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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Przeciwwskazania 

Nie stosowac w przypadku posocznicy, zaburzen czynnosci nerek ani u pacjent6w w stanie 
krytycznym. 

Patrz punkt 4.3 . 

T Niniejszy produkt leczniczy bydzie dodatkowo monitorowany. Umozliwi to szybkie 
zidentyfikowanie nowych informacji 0 bezpieczenstwie. Osoby nalez'!ce do fachowego personelu 
medycznego powinny zglaszac wszelkie podejrzewane dzialania niepoz,!dane. Aby dowiedziec siy, jak 
zglaszac dzialania niepoz,!dane - patrz punkt 4.8. 

1. NAZW A PRODUKTU LECZNICZEGO 

VOLUVEN, (60 mg + 9 mg)/ml, roztw6r do infuzji 

2. SKLAD JAKOSCIOWY IILOSCIOWY 

1000 ml roztworu do infuzji zawiera: 

poli(O-2-hydroksyetylo )skI'obia 
stopieii podstawienia 0,38 - 0,45 
srednia masa cz'!steczkowa: 130000 Da 
(otrzymywana ze skrobi kukurydzianej) 

sodu chlorek 

Elektrolity: 
Na+ 
cr 

Teoretyczna osmolarnosc: 
Kwasowosc roztworu: 
pH: 

Pelny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAC FARMACEUTYCZNA 

Roztw6r do infuzj i 

60 g 

9g 

154 mmolll 
154 mmolll 

308 mOsmol/1 
<1,0 mmol NaOHII 
4,0 - 5,5 

Roztw6r przezroczysty do lekko opalizuj,!cego, bezbatwny do lekko z6ltego. 

4. SZCZEGOLOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Leczenie hipowolemii spowodowane nagl,! utrat'! kIwi, gdy leczenie kI),staloidami nie jest 
wystarczaj,!ce (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4). 



4.2 Dawkowanie i spos6b podawania 

Do stosowania doiylnego w postaci infuzji . 

Zastosowanie produkt6w leczniczych zawieraj~cych hydrol{Syetyloskrobi~ (HES) naleiy ograniczyc 
do pocz~tkowego ok"esu przywracania obj~tosci plyn6w sr6dnaczyniowych, z maksymalnym 
okresem podawania do 24 godzin. 

Pocz'!tkowe 10 - 20 ml nalezy podawac powoli, prowadz'!c scisl,! obserwacjy pacjenta tak, aby jak 
najszybciej wykrye ewentualn,! reakcjy anafilaktoidaln,!/anafilaktyczn,!. 

Dawka dobowa i szybkosc infuzji zalez,! od objytosci utraconej przez pacjenta krwi, od utrzymania 
lub przywr6cenia prawidlowych parametr6w hemodynamicznych oraz od hemodylucji (efekt 
rozcienczenia) . 

Maksymalna dawka dobowa produktu leczniczego VOLUVEN wynosi 30 mllkg mc. 

Naleiy stosowae mozliwie najmniejsz,! skuteczn,! dawky. Leczenie naleiy prowadziC z ci,!glym 
monitorowaniem hemodynamiki tak, by przerwae infuzjy, gdy tylko odpowiednie parametlY 
hemodynamiczne zostan,! osi,!gniyte. Nie wolno przekroczye maksymalnej zalecanej dawki dobowej . 

Dzieci i mlodziez : 

Istniej,! ograniczone dane dotycz,!ce stosowania u dzieci, nie zaleca siy stosowania produkt6w HES 
w tej grupie wiekowej. 

4.3 Przeciwwskazania 

nadwrazliwose na substancje czynne lub na kt6r,!kolwiek substancjy pomocnicz,! wymienion,! 
w punkcie 6.1 ; 
sepsa; 
oparzenia; 
zaburzenia czynnosci nerek lub terapia nerkozastypcza; 
krwotok wewn'!trzczaszkowy lub m6zgowy; 
pacjenci w stanie klytycznym (zwykle pacjenci przebywaj,!cy na Oddziale Intensywnej 
Terapii); 
przewodnienie; 
obrzyk pillc; 
odwodnienie; 
ciyzka hipernatremia lub ciyzka hiperchloremia; 
ciyzkie zaburzenia czynnosci w'!troby; 
zastoinowa niewydolnose serca; 
ciyzkie zaburzenia krzepniycia; 
pacjenci po przeszczepie narz'!d6w. 

4.4 Specjalne ostrzezenia i srodld ostroznosci dotycz~ce stosowania 

Ze wzglydu na ryzyko wyst,!pienia reakcji alergicznej (anafilaktoidalnejlanafilaktycznej), pacjenta 
naleiy scisle monitorowae, a infuzja powinna bye prowadzona z uiyciem najmniejszej dawki (patrz 
punkt 4.8). 

Zabiegi chirurgiczne i urazy: 
Brakjest wystarczaj'!cych danych z dillgiego okresu dotycz,!cych bezpieczenstwa stosowania 
u pacjent6w poddawanych zabiegom chirurgicznym oraz u pacjent6w po urazach. Oczekiwane 
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korzysci ze stosowania nalezy wnikliwie rozwaZye w stosunku do w,!tpliwosci dotycz,!cych 
dhlgookresowego bezpieczenstwa stosowania. NaleZy rozwaZye inne dostypne sposoby leczenia. 

Wskazanie do leczenia uzupetniaj,!cego objytose p!ynow z uzyciem HES powinno bye wnikliwie 
rozwazone, wymaga one monitorowania hemodynamiki w celu kontroli objytosci p!ynow i dawki 
(patrz rowniez punkt 4.2) . 

NaleZy zawsze unikae przeci,!zenia p!ynami z powodu przedawkowania lub zbyt szybkiej infuzji. 
Dawka musi bye dostosowana dokladnie, w szczegolnosci u pacjentow z chorobami pruc i kI·'!zenia. 
Styzenia elektrolitow, rownowagy p!ynow i czynnose nerek naleZy scisle monitorowae. 

Produkty HES s,! przeciwwskazane do stosowania u pacjentow z zaburzeniami czynnosci nerek lub 
w trakcie terapii nerkozastypczej (patrz punkt 4.3). Stosowanie HES naleZy przerwae po pierwszych 
objawach uszkodzenia nerek. 
Zglaszano zwiykszone zapotrzebowanie na terapiy nerkozastypcz,! do 90 dni po podawaniu roztworow 
HES. Zaleca siy monitorowanie czynnosci nerek u pacjentow przez co najmniej 90 dni. 

Szczegoln,! ostroznose nalezy zachowae podczas leczenia pacjentow z zaburzeniami czynnosci 
w'!troby lub u pacjentow z zaburzeniami krzepniycia kIwi. 
NaleZy unikae ciyzkiej hemodylucji wynikaj,!cej z zastosowania dUZych dawek HES podczas leczenia 
pacjentow z hipowolemi,!. 
NaleZy dokladnie monitorowae paramehy krzepniycia kIwi w przypadku wielokrotnego podawania. 
Przerwae stosowanie HES po wyst,!pieniu pierwszych zaburzen krzepniycia. 

Nie jest zalecane stosowanie HES u pacjentow podczas operacji na otwmiym sercu, podl'!czonych 
do pruco-serca, ze wzglydu na Iyzyko nadmiernego kIwawienia. 

Dzieci i mlodziez: 
Istniej,! ograniczone dane dotycz,!ce stosowania u dzieci, nie zaleca siy stosowania produktow HES 
w tej grupie wiekowej (patrz punkt 4.2). 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Nie przeprowadzono badan dotycz,!cych interakcji . 

Podczas podawania hydroksyetyloskrobi moze wzrosn'!e styzenie amy lazy w surowicy krwi, co moze 
wp!ywae na diagnostyky zapalenia trzustki - patrz punkt 4.8. 

4.6 Wplyw na plod nose, ci~z't i laktacj't 

Ciaza 
Brak danych klinicznych dotycz,!cych stosowania produktu leczniczego VOLUVEN u kobiet 
w okresie ci,!Zy. 
Istniej,! ograniczone dane z badan klinicznych, dotycz,!ce zastosowania pojedynczej dawki produktu 
leczniczego VOLUVEN u kobiet w ci,!Zy poddawanych cesarskiemu ciyciu z zastosowaniem 
znieczulenia rdzeniowego. Nie stwierdzono negatywnego wp!ywu produktu leczniczego VOLUVEN 
na bezpieczenstwo pacjentek i noworodkow (patrz punkt 5.1). 

Badania na zwierzytach nie wykaza!y bezposredniego ani posredniego szkodliwego wp!ywu na ci,!zy, 
rozwoj zarodka lub plodu, porod czy rozwoj po urodzeniu (patrz pkt 5.3). Nie obselwowano dzialania 
teratogennego . 

VOLUVEN moze bye stosowany u kobiet w okresie ci,!Zy jedynie w przypadku, gdy potencjalna 
korzyse dla matki przewyzsza potencjalne ryzyko dla dziecka. 
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Karmienie piersiq 
Nie wiadomo, czy hydroksyetyloskrobia przenika do mleka ludzkiego. Nie badano przenikania 
hydroksyetyloskrobi do mleka u zwierz,!t. Decyzjy dotycz,!c,! kontynuacji/przerwania karmienia 
piersi,! lub kontynuacji/przerwania leczenia produktem leczniczym VOLUVEN naleZy podj,!c bior,!c 
pod uwagy zar6wno korzysci z karmienia dziecka piersi,!, jak i korzysci dla pacjentki wynikaj,!ce z 
leczenia produktem leczniczym VOLUVEN. 

Brak danych klinicznych dotycz,!cych stosowania produktu leczniczego VOLUVEN u kobiet podczas 
karmienia piersi,!. 

Plodnosc 
W badaniach plodnosci na szczurach z zastosowaniem produktu leczniczego VOLUVEN 
obserwowano, ze tylko najwyzsza dawka 5 g/kg mc. hydroksyetyloskrobi OlliS 13010,4) podawana w 
postaci bolusa powodowala nieznaczne zmniejszenie liczby cialek z6ltych i miejsc implantacji, a wiyc 
w wyniku takZe sredniej liczby plod6w. Skutki te wystypowaly wyl,!cznie przy poziomie toksycznym 
dla samic i spowodowane byly zmniejszonym spozyciem pokarm6w przez ciyzarne samice. Na 
podstawie powyzszego badania nie oczekuje siy szkodliwego wplywu na plodnosc i zarodek u ludzi. 

4.7 Wplyw na zdolnosc prowadzenia pojazdow i obslugiwania maszyn 

Nie dotyczy. 

4.8 Dzialania niepoz~dane 

CZystosc wystypowania dzialan niepoz,!danych okreslono nastypuj,!co: 
bardzo czysto (~ 1110), czysto (~ 1I100 do <1110), niezbyt cZysto (~ 1I1000 do <11100), rzadko 
(~ 1I1 0 000 do <1/1000), bardzo rzadko «111 0 000), cZystosc nieznana (czystosc nie moze byc 
okreslona na podstawie dostypnych danych). 

Zaburzenia krwi i ukladu chlonnego 
Rzadka (padczas stasa'rl'ania dUZych dawek): Po podaniu hydroksyetyloskrobi mog,! wyst,!pic 
zaburzenia krzepniycia zalezne od dawki. 

Zaburzenia ukladu immunologicznego 
Rzadka: Produkty lecznicze zawieraj,!ce hydroksyetyloskrobiy mog,! prowadzic do wyst,!pienia reakcji 
anafilaktoidalnych/anafilaktycznych (nadwrazliwosc, lagodne objawy grypopodobne, bradykardia, 
tachykardia, skurcz oskrzeli, obrzyk pluc pochodzenia niesercowego). W przypadku wyst,!pienia 
takich objaw6w naleZy natychmiast przerwac infuzjy i wdroZyc odpowiednie leczenie. 

Zaburzenia skory i tkanki podskornej 
Cz?sta (zalezne ad dml'ki): Dhlgotrwale podawanie dUZych dawek hydroksyetyloskrobi moze 
powodowac swi,!d (swydzenie), kt6ry jest znanym dzialaniem niepoz,!danym po zastosowaniu 
hydroksyetyloskrobi. 

Badania diagnostyczne 
Cz?sta (zalezne ad dml'ki): Podczas podawania hydroksyetyloskrobi moze wzrosn'!c aktywnosc 
amy lazy w surowicy krwi, co moze wplywac na diagnostyky zapalenia trzustki. 
Podwyzszone styzenie amy lazy jest spowodowane powstaniem kompleks6w typu enzym - substrat 
zawieraj,!cych amylazy oraz hydroksyetyloskrobiy, co spowalnia eliminacjy amylazy. Nie naleZy tego 
blydnie interpretowac jako wystypowanie zapalenia trzustki . 

Cz?sta (zalezne ad dml'ki): Po podaniu dUZych dawek, efekt rozcienczenia moze wywolac 
odpowiednie rozcienczenie skladnik6w krwi, takichjak czynniki krzepniycia i inne bialka osocza oraz 
zmniejszenie wartosci hematokrytu. 

FR/H/xxxxIWS/131 



Zaburzenia w~troby i drog zolciowych 
CZfstose nieznana (ezfstose nie moi e bye okreSlona na podstawie dostfpnyeh danyeh): Uszkodzenie 
wl!troby. 

Zaburzenia nerek i drog moczowych 
CZfstose nieznana (ezfstose nie moie bye okre.slona na podstawie dostfpnyeh danyeh): Uszkodzenie 
nerek. 

Zglaszanie podejrzewanych dziabn niepozadanych 
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgbszanie podejrzewanych dziabn 
niepozl!danych. Umozliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzysci do ryzyka stosowania 
produktu leczniczego. Osoby nalezl!ce do fachowego personelu medycznego powinny zgbszac 
wszelkie podejrzewane dziabnia niepozl!dane za posrednictwem Depaliamentu Monitorowania 
Niepozl!danych Dzialan Produkt6w Leczniczych Urzydu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, 
Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych 
AI. Jerozolimskie 181 C 
02-222 Warszawa 
tel.: + 48224921 301 
fax: + 48224921 309 
e-mail: ndl@urpl.gov.pl. 
Dzialania niepozl!dane mozna zglaszac r6wniez podmiotowi odpowiedzialnemu. 

4.9 Przedawkowanie 

Tak, jak w przypadku stosowania wszystkich plyn6w osoczozastypczych, przedawkowanie moze 
prowadzic do przecil!zenia ukladu kt·l!zenia (np. obrzyku pruc). W takim przypadku naleZy 
natychmiast przerwac infuzjy i, jesli to konieczne, zastosowac srodek moczopydny. 

5. WLASCIWOSCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Wlasciwosci farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: substytuty ktwi i frakcje bialek osocza, kod ATC: B05AA07. 

VOLUVEN jest syntetycznym koloidem sruzl!cym do zastypowania objytosci osocza, kt6rego wplyw 
na zwiykszenie objytosci wewnl!trznaczyniowej i hemodylucjy zaleZy od stopnia podstawienia 
cZl!steczek grupami hydroksyetylowymi (0,4), sredniej masy cZl!steczkowej (130000 Da), styzenia 
(6%),jak r6wniez od dawki i szybkosci infuzji . Hydroksyetyloskt-obia (HES 13010,4) zawatia w 
produkcie leczniczym VOLUVEN wytwarzanajest ze skrobi kukurydzianej i rna wz6r podstawienia 
(wsp6lczynnik C2/C6) okolo 8-12. 

Po podaniu ochotnikom 500 ml produktu leczniczego VOLUVEN w infuzji trwajl!cej 30 minut, 
zastosowana dawka powodowala nierosnl!ce zwiykszenie objytosci osocza 0 okolo 100% w stosunku 
do podanej objytosci, kt6re trwalo okolo 4 do 6 godzin. 

Po izowolemicznej wymianie ktwi na VOLUVEN efekt objytosciowy utrzymuje siy przez co najmniej 
6 godzin. 

Stosowanie u kobiet I'll ciqiy poddawanyeh eesarskiemu cifelu 
Dostypne Sl! ograniczone dane z badan klinicznych, dotyczl!ce zastosowania pojedynczej dawki 
produktu leczniczego VOLUVEN u kobiet w cil!Zy poddawanych cesarskiemu ciyciu 
z zastosowaniem znieczulenia rdzeniowego. CZystosc wystypowania niedocisnienia byla istotnie 
nizsza w przypadku stosowania produktu leczniczego VOLUVEN w por6wnaniu z gruPI! kontrolnl! 
stosujl!cl! ktystaloidy (36,6% vs. 55,3%). Og6lna ocena skutecznosci wykazala istotne korzysci ze 
stosowania produktu leczniczego VOLUVEN w zapobieganiu niedocisnieniu i ciyzkiemu 
niedocisnieniu, w por6wnaniu z grupl! kontrolnl! otrzymujl!cl! ktystaloidy. 
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5.2 Wlasciwosci farmakokinetyczne 

Farmakokinetyka hydroksyetyloskrobi zaleZy od masy cZl!steczkowej oraz od stopnia podstawienia 
cZl!steczek (wsp6lczynnik C2/C6) . Po podaniu dOZylnym, cZl!steczki mniejsze od progu nerkowego 
(60 000 - 70 000 Da) sl! szybko wydzielane do moczu, zas wiyksze cZl!steczki Sl! metabolizowane 
przez a-amy lazy osoczowI! zanim produkty rozkladu zostanl! wydalone przez nerki. 

Srednia mas a cZl!steczkowa in vivo w osoczu, bezposrednio po infuzji produktu leczniczego 
VOLUVEN, wynosi 70 000 - 80 000 Da i przez caly czas trwania leczenia utrzymuje Wattosc 
przewyzszajl!cl! pr6g nerkowy. 

Objytosc dysttybucji wynosi okolo 5,9 litra. W cil!gu 30 minut po zakonczeniu infuzji styzenie 
w osoczu produktu leczniczego VOLUVEN wynosi nadal 75% styzenia maksymalnego. 
Po 6 godzinach styzenie w osoczu zmniejsza siy do 14%. Po podaniu pojedynczej dawki wynoszl!cej 
500 ml, styzenie hydroksyetyloskrobi w osoczu wraca do wattosci niemal wyjsciowych 
po 24 godzinach. 

Po podaniu pojedynczej dawki wynoszl!cej 500 ml produktu leczniczego VOLUVEN klirens 
osoczowy wynosi131,4 mUmin, zas wattosc AUC 14,3 mg/ml x godz., co wskazuje na nieliniowl! 
farmakokinetyky. Po jednorazowym podaniu 500 ml produktu leczniczego okresy p6hrwania 
w osoczu wynosily odpowiednio: t y, a=I,4 godz.; t y, P=12, 1 godz. 

Po podaniu tej samej dawki produktu leczniczego (500 ml) pacjentom ze stabilnl!, lagodnl! do ciyzkiej, 
niewydolnoscil! nerek, Wattosc AUC umiarkowanie zwiykszala siy 1,7-krotnie (95% przedzial ufnosci: 
1,44 do 2,07) u pacjent6w z waltoscil! Clcr <50 mUmin w por6wnaniu z gt'uPI! 0 waltosci 
Cler >50 mUmin. Niewydolnosc nerek nie rna wplywu na koncowy okres p6hrwania oraz najwyzsze 
styzenie hydroksyetyloskrobi (HES). Osil!gajl!c Wattosc Cler ~30 mUmin, w moczu mozna bylo 
wykryc 59% produktu leczniczego, zas przy wattosci Cler 15 do 30 mUmin - 51 %. 

Po podaniu ochotnikom nawet 500 mUdoby 10% roztworu HES 13010,4, przez okres 10 dni, nie 
zaobserwowano znaczl!cej kumulacji w osoczu. 
W modelu ekspelymentalnym na szczurach po wielokrotnych dawkach O,7g/kg mc./doby przez 18 dni, 
kumulacja w tkankach po 52 dniach od ostatniego podania wynosila 0,6% calkowitej podanej dawki. 
W dalszych badaniach farmakokinetycznych osmiu stabilnych pacjent6w ze schylkowl! 
niewydolnoscil! nerek (ang. end stage renal disease - ESRD), wymagaj/!cych dializy, otrzymalo 
pojedynczl! dawky 250 ml (15 g) roztworu HES 13010,4 (6%). 

Dawka roztworu HES wynoszl!ca 3,6 g (24%) byla usuwana z organizmu w cil!gu 2-godzinnej dializy 
(500 ml dializatu na minuty, Filter lID Highflux FX 50, Fresenius Medical Care, Niemcy). 
Po 24 godzinach srednie styzenie roztworu HES w osoczu wynosilo 0,7 mg/m!. Po 96 godzinach 
srednie styzenie roztworu HES w osoczu wynosilo 0,25 mg/m!. Roztw6r HES 13010,4 (6%) jest 
przeciwwskazany do stosowania u pacjent6w leczonych dializami (patrz punkt 4.3). 

5.3 Przedkliniczne dane 0 bezpieczefistwie 

Toksycznosc przewlekla 
Dozylna infuzja 9 g hydroksyetyloskrobi zawattej w produkcie leczniczym VOLUVEN/kg mc./doby 
u szczur6w i ps6w przez 3 miesil!ce nie wywolywala objaw6w zatrucia, z wyjl!tkiem toksycznosci 
wynikajl!cej ze zwiykszonego obcil!zenia nerek i wl!troby, wchloniycia i metabolizmu 
hydroksyetyloskrobi w ukladzie siateczkowo-sr6dblonkowym, mil!ZSZU wl!troby i innych tkankach 
powil!zanych z niefizjologicznym stanem, w jakim zwierzyta znajdowaly siy podczas testu. 

Najnizsza toksyczna dawka hydroksyetyloskrobi zawattej w produkcie leczniczym VOLUVEN 
wynosi ponad 9 g/kg mc./doby, co jest iloscil! przynajmniej 5 razy wiykszl! niz maksymalne dawki 
stosowane podczas leczenia ludzi. 
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Toksyczny wplyw na reprodukcjcr 
Rodzaj hydroksyetyloskrobi zawaltej w produkcie leczniczym VOLUVEN nie wykazywal 
wlasciwosci teratogennych u szczur6w i kr6lik6w. Letalny wplyw na zarodki kr6lik6w 
zaobserwowano po zastosowaniu dawki 50 ml/kg mc./doby. U szczur6w wstrzykniycie tej dawki 
w postaci bolusa w okresie ci,!Zy i laktacji powodowalo zmniejszenie masy ciala potomstwa 
i wywolywalo op6znienia w rozwoju. U samic zaobserwowano objawy przeci,!zenia plynami. 

W badaniach plodnosci na szczurach obserwowano, ze tylko n~wyzsza, toksyczna dla samic dawka 
5 glkg mc. hydroksyetyloskrobi (HES 13010,4) podawana w postaci bolusa powodowala nieznaczne 
zmniejszenie liczby cialek z6ltych i miejsc implantacji, a wiyc w wyniku takze sredniej liczby plod6w. 
Skutki te spowodowane byly zmniejszonym spozyciem pokarm6w przez ciyzarne samice. 
Na podstawie powyzszego badania nie oczekuje siy szkodliwego wplywu na plodnosc i zarodek 
u ludzi. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Sodu wodorotlenek 
Kwas solny 25% 
Woda do wstrzykiwan 

6.2 Niezgodnosci farmaceutyczne 

NaieZy unikac mieszania z innymi produktami leczniczymi. W wyj,!tkowych przypadkach, gdy jest 
konieczne mieszanie z innymi produktami leczniczymi, naleZy zwr6cic uwagy na zgodnosc 
(brak zmytnienia lub osadu), zapewnienie warunk6w aseptycznych i dobre wymieszanie skladnik6w 
roztworu. 

6.3 Okres waznosci 

a) Okres waznosci produktu leczniczego W opak01,vaniu do sprzedaty: 

Butelka szklana: 3 lata 
W orek poliolefinowy typu freejlex: 3 lata. 
Butelka polietylenowa (bottlepack): 3 lata. 
Pojemnik polietylenowy z kapslem typu KabiPac: 3 lata. 

b) Okres waznosci produktu leczniczego po pierwszym otwarciu opakowania: 

Produkt leczniczy powinien zostac zuZyty bezposrednio po otwarciu opakowania. 

6.4 Specjalne srodki ostroznosci podczas przechowywania 

Przechowywac w temperaturze ponizej 25°C. Nie zamrazac. 

6.5 Rodzaj i zawaliosc opakowania 

Butelka szklana zamkniyta halobutylowym i aluminiowym kapslem 250 mllub 500 ml. 
Worek poliolefinowy typu freejlex 250 mllub 500 ml. 
Butelka polietylenowa typu bottlepack 250 mllub 500 ml. 
Pojemnik polietylenowy KabiPac z kapslem 1 x 250 ml, lOx 250 ml, 1 x 500 ml, lOx 500 ml. 

Nie wszystkie wielkosci opakowan musz'! znajdowac siy w obrocie. 
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6.6 Specjalne srodki ostroznosci dotycz~ce usuwania i Pl'zygotowania pl'oduktu leczniczego 
do stosowania. 

Wyll!cznie do jednorazowego uzycia. 

Stosowac bezposrednio po otwarciu butelki, worka lub pojemnika. 
Produktu leczniczego VOLUVEN nie naleZy stosowac po uplywie terminu waznosci. NiezuZyty 
roztw6r naleZy zniszczyc. 

NaleZy stosowac jedynie roztw6r przezroczysty, wolny od cZl!stek stalych, z nieuszkodzonego 
opakowania. 

Przed zastosowaniem naleZy usunl!C ochronny worek zewnytrzny z worka polielefinowego (fl'eejlex). 

Produkt leczniczy naleZy przechowywac w miejscu niewidocznym i niedostypnym dla dzieci. 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady naleZy usunqc zgodnie 
z lokalnymi przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJl\CY POZWOLENIE NA 
DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Fresenius Kabi Deutschland GmbH 
D-61346 Bad Homburg v.d.H. 
Niemcy 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Pozwolenie nr 9370 

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

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.05.2002 r. 
Data ostatniego przedluzenia pozwolenia: 10.12.2014 r. 

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

26.10.2018 r. 

Z ATWI ERDZO N lE 
zgodnie z DeCY~ ~ 

w.t1(~K);r.r../Q6.ffl3J.· 
z dn ... $.. .~ ... :tf,Q.( .. w..K ..... 
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