
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZW A PRODUKTU LECZNICZEGO 

Optilyte, roztw6r do infuzji 
produkt zlozony 

2. SKLAD JAKOSCIOWY I ILOSCIOWY 

1000 ml roztworu zawiera: 

Sodu ehlorek (Natrii chloridum) 

Sodu oetan tr6jwodny (Natrii acetas trihydricus) 

Sodu eytrynian dwuwodny (Natrii dtras dihydricus) 

Wapnia ehlorek dwuwodny (Calcii chloridum dihydricum) 

Potasu ehlorek (Kalii chloridum) 

Magnezu ehlorek szesciowodny (Magnesii 

chloridum heksahydricum) 

jony mmolll 000 ml 
+ 141 Na 

CH
3
COO 34 

3- 3 C6HP7 
2+ 2 Ca 

+ 5 K 
2+ 1 Mg 

Cl 109 

Osmolamosc roztworu wynosi 295 mOsmolll, pH: 5,5 -7,5. 

Pemy wykaz substaneji pomoeniezyeh, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAC FARMACEUTYCZNA 

Roztw6r do infuzj i 
Przezroezysty, bezbarwny roztw6r 

4. SZCZEGOLOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Optilyte jest stosowany do: 

g/1000 ml 
5,75 

4,62 

0,90 

0,26 

0,38 

0,20 

pozajelitowego wyr6wnania zaburzen r6wnowagi wodno-elektrolitowej, przy nadmiernej utraeie 
plyn6w i elektrolit6w spowodowanej np. wymiotami i biegunk(! lub przez przetoki jelitowe ezy 
z6lciowe, alba w przypadku niedostateeznej doustnej poda2':y plyn6w, 
nawadniania w okresie okolooperaeyjnym. 



4.2 Dawkowanie i spos6b podawania 

Podanie doZylne. 

Dawkowanie ustalane jest w zaleznosei od stanu klinieznego paejenta, zapotrzebowania na plyny 
i elektrolity, wieku, masy ciab i wynik6w badan laboratoryjnyeh. 
Zazwyezaj stosowana dawka w infuzji dOZylnej: 1000 ml w eil!gu doby. 

Maksymalna szybkosc infuzji 
Maksymalna szybkosc infuzji zaleZy od stanu klinieznego paejenta. Zaleea siy podawanie 
z szybkoseil! 3 mllkg me.lgodziny (210 ml/godziny dla paejenta 0 masie eiala 70 kg) . 

Maksymalna dawka dobowa 
Maksymalna dawka dobowa zaleZy od zapotrzebowania paejenta na plyny i elektrolity. 
Dorosli paejenei: maksymalna dawka dobowa to 40 mllkg me. 

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrazliwosc na substaneje ezynne lub pomoenieze wymienione w pkt. 6.1. 
Ostra niewydolnosc nerek. 
Hiperwolemia. 
Hipematremia. 
Hiperkaliemia. 
Hiperkaicemia. 
Hipermagnezemia. 
Obrzyk pille. 

4.4 Specjalne ostrzezenia i srodki ostroznosci dotycz~ce stosowania 

Podezas stosowania produktu leezniczego Optilyte naleZy obserwowac stan kliniczny paejenta 
i w miary potrzeby oznaezyc styzenie elektrolit6w i parametry r6wnowagi kwasowo - zasadowej oraz 
ilosc wydalanego moezu. U paejent6w z hiperkaiciuril! lub kamicl! nerkowl! naleZy kontrolowac 
wydalanie wapnia z moezem. 

Ze wzglydu na wystypujl!ee w roztworze jony sodu naleZy stosowac ostroznie u paejent6w 
z niewydolnoseil! kI'l!zenia, przewlekll! niewydolnoscil! nerek i w innyeh stanaeh klinieznyeh 
z obrzykami spowodowanymi zatrzymaniem jon6w sodu. 

Podezas szybkiego podawania, szezeg6lnie u paejent6w w podeszlym wieku i u paejent6w ze 
zmniejszonl! toleranejl! na przeeil!zenie ukbdu kI-l!zenia mogll wystypowac: obrzyk pille, 
niewydolnosc kI-l!zenia. 

Ze wzglydu na obeenosc jon6w wapnia, produktu leezniezego Optilyte nie naleZy podawac podezas 
przetaezania krwi r6wnoezesnie przez ten sam zestaw, poniewaz moze wystl!pic ryzyko wykI-zepiania. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

NaieZy zaehowywac szezeg6lnl! ostroznosc podezas pozajelitowego stosowania produktu leezniezego 
Optilyte u paejent6w leezonyeh glikokortykosteroidami lub mineralokortykosteroidami, ze wzglydu 
na mozliwosc retenejijon6w sodu. 

R6wnoezesne stosowanie lek6w moezopydnyeh moze powodowac zaburzenia gospodarki wodno
elektrolitowej. 
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Wystypujlj,ce w produkcie leczniczymjony wapnia moglj, zmieniae dzialanie lek6w blokujlj,cych 
kanaly wapniowe. Jony potasu moglj, zmieniae dzialanie glikozyd6w nasercowych. 

Ze wzglydu na zawartose licznych skladnik6w mineralnych, produktu leczniczego Optilyte nie naleZy 
uZywae do rozcieiiczania lek6w podawanych w infuzji doZylnej. 

Ze wzglydu na obecnose wapnia, produktu leczniczego Optilyte nie naleZy mieszae z roztworami 
zawierajlj,cymi wyglany, fosforany, aminokwasy i emulsje truszczowe. 

4.6 Wplyw na plodnosc, ci~zcr i laktacjcr 

Produkt leczniczy moze bye podawany w okresie cilj,Zy i podczas karmienia piersilj, tylko, jesli lekarz 
uzna to za konieczne. 

4.7 Wplyw na zdolnosc prowadzenia pojazdow i obslugiwania maszyn 

Optilyte nie rna wplywu na zdolnose prowadzenia pojazd6w i obsrugiwania maszyn. 

4.8 Dzialania niepoz~dane 

CZystose wystypowania dzialan niepozlj,danych okreslono nastypujlj,Co: 
bardzo cZysto (2':1110), czysto (2': 11100 do <1110), niezbyt cZysto (2':111000 do <11100), rzadko 
(2':1110000 do <111000), bardzo rzadko «1110000), cZystose nieznana (czystose nie moze bye 
okreslona na podstawie dostypnych danych). 

Zaburzenia og6lne i stany w miejscu podania 
Cz?stos6 nieznana: 
Zapalenie Zyly w miejscu podania, wynaczynienie, podwyzszenie temperatury ciala, zakrzepica Zyly. 

Optilyte jest zwykle dobrze tolerowany. 
Jezeli podczas stosowania produktu leczniczego Optilyte wystlj,pi gor~czka lub inne powiklania, 
naleZy przerwae podawanie produktu leczniczego. 

Zglaszanie podejrzewanych dzialan niepozadanych 
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zglaszanie podejrzewanych dzialan 
niepozlj,danych. Umozliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzysci do ryzyka stosowania 
produktu leczniczego. Osoby nalezlj,ce do fachowego personelu medycznego powinny zglaszae 
wszelkie podejrzewane dzialania niepozlj,dane za posrednictwem Depatiamentu Monitorowania 
Niepozlj,danych Dzialaii Produkt6w Leczniczych Urzydu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, 
Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych 
AI. J erozo limskie 181 C 
02-222 Warszawa 
tel.: +48 22 49 21 301 
faks: +48 22 49 21 309 
e-mail: ndl@urpl.gov.pl. 
Dzialania niepozlj,dane mozna zglaszae r6wniez podmiotowi odpowiedzialnemu. 

4.9 Przedawkowanie 

W przypadku przedawkowania moze wyst~pie hiperwolemia, szczeg6lnie u pacjent6w 
z niewydolnoscilj, nerek. 
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5. WLASCIWOSCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Wlasciwosci farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: plyny infuzyjne wplywaj,!ce na rownowagy elektrolitow,!; elektrolity, 
kod ATe: B05 BBOl. 

Optilyte to izotoniczny plyn przeznaczony do infuzji dOZylnych, zawieraj,!cy podstawowe elektrolity. 
Zawiera sole sodu, potasu, wapnia i magnezu, ktorych niedobory wystypuj,! najczysciej w stanach 
chorobowych prowadz,!cych do zaburzen rownowagi elektrolitowej. Sklad produktu leczniczego jest 
zblizony do skladu elektrolitowego osocza. 1000 ml produktu leczniczego dostarcza 141 mmol sodu, 
109 mmol chloru, 5 mmol potasu, 2 mmol wapnia, 1 mmol magnezu oraz 34 mmol octanow i 3 mmol 
cytrynianow. 
Podanie dOZylne produktu leczniczego wplywa na gospodarky wodno - elektrolitow,!. Stosowany jest 
do odtworzenia fizjologicznych styzen jonow i ilosci wody w organizmie. 
Jony sodu S,! glownymi kationami wystypuj,!cymi w plynie pozakomorkowym. Po podaniu dOZylnym 
jony sodu przenikaj,! do przestrzeni zewn,!trzkomorkowej. Nadmierna podazjonow sodu lub 
zmniejszenie wydalaniajonow sodu z moczem sprzyja powstawaniu obrzykow. 
Jony potasu wystypuj,! w plynie wewn'!trzkomorkowym, a styzenie jonow potasu we krwi i innych 
plynach pozakomorkowych jest niskie. 

Po podaniu dOZylnym jony wapnia pocz'!tkowo wystypuj,! w postaci zjonizowanego wapnia w osoczu, 
a nastypnie mog,! ulegac wi,!zaniu przez skladniki krwi i przedostawac siy do tkanek. 
Po podaniu dOZylnym produktu leczniczego Optilyte moze wyst,!pic krotkotrwaly, niewielki wzrost 
cisnienia krwi, spowodowany glownie zwiykszeniem objytosci krwi kr,!z,!cej (hiperwolemi,!). 

5.2 Wlasciwosci farmakokinetyczne 

Po podaniu dOZylnym, wydalanie skladnikow produktu leczniczego Optilyte odbywa siy glownie 
przez nerki Gony sodu w 95%; jony potasu w 80 - 90%; jony wapnia w okolo 20 - 60%; jony chloru 
w 98%), a tylko w niewielkiej ilosci z potem lub przez przewod pokarmowy. 

5.3 Przedkliniczne dane 0 bezpiecze:iJ.stwie 

Nie naleZy spodziewac siy dzialan toksycznych 0 ile dawkowanie miesci siy w granicach 
fizjologicznych zdolnosci regulacyjnych organizmu. 

6. DANEFARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Kwas solny (do ustalenia pH) 
Woda do wstrzykiwan 

6.2 Niezgodnosci farmaceutyczne 

Nie mieszac z krwi,! ze wzglydu na mozliwosc koagulacji. 
Nie mieszac produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi podawanymi dOZylnie, ktore 
ulegaj,! wytr,!ceniu w wyniku zmieszania. 

6.3 Okres waznosci 

3 lata 
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6.4 Specjalne srodki ostroznosci podczas przechowywania 

Nie zamrazac. 

6.5 Rodzaj i zawartosc opakowania 

Pojemnik polietylenowy KabiPac z kapslem - 100 ml, 250 ml, 500 ml i 1000 m!. 
Pojemnik polipropylenowy KabiClear z kapslem - 100 ml, 250 ml, 500 ml i 1000 m!. 

Nie wszystkie rodzaje opakowan muszl! znajdowac sit( w obrocie. 

6.6 Specjalne srodki ostroznosci dotyczllce usuwania i przygotowania produktu leczniczego 
do stosowania 

Stosowac tylko przezroczysty roztw6r. 
Nie stosowac tego produktu leczniczego, jesli zauwaZy sit( zanieczyszczenia lub zmiany zabarwienia, 
lub gdy opakowanie jest uszkodzone. 
NiezuZyta pozostalosc produktu leczniczego nie nadaje sit( do dalszego stosowania. 
Postt(powac zgodnie z zasadami aseptyki. 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady naleZy usunl!c zgodnie 
z lokalnymi przepisami. 

Instrukcja uZycia worka polipropylenowego typu "freeflex®" i "freeflex®+": 
1. Przed uZyciem naleZy sprawdzic wygll!d worka oraz roztworu - roztw6r powinien byc 

klarowny bez zanieczyszczen (nie uZywac work6w uszkodzonych i (lub) wczesniej 
uZywanych). 

2. Przygotowanie infuzji: 
a) Wyjl!c worek z opakowania zewnytrznego. 
b) Usunl!c plastikowl! oslonky/zatyczky z wiykszego ciemnoniebieskiego p0l1u (po11u do 

infuzji) ze strzalkl! skierowanl! na zewnl!trz opakowania. 
c) Podll!czyc zestaw do infuzji. 

3. Dodanie leku do opakowania: 
a) Wyjl!c worek z opakowania zewnytrznego 
b) Usunl!c plastikowl! oslonky/zatyczkt( z mniejszego portu do dostrzykniyc 

(bialego w przypadku worka typu "freejlex®", jasnoniebieskiego w przypadku worka typu 
"freejlex®+") ze strzalkl! skierowanl! do wewnl!trz opakowania, a nastypnie dodac produkt 
leczniczy: 

• Do worka "fl'eejlex®" za posrednictwem strzykawki z igll!. 
• Do worka "freejlex®+" za posrednictwem strzykawki typu luer lock dokrycajl!c jl! 

bezposrednio do p011u do dostrzykniyc lub za posrednictwem standardowej 
strzykawki z igll!. 

• Stosujl!C urzl!dzenie freeflex+ transfer adapter przeznaczone do bezposredniego 
dodawania leku z fiolki do opakowania. 

Uwaga: Porty Sll jalowe, nie wymagajll dezynfekcji przed pierwszym uiyciem. 

Wyroby medyczne przeznaczone do podaZy i dodawania leku naleZy stosowac zgodnie z ich 
instrukcjl! uZycia. Roztw6r powstaly po dodaniu leku naleZy starannie zmieszac i upewnic siy, ze 
nie nastl!pilo wytrl!cenie osad6w z roztworu. 
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Instrukcja uZycia pojemnika typu KabiPac i KabiClear: 
1. Przed uZyciem naleZy sprawdzic wygll!d pojemnika oraz roztworu - roztwor powinien byc 

klarowny bez zanieczyszczen (nie uZywac pojemnikow uszkodzonych i (tub) wczesniej 
uZywanych). 

2. Przygotowanie infuzji: 
a) Postawic pojemnik KabiPac/KabiClear na stabilnej i rownej powierzchni. 

Usunl!c plastikowl! oslonkylzatyczky z wiykszego portu (pOltu do infuzji) 
ze strzalkl! skierowanl! na zewnl!trz opakowania. 

b) Wprowadzic kolec zestawu do infuzji pionowo w port do infuzji, lekko obracajl!c zestaw 
dlonil!, drugl! rykl! trzymajl!c szyjky pojemnika. 

3. Dodanie leku do opakowania: 
a) Postawic pojemnik KabiPac/KabiClear na rownej stabilnej powierzchni. 
b) Usunl!c plastikowl! oslonkylzatyczky z mniejszego pOliu (pOltu do dostrzykniyc) 

ze strzalkl! skierowanl! do wewnl!trz opakowania, a nastypnie wprowadzic igly w srodek 
pOliu do dostrzykniyc i dodac produkt leczniczy do pojemnika KabiPac/KabiClear. 

Uwaga: Porty s~ jalowe, nie wymagaj~ dezynfekcji przed pierwszym utyciem. 

Wyroby medyczne przeznaczone do podaZy i dodawania leku naleZy stosowac zgodnie z ich 
instrukcjl! uZycia. Roztwor powstaly po dodaniu leku naleZy starannie zmieszac i upewnic siy, ze 
nie nastl!pilo wyU'l!cenie osadow z roztworu. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ.t\CY POZWOLENIE NA 
DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Fresenius Kabi Polska Sp. z 0.0. 

AI. lerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Pozwolenie ill' 21958 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO 
OBROTU I DATA PRZEDLUZENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25.06.2014 r. 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZF,;SCIOWEJ ZMIANY TEKSTU 
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

19.10.2018 r. 

ZAT VVIER D Z ON E 
zgodnie z OecyzJI'\, 

V. P.:-iJ;)U.,XY.!. ,w.W.ll:t~~ :~ 
z dn .. ~.~!!).( .If.1. ~ .......... . 
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