
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

SmofKabiven EF, emuIsja do infuzji 

2. SKLAD JAKOSCIOWY IILOSCIOWY 

SmofKabiven EF jest dostypny w tr6jkomorowych workach. 
Kazdy tr6jkomorowy worek zawiera nastypuj,!ce objytosci skbdnik6w, odpowiednio w piyciu wielkosciach 
opakowan: 

493 ml 986 ml 1477 ml 1970 ml 2463 ml na 1000 ml 

roztw6r aminokwas6w 250 mi 500 ml 750mI 1000 mi 1250 mi 508 mi 
gIukoza 42% 149mI 298 mi 446 mi 595 mi 744 mi 302 mi 
emuIsja tluszczowa 94ml 188 ml 281 ml 375 ml 469 ml 190 ml 

Odpowiada to nastypuj,!cym skbdom: 

Substancje czynne 493 ml 986 ml 1477 ml 1970 ml 2463 ml na 1000 ml 

alanina 3,5 g 7,0 g 10,5 g 14,0 g 17,5 g 7,1 g 
argmma 3,0 g 6,0 g 9,0 g 12,0 g 15,0 g 6,1 g 
glicyna 2,8 g 5,5 g 8,2 g 11,0 g 13,8 g 5,6 g 
histydyna 0,8 g 1,5 g 2,2 g 3,0 g 3,7 g 1,5 g 
izoleucyna 1,3 g 2,5 g 3,8 g 5,0 g 6,2 g 2,5 g 
Ieucyna 1,9 g 3,7 g 5,6 g 7,4 g 9,4 g 3,8 g 
lizyna (jako octan) 1,7 g 3,3 g 5,0 g 6,6 g 8,4 g 3,4 g 
metionina 1,1 g 2,2 g 3,2 g 4,3 g 5,4 g 2,2 g 
fenyloalanina 1,3 g 2,6 g 3,8 g 5,1 g 6,4 g 2,6 g 
prolina 2,8 g 5,6 g 8,4 g 11 ,2 g 14,0 g 5,7 g 
seryna 1,6 g 3,2 g 4,9 g 6,5 g 8,1 g 3,3 g 
tauryna 0,25 g 0,50 g 0,75g 1,0 g 1,2 g 0,5 g 
treonina 1,1 g 2,2 g 3,3 g 4,4 g 5,4 g 2,2 g 
tryptofan 0,5 g 1,0 g 1,5 g 2,0 g 2,5 g 1,0 g 
tyrozyna 0,10 g 0,20 g 0,30 g 0,40 g 0,49 g 0,20 g 
walina 1,6 g 3,1 g 4,6 g 6,2 g 7,6 g 3,1 g 
glukoza (jednowodna) 63 g 125 g 187 g 250 g 313 g 127 g 
oIej sojowy, oczyszczony 5,6 g 11,3 g 16,9 g 22,5 g 28,1 g 11,4 g 
triglicerydy 0 sredniej dhlgosci 
lancucha 5,6 g 11 ,3 g 16,9 g 22,5 g 28,1 g 11 ,4 g 
olej z oliwek, oczyszczony 4,7 g 9,4 g 14,1 g 18,8 g 23,4g 9,5 g 
oIej rybny, bogaty w omega-3 kwasy 2,8 g 5,6 g 8,4 g 11,3 g 14,0 g 5,7 g 

Co odpowiada nastypuj,!cym ilosciom: 
493 ml 986 ml 1477 ml 1970 ml 2463 ml na 1000 ml 

• aminokwasy 25 g 50 g 75 g 100 g 125 g 51 g 

• azot 4g 8g 12 g 16 g 20 g 8g 

• wyglowodany 
glukoza (bezwodna) 63 g 125 g 187 g 250 g 313 g 127 g 

• tluszcze 19 g 38 g 56 g 75 g 94 g 38 g 

• octanyl) 37 mmol 73 mmol 110 mmol 147 mmol 183 mmol 74,5 mmol 

• fosforany2) 1,4 mmol 2,8 mmol 4,2 mmol 5,6 mmol 6,9 mmol 2,8 mmol 



• wartose energetyczna 
calkowita (ok.) 550 kcal 1100 kcal 1600 kcal 2200 kcal 2700 kcal 1100 kcal 

2,3 MJ 4,6MJ 6,7MJ 9,2MJ 11,3 MJ 4,6MJ 
pozabialkowa (ok.) 450 kcal 900 kcal 1300 kcal 1800 kcal 2200 kcal 900 kcal 

I) Pochodz/lce z roztworu aminokwasow. 
2) Pochodz/lce z emulsji truszczowej . 

1,9 MJ 

Pelny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAC FARMACEUTYCZNA 

Emulsja do infuzji. 

3,8 MJ 5,4MJ 7,5 MJ 9,2MJ 

RoztwOlY glukozy i aminokwasow S/l przezroczyste, bezbarwne do lekko zoltych, pozbawione cZ/lstek 
stalych. Emulsja truszczowajest biala ijednorodna. 

Osmolalnose 
Osmolarnose 
pH (po zmieszaniu) 

ok. 1600 mOsm/kg wody 
ok. 1300 mOsm/1 
ok. 5,6 

4. SZCZEGOLOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

3,8 MJ 

Zywienie pozajelitowe u doroslych pacjent6w i dzieci w wieku powyzej 2 lat, u ktOlych Zywienie doustne 
lub dojelitowe jest niemozliwe, niewystarczaj/lce lub przeciwwskazane. 

4.2 Dawkowanie i spos6b podawania 

Dawkowanie 
Produkt leczniczy po zmieszaniu zawartosci 3 komor jest bial/l emulsj/l. 

Dawkowanie i szybkose infuzji powinny bye uzaleznione od zdolnosci pacjenta do eliminacji truszcz6w, 
metabolizowania azotu i glukozy oraz zapotrzebowania na substancje odZywcze, patrz punkt 4.4 . 

Dawky naleZy ustalae indywidualnie, z uwzglydnieniem stanu klinicznego pacjenta, jego masy ciala (mc.), 
zapotrzebowania na skladniki odZywcze i energetyczne oraz stosowanego dodatkowo Zywienia 
doustnego/dojelitowego. 

Zapotrzebowanie na azot niezbydny do utrzymania stalej ilosci bialka organizmu zaleZy od stanu pacjenta 
(np. stan odZywienia, stopien stresu katabolicznego lub anabolizmu). 

Dorosli pacjenci 

U pacjentow z prawidlowym stan em odzywienia lub w stanie lagodnego stresu katabolicznego 
zapotrzebowanie wynosi 0,6 do 0,9 g aminokwasow/kg mc./doby (0,10 do 0,15 g azotu/kg mc./doby). 
U pacjentow z umiarkowanie lub bardzo nasilonym stresem metabolicznym, z towarzysz/lcym 
niedoZywieniem lub bez, zapotrzebowanie wah a siy od 0,9 do 1,6 g aminokwas6w/kg mc./doby (0,15 do 
0,25 g azotu/kg mc./doby). W niektolych bardzo szczeg61nych stanach (np. po oparzeniach lub w przypadku 
znacznego anabolizmu) zapotrzebowanie na azot maze bye nawetjeszcze wiyksze. 



Zalecane dawkowanie 
Zakres dawki wynosi 13 do 31 ml produktu leczniczego SmotKabiven EF/kg mc./doby, co zapewni 
dostarczenie 0,6 do 1,6 g aminokwas6w/kg mc./doby (co odpowiada 0,10 do 0,25 g azotu/kg mc./doby) 
i 14 do 35 kcaIlkg mc./doby energii calkowitej (12 do 27 kcaIlkg mc./doby energii pozabialkowej). Poktywa 
to zapotrzebowanie wiykszosci pacjent6w. U otylych pacjent6w wielkose dawki naleZy obliczae 
na podstawie szacunkowej, prawidlowej masy ciala. 

Szybkosc injuz}i 
Maksymalna szybkose infuzji glukozy wynosi 0,25 glkg mc./godz., aminokwas6w 0,1 glkg mc./godz., 
a truszcz6w 0,15 glkg mc./godz. 

Szybkose infuzji nie powinna bye wiyksza niz 2,0 mIlkg mc./godz. (co odpowiada 0,10 g aminokwas6w, 
0,25 g glukozy i 0,08 g truszcz6w/kg mc./godz.). 
Zalecany czas trwania infuzji wynosi od 14 do 24 godzin. 

Maksymalna dawka dobowa 
Maksymalna dawka dobowa zaleZy od stanu klinicznego pacjenta i moze siy zmieniae nawet z dnia na dzien. 
Zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 35 mIlkg mc./doby. 

Zalecana maksymalna dawka dobowa 35 mIlkg mc./doby zapewni dostarczenie do organizmu 1,8 g 
aminokwas6w/kg mc./doby (co odpowiada 0,28 g azotu/kg mc./doby), 4,5 g glukozy/kg mc./doby, 1,33 g 
truszcz6w/kg mc./doby i 39 kcaIlkg mc./doby energii calkowitej (co odpowiada 31 kcaIlkg mc./doby energii 
pozabialkowej). 

Dzieci i mlodziez 

Dzieci w wieku 2-11 lat 

Zalecane dawkowanie 
Dawka do 35 mIlkg mc./doby powinna bye regularnie dostosowywana do wymagan pacjenta w wieku 
dzieciycym, kt6re zmieniaj/! siy znacznie bardziej niz u doroslych. 

Szybkosc injuz}i 
Zalecana maksymalna szybkose infuzji wynosi 2,4 ml/kg mc./godziny (co odpowiada 0,12 g 
aminokwas6w/kglgodz. 0,30 g glukozy/kglgodz. i 0,09 g truszcz6w/kglgodz.). 
Poza szczeg61nymi sytuacjami, w przypadku zastosowania zalecanej maksymalnej szybkosci infuzji czas 
trwania infuzji nie powinien przekraczae 14 godzin 30 min. 

Zalecany czas trwania infuzji wynosi 12-24 godziny. 

Maksymalna dawka dobowa 
Maksymalna dawka dobowajest zmienna w zaleznosci od stanu klinicznego pacjenta i moze ulegae zmianie 
nawet z dnia na dzien. Maksymalna, zalecana dawka dobowa wynosi 35 mIlkg mc./godz. 

Zalecana maksymalna dawka dobowa 35 mIlkg mc./doby zapewni dostarczenie do organizmu 1,8 g 
aminokwas6w/kg mc./doby (co odpowiada 0,28 g azotu/kg mc./doby), 4,5 g glukozy/kg mc./doby, 1,33 g 
truszcz6w/kg mc./doby i 39 kcaIlkg mc./doby energii calkowitej (co odpowiada 31 kcaIlkg mc./doby energii 
pozabialkowej). 

Mlodziez w wieku 12-16/18 lat 
U mlodziezy SmotKabiven EF mozna dawkowae jak u doroslych. 

Spos6b podawania 
Podanie dOZylne, infuzja do Zyly centralnej. 

SmotKabiven EF jest produkowany w piyciu opakowaniach 0 r6znej objytosci, przeznaczonych do 
stosowania u pacjent6w 0 wysokim, umiarkowanie zwiykszonym lub podstawowym zapotrzebowaniu 
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na substancje odZywcze. W celu zapewnienia pelnego zywienia pozajelitowego naleZy dodawae do produktu 
leczniczego SmofKabiven EF mikroelementy, elektrolity i witaminy, odpowiednio do potrzeb pacjenta. 

Instrukcja dotycz~ca przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6. 

4.3 Przeciwwslmzania 

Nadwrazliwose na bialko lyb, jaja, soi lub orzeszk6w ziemnych, na substancje czynne lub na 
kt6r~kolwiek substancjy pomocnicz~ wymienion~ w punkcie 6.1. 
Ciyzka hiperlipidemia. 
Ciyzka niewydolnose w~troby. 
Ciyzkie zaburzenia krzepniycia krwi. 
Wrodzone wady metabolizmu aminokwas6w. 
Ciyzka niewydolnose nerek, bez mozliwosci zastosowania hemofiltracji lub dializoterapii. 
Ciyzki wstrz~s. 
Niekontrolowana hiperglikemia. 
Og6lne przeciwwskazania do dOZylnej infuzji plyn6w: ostry obrzyk pluc, przewodnienie 
i niewyr6wnana niewydolnose kt·~zenia. 
Zesp61 hemofagocytarny. 
Niestabilny stan og6lny (np. ciyzki stan pourazowy, niewyr6wnana cukrzyca, ostly zawal serca, udal', 
zator, kwasica metaboliczna, ciyzki zesp61 og6lnoustrojowej reakcji zapalnej (ciyzka posocznica), 
odwodnienie hipotoniczne i spi~czka hiperosmolarna). 
Niemowlyta i dzieci w wieku ponizej 2 lat. 

4.4 Specjalne ostrzezenia i srodki ostroznosci dotycz~ce stosowania 

Zdolnose eliminacji tluszcz6w zaleZy od pacjenta i dlatego powinna bye kontrolowana przez lekarza. W tym 
celu zaleca siy oznaczanie styzenia tl'iglicelyd6w. Podczas infuzji styzenie tl'iglicmyd6w w surowicy nie 
powinno przekraczae 4 mmol/1. Przedawkowanie moze prowadzie do wyst~pienia zespolu przedawkowania 
tluszczu, patrz punkt 4.8. 

SmofKabiven EF naleZy stosowae ze szczeg6ln~ ostroznosci~ w przypadku zaburzeii gospodarki 
tluszczowej, mog~cej wyst~pie u pacjent6w z niewydolnosci~ nerek, cukrzyc~, zapaleniem trzustki, 
nieprawidlow~ czynnosci~ w~troby, niedoczynnosci~ tarczycy i zespolem og6lnoustrojowej reakcji zapalnej 
(posocznica). 

Ten produkt leczniczy zawiera olej sojowy, olej rybny i fosfolipidy jaja, kt6re mog~ rzadko powodowae 
reakcje alergiczne. Obserwowano alergiczne reakcje krzyzowe pomiydzy soj~ i orzeszkami ziemnymi. 

W celu unikniycia zagrozeii zwi~zanych z infuzj~ 0 szybkosci wiykszej niz zalecana, rekomenduje siy jej 
przeprowadzanie w spos6b ci~gly i odpowiednio kontl'olowany, w miary mozliwosci z uZyciem pompy 
objytosciowej. 

Poniewaz wykorzystanie Zyly centralnej do infuzji wi~ze siy ze zwiykszonym ryzykiem zakazenia, podczas 
zakladania i obslugi cewnika zalecane jest dokladne przestrzeganie zasad postypowania aseptycznego, aby 
unikn~e jakiegokolwiek zakazenia. 

Zaleca siy r6wniez kontrolowanie styzenia glukozy i elektrolit6w w surowicy, osmolarnosci oraz bilansu 
plynowego i r6wnowagi kwasowo-zasadowej oraz wykonywanie enzymatycznych pr6b w~tl'obowych. 

W przypadku dlugotrwalego podawania tluszcz6w konieczne jest dodatkowo monitorowanie liczby ktwinek 
i parametr6w krzepniycia ktwi. 

SmofKabiven EF jest produkowany prawie bez elektrolit6w. Jest przeznaczony do stosowania u pacjent6w 
ze szczeg6lnym i (lub) ograniczonym zapotrzebowaniem na elektrolity. Wielkose podazy sodu, potasu, 
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wapnia, magnezu i dodatkowej podaZy fosforan6w naleZy ustalae w zaleznosci od stanu klinicznego pacjenta 
oraz od wynik6w regularnych oznaczen ich sty zen w surowicy krwi. 

U pacjent6w z niewydolnosci~ nerek naleZy dokladnie kontrolowae ilose podawanych fosforan6w, aby 
zapobiec hiperfosfatemii. 

nose poszczeg6lnych elektrolit6w dodawanych do infuzji uzaleznionajest od stanu klinicznego pacjenta 
i wynik6w regularnych oznaczen ich styzen w surowicy. 

Zywienie pozajelitowe powinno bye stosowane ze szczeg6ln~ ostroznosci~ u pacjent6w z kwasic~ 
mleczanow~, niewystarczaj~cym dostarczaniem tlenu do kom6rek i zwiykszon~ osmolarnosci~ surowicy. 

W przypadku wyst~pieniajakichkolwiek oznak lub jakiegokolwiek objawu reakcji anafilaktycznej (takiego 
jak gor~czka, dreszcze, wysypka lub dusznose), naleZy natychmiast przerwae infuzjy. 

Tluszcze zawal1e w produkcie leczniczym SmofKabiven EF mog~ miee wplyw na wyniki niekt6rych badan 
laboratoryjnych (np. styzenie bilirubiny, dehydrogenazy mleczanowej, natlenowanie, styzenie hemoglobiny), 
jezeli krew zostanie pobrana, zanim tluszcze zostan~ usuniyte z kr~zenia. U wiykszosci pacjent6w tluszcze s~ 
usuwane z organizmu w ci~gu 5 - 6 godzin po podaniu produktu leczniczego. 

Infuzji dOZylnej aminokwas6w towarzyszy zwiykszone wydalanie z moczem niekt6rych pierwiastk6w 
sladowych, w szczeg6lnosci miedzi i cynku. NaieZy to uwzglydnie podczas ustalania dawki tych 
pierwiastk6w, zwlaszcza w przewleklym Z)'wieniu doZylnym. 

U pacjent6w niedoZ)'wionych rozpoczycie Z)'wienia pozajelitowego moze spowodowae przemieszczanie 
plyn6w w organizmie i w wyniku tego prowadzie do obrzyku phlc i zastoinowej niewydolnosci kt·~zenia, jak 
r6wniez do zmniejszenia styzenia w surowicy potasu, fosforu, magnezu i witamin rozpuszczalnych 
w wodzie. Do zmian tych moze dojse w ci~gu 24 do 48 godzin, w zwi~zku z czym w tej grupie pacjent6w 
zaleca siy ostrozne i powolne rozpoczynanie Z)'wienia pozajelitowego, w pol~czeniu ze scislym 
monitorowaniem i odpowiednim podawaniem plyn6w, elektrolit6w, soli mineralnych i witamin. 

Nie naleZy podawae produktu leczniczego SmofKabiven EF jednoczesnie z ktwi~ w tym samym zestawie 
infuzyjnym, ze wzglydu na lyzyko wyst~pienia pseudoaglutynacji. 

U pacjent6w z hiperglikemi~ konieczne moze bye podawanie egzogennej insuliny. 

Dzieci i mlodziez 
Ze wzglydu na sklad roztworu aminokwas6w nie zaleca siy stosowania produktu leczniczego 
SmofKabiven EF u noworodk6w i dzieci w wieku ponizej 2 lat. Dotychczas brakjest danych klinicznych 
dotycz~cych stosowania produktu leczniczego SmofKabiven EF u dzieci (w wieku od 2 do 16118 lat). 

4.5 Interakcje z innymi produldami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Niekt6re produkty lecznicze, jak np. insulina, mog~ wplywae na aktywnose lipazy. Wydaje siy jednak, ze ten 
rodzaj interakcji majedynie ograniczone znaczenie kliniczne. 

Heparyna podawana w dawkach leczniczych powoduje przejsciowe uwalnianie lipazy lipoproteinowej do 
kr~zenia. Moze to pocz~tkowo spowodowae zwiykszon~ lipolizy osoczow~, a w nastypstwie przejsciowo 
zmniejszye klirens triglicelyd6w. 

Olej sojowy zawiera naturaln~ witaminy K,. Jednakjej styzenie w produkcie leczniczym SmofKabiven EF 
jest na tyle niskie, ze nie powinno istotnie wplyn~e na proces krzepniycia ktwi u pacjent6w leczonych 
pochodnymi kumalyny. 
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4.6 Wplyw na plod nose, ci~:i-r i laktacj-r 

Brak wystarczaj1!cych danych dotycz1!cych stosowania produktu leczniczego SmofKabiven EF u kobiet 
w okresie ci1!Zy lub podczas karmienia piersi1!. Nie przeprowadzono badaii nad toksycznym wplywem 
produktu leczniczego na reprodukcjy u zwierz1!t. W okresie ci1!Zy i podczas karmienia piersi1! moze zaistniee 
koniecznose zastosowania zywienia pozajelitowego. SmofKabiven EF mozna podawae kobietom w okresie 
ci1!Zy i podczas karmienia piersi1! wyl1!cznie po starannym rozwazeniu koniecznosci podjycia tego leczenia. 

4.7 Wplyw na zdolnose prowadzenia pojazdow i obslugiwania maszyn 

Nieistotny. 

4.8 Dzialania niepo:i~dane 

CZ?sto Niezbyt CZ?sto Rzadko 
>11100 do <lila >111000 do <11100 > 1110 000 do <111000 

Zaburzenia serca tachykardia 
Zaburzenia ukladu dusznose 
oddechowego, klatki 
piersiowej i sr6dpiersia 
Zaburzenia zolqdka i jelit brak laknienia, nudnosci, 

wymioty 
Zaburzenia metabolizmu zwiykszenie aktywnosci 
i odiywiania enzym6w w1!trobowych 
Zaburzenia naczyniowe niedocisnienie tytnicze, 

nadcisnienie tytnicze 
Zaburzenia og6Zne nieznaczne podwyzszenie dreszcze, zawroty glowy, reakcje nadwrazliwosci 
i stany w miejscu podania temperatUlY ciala b6le glowy (np. reakcje 

anafilaktyczne lub 
anafilaktoidalne, 
wysypka sk6rna, 
pokrzywka, uderzenia 
gor1!ca, b61e glowy), 
uczucie gor1!ca lub 
zimna, bladose, sinica, 
b61 w obrybie szyi, 
plec6w, kosci, klatki 
piersiowej i lydiwi 

W przypadku wyst1!pienia tych objaw6w niepoz1!danych naleZy przerwae infuzjy produktu leczniczego 
SmofKabiven EF lub w razie potrzeby kontynuowae j1! w zmniejszonej dawce. 

Zesp61 przedmjlkowania tluszczu 
Zaburzona zdolnose do eliminacji triglicelyd6w moze spowodowae wyst1!pienie zespolu przedawkowania 
tluszczu po podaniu nadmiernych dawek produktu leczniczego. NaieZy obserwowae pacjenta celem 
wyluycia mozliwych objaw6w nadmiernego obci1!zenia metabolicznego. Przyczyna moze bye genetyczna 
(odmiennose osobnicza metabolizmu) lub moze wystypowae zaburzenie metabolizmu tluszczu w wyniku 
aktualnych lub przebytych chor6b. Zesp6l przedawkowania tluszczu moze wyst1!pie w trakcie ciyzkiej 
hipeltriglicerydemii, nawet w przypadku podawania infuzji z zalecan1! szybkosci1!, oraz w zwi1!zku z nagl1! 
zmian1! stanu klinicznego pacjenta, np. w wyniku zaburzenia czynnosci nerek lub zakazenia. Zesp6l 
przedawkowania tluszczu charaktelyzuje siy hiperlipidemi1!, gor1!czk1!, naciekaniem tluszczu, powiykszeniem 
w1!troby z z6ltaczk1! lub bez, powiykszeniem sledziony, anemi1!, leukopeni1!, trombocytopeni1!, zaburzeniami 
krzepniycia krwi, hemoliz1! i retikulocytoz1!, nieprawidlowymi wynikami pr6b w1!trobowych i spi1!czk1!. 
Wszystkie te objawy ustypuj1! na og6l po przerwaniu infuzji tluszcz6w. 
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Przedawkowanie aminokwas6w podawanych w injuzji doiylnej 
Podobnie jak podczas stosowania innych roztwor6w aminokwas6w, w przypadku wiykszej niz zalecana 
szybkosci infuzji, mogq wystqpic dzialania niepozqdane, zwiqzane z zawartosciq aminokwas6w w produkcie 
leczniczym SmofKabiven EF. Sq to nudnosci, wymioty, dreszcze i nadmierna potliwosc. Infuzja 
aminokwas6w moze r6wniez spowodowac zwiykszenie temperatury ciala. U pacjent6w z zaburzeniami 
czynnosci nerek moze dojsc do zwiykszenia styzenia metabolit6w zawierajqcych azot (np. kreatyniny, 
mocznika). 

Przedawkowanie glukozy podmjlanej w in/uzji doiylnej 
W przypadku przekroczenia zdolnosci pacjenta do klirensu glukozy rozwinie siy hiperglikemia. 

Zglaszanie podejrzewanych dzialan niepoz,!danych 
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zglaszanie podejrzewanych dzialan 
niepozqdanych. Umozliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzysci do ryzyka stosowania 
produktu leczniczego. Osoby nalezqce do fachowego personelu medycznego powinny zglaszac wszelkie 
podejrzewane dzialania niepozqdane za posrednictwem DepaJiamentu Monitorowania Niepozqdanych 
Dzialan Produkt6w Leczniczych Urzydu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych 
i Produkt6w Biob6jczych: 
AI. Jerozolimskie l8lC, 02-222 Warszawa 
tel.: +48 22 49 21301, faks: +48 22 49 21309 
e-mail: ndl@urpl.gov.pl 
Dzialania niepozqdane mozna zglaszac r6wniez podmiotowi odpowiedzialnemu. 

4.9 Przedawkowanie 

Patrz punkt 4.8 "Zesp61 przedawkowania tluszczu", "Przedawkowanie aminokwas6w podawanych w infuzji 
dOZylnej" i "Przedawkowanie glukozy podawanej w infuzji doZylnej". 

W przypadku wystqpienia objaw6w przedawkowania tluszczu lub aminokwas6w naleZy zmniejszyc 
szybkosc infuzji lub jq przerwac. Nie istnieje swoiste antidotum do podania w przypadku przedawkowania. 
W sytuacjach naglego zagrozenia zdrowia i Zycia pacjenta naleZy zasadniczo stosowac czynnosci 
podtrzymujqce podstawowe funkcje Zyciowe, ze szczeg6lnym uwzglydnieniem czynnosci ukladu 
oddechowego i ukladu krqzenia. Niezbydnajest scisla kontrola parametr6w biochemicznych i podjycie 
wlasciwego leczenia stwierdzonych odchylen od normy. 

W przypadku wystqpienia hiperglikemii naleZy podjqc czynnosci dostosowane do sytuacji klinicznej, 
polegajqce na podaniu odpowiedniej dawki insuliny i (lub) na skOlygowaniu szybkosci infuzji. 

Dodatkowo przedawkowanie moze prowadzic do przewodnienia, zaburzen gospodarki elektrolitowej oraz 
wystqpienia hiperosmolalnosci. 

Rzadko, w ciyzkich przypadkach przedawkowania, moze okazac siy niezbydne zastosowanie hemodializy, 
hemofiltracji lub hemodiafiltracji. 

5. WLASCIWOSCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Wlasciwosci farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: roztwory do Zywienia pozajelitowego, kod ATC: B05BAI0. 

Emulsja tluszczowa 
Emulsja tluszczowa produktu leczniczego SmofKabiven EF to produkt leczniczy SMOFlipid, a wielkosc jej 
cZqstek i wlasciwosci biologiczne Sq zblizone do endogennych chylomikron6w. Skladniki produktu 
leczniczego SMOFlipid - olej sojowy, triglicerydy 0 sredniej dlugosci lancucha, olej z oliwek i olej tybny
wykazujq indywidualne wlasciwosci farmakodynamiczne, z wyjqtkiem waJiosci energetycznej. 



Olej sojowy charakteryzuje sit; duzll zawal10scill niezbt;dnych kwas6w tluszczowych. W najwit;kszej ilosci 
wystt;puje kwas Iinolowy, kt6ry jest kwasem tluszczowym omega-6 (ok. 55-60%). Kwas alfa-linolenowy, 
kt6ry jest kwasem tluszczowym omega-3, stanowi okolo 8% skladu produktu leczniczego. Ta czt;SC produktu 
leczniczego SmofKabiven EF zapewnia organizmowi potrzebnll ilosc niezbydnych kwas6w tluszczowych. 

Kwasy thlszczowe 0 sredniej dlugosci lancucha ulegajll szybkiemu utlenianiu i stanowill zr6dlo energii 
natychmiast dostt;pnej dla organizmu. 

Olej z oliwekjest przede wszystkim zr6dlem energii uzyskiwanej zjednonienasyconych kwas6w 
tluszczowych, kt6re Sll duzo mniej podatne na peroksydacjt; niz wielonienasycone kwasy tluszczowe 
w analogicznej dawce. 

Olej Iybny charakteryzuje siy duzll zawat10scill kwasu eikozapentaenowego (EPA) i kwasu 
dokozaheksaenowego (DHA). DHAjest waznym skladnikiem budulcowym blon kom6rkowych, natomiast 
EPA jest prekursorem eikozanoid6w - prostaglandyn, tromboksan6w i leukotrien6w. 

Przeprowadzono dwa badania dotyczllce Zywienia pozajelitowego w warunkach domowych u pacjent6w 
z zapotrzebowaniem na dlugotrwale wspomaganie Zywienia. Gl6wnym celem przeprowadzonych badan bylo 
wykazanie bezpieczenstwa stosowania. Celem drugorzt;dowym w jednym z badan, kt6re przeprowadzono 
u dzieci i mlodzieZy, bylo wykazanie skutecznosci. W badaniu tym pacjent6w podzielono na dwie grupy 
wiekowe (1 miesillc - <2 lata oraz 2-11 lat). Obydwa badania wykazaly, ze SMOFlipid rna taki sam profil 
bezpieczenstwajak produkt leczniczy por6wnawczy (lntralipid 20%). Skutecznosc w badaniu u dzieci 
okreslano pomiarem zwit;kszenia masy ciala, wzrostu, wskaznika masy ciala, prealbumin, bialek willzllcych 
retinol oraz profilu kwas6w tluszczowych. Nie obserwowano r6znic w parametrach obu grup z wyjlltkiem 
profilu kwas6w tluszczowych po 4 tygodniach stosowania. U pacjent6w, u kt61ych stosowano SMOFlipid, 
profil kwas6w tluszczowych wykazal zwit;kszenie zawat10sci kwas6w tluszczowych omega-3 
w lipoproteinach osocza i fosfolipidach krwinek czerwonych, co odzwierciedlalo sklad emulsji tluszczowej 
podawanej w infuzji. 

Aminokwasy 
Aminokwasy, bt;dllce skladnikami bialek normalnego poZywienia sluzll do syntezy bialek tkankowych, a ich 
nadwyzki Sll kierowane na r6zne szlaki metaboliczne. Badania wykazaly, ze infuzja aminokwas6w powoduje 
termogenezy. 

Glukoza 
Glukoza nie powinna wywierac zadnego skutku farmakodynamicznego poza wptywem na utrzymanie lub 
przywr6cenie prawidlowego stanu odZywienia. 

5.2 Wlasciwosci farmakokinetyczne 

Emulsja tluszczowa 
Poszczeg61ne triglicerydy w skladzie produktu leczniczego SMOFlipid charakteryzujll sit; odmiennymi 
wat10sciami klirensu,jednak SMOFlipidjako mieszanina ulega szybszemu wydaleniu z organizmu niz 
triglicerydy dlugolancuchowe (LCT, ang. long chain triglycerides). Olej z oliwek cechuje sit; najmniejszym 
klirensem ze wszystkich sldadnik6w (nieco nizszym niz LCT), a triglicerydy 0 sredniej dlugosci lancucha 
(MCT, ang. medium chain triglycerides) - najszybszym. Olej rybny w mieszaninie z LCT wykazuje taki sam 
klirens, jak sam LCT. 

Aminokwasy 
Gl6wne wlasciwosci farmakokinetyczne aminokwas6w podawanych w infuzji Sll zasadniczo takie same,jak 
w przypadku aminokwas6w dostarczanych ze zwyklym poZywieniem. Jednak aminokwasy bialek 
dostarczanych z poZywieniem najpierw przechodzll przez zylt; wrotnll do krllzenia og6lnego, a aminokwasy 
podawane w infuzji dOZylnej przedostajll sit; bezposrednio do kt'llzenia og6lnego. 

Glukoza 
Wlasciwosci farmakokinetyczne glukozy podawanej w infuzji Sll zasadniczo takie same, jak glukozy 
dostarczanej z normalnym poZywieniem. 
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5.3 Przedkliniczne dane 0 bezpieczenstwie 

Nie przeprowadzono nieklinicznych bad an bezpieczenstwa stosowania produktu leczniczego 
SmofKabiven EF. lednak dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badan 
farmakologicznych, dotyczl!cych bezpieczenstwa stosowania, toksycznosci po podaniu wielokrotnym 
i genotoksycznosci produktu leczniczego SMOFlipid oraz roztwor6w aminokwas6w i glukozy 0 r6znych 
styzeniach, nie ujawni~1! wystypowania szczeg6lnego zagrozenia dla czlowieka. Nie zaobserwowano 
wplywu teratogennego lub innych uszkodzen embriotoksycznych u kr6lik6w po zastosowaniu roztwor6w 
aminokwas6w i nie naleZy tego oczekiwac po zastosowaniu emulsji truszczowych, gdy podaje siy je 
w zalecanych dawkachjako leczenie substytucyjne. Nie naleZy siy spodziewac, by produkty Zywieniowe 
(roztwOly aminokwas6w i emulsje truszczowe) stosowane w leczeniu substytucyjnym w styzeniach 
fizjologicznych byly embriotoksyczne, teratogenne lub wywieraly wplyw na zdolnosci rozrodcze lub 
plodnosc. 

W badaniu na swinkach morskich (test maksymalizacji) olej rybny w emulsji wykazywal umiarkowane 
dzialanie uczulajl!ce na sk6ry. W pr6bie antygenowosci ukladowej nie stwierdzono dzialania 
anafilaktycznego oleju rybnego. 

W badaniu miejscowej tolerancji na kr6likach po zastosowaniu produktu leczniczego SMOFlipid 
obserwowano slabo nasilone, przemijajl!ce zapalenie po podaniu do tytnicy, w poblizu Zyly lub pod sk6ry. 
Po podaniu domiysniowym stwierdzano u niekt6rych zwierzl!t umiarkowanl!, przemijajl!cl! reakcjy zapalnl! 
i martwicy tkanek. 

6. DANE F ARMACEVTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

glicerol 
oczyszczone fosfolipidy jaja 
all-rac-a-tokoferol 
sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) 
sodu oleinian 
kwas octowy lodowaty (do ustalenia pH) 
kwas solny (do ustalenia pH) 
woda do wstrzykiwan 

6.2 Niezgodnosci farmaceutyczne 

Nie mieszac produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, opr6cz wymienionych w punkcie 6.6. 

6.3 Okres waznosci 

Okres ·wainosci produktu leczniczego w opakowaniu przeznaczonym do sprzedaiy 
2 lata 

O/a·es wainosci po zmieszaniu 
Wykazano stabilnosc fizycznl! i chemicznl! zmieszanych zawaliosci worka tr6jkomorowego przez 36 godzin 
w temperaturze 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt leczniczy naleZy zUZyc natychmiast. 
W przeciwnym razie, za okres przechowywania podczas uZytkowania i za warunki przechowywania przed 
zastosowaniem odpowiada uZytkownik. Okres ten nie powinien zasadniczo przekraczac 24 godzin 
w temperaturze 2-8°C. 

Okres wainosci po zmieszaniu z dodatkowymi substancjami 
Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt leczniczy naleZy zuzyc natychmiast po dodaniu innych 
skladnik6w. W przeciwnym razie, za okres przechowywania podczas uZytkowania i za warunki 
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przechowywania przed zastosowaniem odpowiada uZytkownik. Okres ten nie powinien zasadniczo 
przekraczae 24 godzin w temperaturze 2-8°C. 

6.4 Specjalne srodki ostl'Oznosci podczas przechowywania 

Nie przechowywae w temperaturze powyzej 25°C. Przechowywae w worku zewnytrznym. Nie zamrazae. 

Okres waznosci po zmieszaniu: patrz punkt 6.3. 
Okres waznosci po zmieszaniu z dodatkowymi substancjami: patrz punkt 6.3. 

6.5 Rodzaj i zawartosc opakowania 

Opakowanie bezposrednie sklada siy z wielokomorowego worka wewnytrznego i worka zewnytrznego. 
Worek wewnytrzny jest podzielony na trzy komory, przez daj~ce siy usun~e zabezpieczenia. Pomiydzy 
workiem wewnytrznym a zewnytrznym znajduje siy pochlaniacz tlenu. Worek wewnytrzny typu Biofine 
wykonany jest z wielowarstwowej powloki polimerowej. 

Wewnytrzny worek typu Biofine sklada siy z poli (propyleno-ko-etylenu), kauczuku syntetycznego 
poli[styreno-blok-(butyleno-ko-etylenu)] i kauczuku syntetycznego poli(styreno-blok-izoprenu). POIt 
infuzyjny i POlt do podawania dodatkowych substancji s~ wykonane z polipropylenu i kauczuku 
syntetycznego poli[styreno-blok-(butyleno-ko-etylenu)] i s~ wyposazone w korki z syntetycznego 
poliizoprenu (niezawieraj~cego lateksu). Zaslepiony pOlt, kt6ry jest wykorzystywany wyl~cznie podczas 
produkcji, jest wykonany z polipropylenu i jest wyposazony w korek z syntetycznego poliizoprenu 
(niezawieraj~cego lateksu). 

Wielkosci opakowa/1: 
1 x 493 ml, 6 x 493 ml 
1 x 986 ml, 4 x 986 ml 
1 x 1477 ml, 4 x 1477 ml 
1 x 1970 ml, 4 x 1970 ml 
1 x 2463 ml, 3 x 2463 ml 

Nie wszystkie wielkosci opakowan musz~ znajdowae siy w obrocie. 

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

Instrukcja uZycia 
Nie stosowae, gdy opakowanie jest uszkodzone. Stosowae wyl~cznie wtedy, gdy roztwOlY aminokwas6w 
i glukozy s~ przezroczyste, bezbarwne do lekko z6hych, a emulsja truszczowajest biala ijednorodna. 
Zawartose trzech oddzielnych kom6r naleZy zmieszae przed uZyciem, a takZe przed ewentualnym dodaniem 
innych substancji przez przeznaczony do tego celu POlt. 

Po usuniyciu zabezpieczen naleZy kilkakrotnie odwracae worek tak, aby dokladnie wymieszae wszystkie 
skladniki produktu leczniczego i otrzymae jednorodn~ mieszaniny, w kt6rej nie mog~ bye widoczne oznaki 
rozwarstwienia faz. 

Zgodnost 
Do produktu leczniczego SmotKabiven EF mozna dodawae wyl~cznie produkty lecznicze lub roztwory 
przeznaczone do Zywienia pozajelitowego, kt61ych zgodnose zostala udowodniona. Na Zyczenie mozna 
uzyskae infOlmacje 0 zgodnosci produktu leczniczego z innymi roztworami i dodatkami oraz na temat 
okres6w przechowywania sporz~dzonych mieszanin. 

Wszelkie dodatki nalezy l~czye z produktem leczniczym w warunkach aseptycznych. 

Wyl~cznie do jednorazowego uzycia. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego 
odpady naleZy usun~e zgodnie z lokalnymi przepisami. 
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7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ1\CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO 
OBROTU 

Fresenius Kabi AB 
SE-751 74 Uppsala 
Szwecja 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Pozwolenie nr 15098 

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

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.04.2009 r. 
Data ostatniego przedluzenia pozwolenia: 30.07.2014 r. 

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

10.04.2019 r. 
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