szpitale/użytkownicy mogą nabywać roztwory do infuzji zawierające HES wyłącznie na 
podstawie tzw. akredytacji, którą uzyskuje się po ukończeniu obowiązkowego szkolenia 
edukacyjnego przez fachowy personel medyczny, który przepisuje i podaje roztwory HES. 
Uzyskana akredytacja jest ważna 1 ROK, po upływie tego czasu akredytację należy odnowić. 

Dotychczasowy system uzyskiwania akredytacji pozostaje bez zmian. 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uzyskania akredytacji dostępne są na stronie 
internetowej Fresenius Kabi w Polsce: 
https://www.fresenius-kabi.com/pl/aktualnosci-i-konferencje/hes-program-kontrolowanej-dystrybucji-i-odnowienie 

Prosimy o przyjęcie powyższych informacji, w przypadku zapytań pozostajemy do Państwa 
dyspozycji. 

Z poważaniem,       
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