
Skład:

Wskazania do
stosowania

Sposób stosowania

1 litr zawiera:
Sodu chlorek 9,0 g
Na+ 154,0 mmol/l
Cl– 154,0 mmol/l
Woda do wstrzykiwaƒ
pH 5,0-7,0
KwasowoÊç roztworu � 1 mmol NaOH/l
OsmolarnoÊç teoretyczna 308 mOsm/l

Roztwór fizjologiczny sodu chlorku do stosowania
wewn´trznego i zewn´trznego w celu:
– przep∏ukiwania zestawów pozaustrojowych 

podczas hemodializy,
– pooperacyjnego przep∏ukiwania p´cherza 

moczowego we wszystkich typach zabiegów
urologicznych,

– przep∏ukiwania przewodu pokarmowego,
– przep∏ukiwania przetok i drena˝u,
– opatrywania ran, 
– nawil˝ania materia∏ów opatrunkowych (chusty,

banda˝e).

IloÊç u˝ywanego roztworu – zgodnie z zapotrzebo-
waniem.
Roztwór sterylny, tylko do jednorazowego u˝ycia.
Roztwór musi byç zu˝yty bezpoÊrednio po otwarciu
opakowania.

INSTRUKCJA UŻYCIA I INFORMACJA OD WYTWÓRCY

Przeczytaç uwa˝nie!

NaCl 0,9% Fresenius
Roztwór do irygacji

Fresenius Kabi AG
61346 Bad Homburg v.d.H. PL
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Przeciwwskazania

Ważne informacje

Interakcje z innymi
produktami

Niezgodności 

Okres trwałości

Przechowywanie

Wielkość opakowań

Niezu˝yta pozosta∏oÊç nie nadaje si´ do ponownego
u˝ycia.
NaCl 0,9% Fresenius przechowywaç w miejscu
niedost´pnym i niewidocznym dla dzieci.

– hipernatremia (zbyt du˝a zawartoÊç sodu),
– przewodnienie.

Stosowaç ostro˝nie w przypadku podwy˝szonej
zawartoÊci chloru (hiperchloremia).
Nie stosowaç do infuzji i iniekcji!

Nie sà znane.

Nie odnotowano.

Wyroby medyczne w oryginalnych opakowaniach: 
worki – 36 miesi´cy
butelki – 48 miesi´cy.
Nie stosowaç NaCl 0,9% Fresenius po up∏ywie 
terminu wa˝noÊci.

Nie sà wymagane szczególne warunki przecho-
wywania.
Przed zastosowaniem nale˝y sprawdziç, czy roztwór
jest klarowny i nie zawiera widocznych czàstek oraz
czy opakowanie i zamkni´cie sà nienaruszone.
Opakowanie mo˝e zostaç uszkodzone podczas
transportu pomi´dzy wytwórcà a u˝ytkownikiem.
Stosowaç tylko wtedy, gdy opakowanie jest
nieuszkodzone, a roztwór przezroczysty.
W przypadku wàtpliwoÊci nie nale˝y stosowaç 
roztworu.

NaCl 0,9% Fresenius jest dost´pny w nast´pujà-
cych wielkoÊciach opakowaƒ:
worki z tworzywa 4 x 3000 ml
worki z tworzywa 2 x 5000 ml
butelki 1 x 10 l.
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Szczególne środki
ostrożności 
dotyczące usuwania
pozostałości

Data zatwierdzenia
informacji

Brak szczególnych zaleceƒ.

paêdziernik 2011
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