
Ulotka dol~ezona do opakowania: informaeja dla uiytkownika 

VOLUVEN, (60 mg + 9 mg)/ml, roztwor do infuzji 
Hydroksyetyloskrobia (HES 130/0,4) w izotonicznym roztworze chlorku sodu 

Ostrzeienie 

Nie stosowac w przypadku posocznicy (cit(zkiego uogolnionego zakazenia), zaburzen czynnosci nerek 
ani u pacjentow w stanie krytycznym. 

Sytuacje, w ktorych nigdy nie naleZy stosowac tego produktu, patrz punkt 2. 

T Niniejszy produkt leczniczy bt(dzie dodatkowo monitorowany. Umozliwi to szybkie 
zidentyfikowanie nowych informacji 0 bezpieczenstwie. UZytkownik leku tez moze w tym pomoc, 
zglaszaj~c wszelkie dzialania niepoz~dane, ktore wyst~pily po zastosowaniu leku. Aby dowiedziec sit(, 
jak zglaszac dzialania niepoz~dane - patrz punkt 4. 

Naleiy uwainie zapoznac silt z tresci~ ulotki przed zastosowaniem leku, poniewai zawiera ona 
informaeje waine dla paejenta. 

NaieZy zachowac tt( ulotkt(, aby w razie potrzeby moc j~ ponownie przeczytac. 
W razie jakichkolwiek w~tpliwosci naleZy zwrocic sit( do lekarza, farmaceuty lub pielt(gniarki. 
Lek ten przepisano scisle okreslonej osobie. Nie naleZy go przekazywac innym. Lek moze 
zaszkodzic innej osobie, nawetjesli objawy jej choroby s~ takie same. 
JeSli u pacjenta wyst~pi~jakiekolwiek objawy niepoz~dane, w tym wszelkie objawy 
niepoz~dane niewymienione w tej ulotce, naleZy powiedziec 0 tym lekarzowi, farmaceucie lub 
pielt(gniarce. Patrz punkt 4. 

Spis tresci ulotki 
1. Co to jest VOLUVEN i w jakim celu sit( go stosuje 
2. Informacje wazne przed zastosowaniem leku VOLUVEN 
3. Jak stosowac VOLUVEN 
4. Mozliwe dzialania niepoz~dane 
5. Jak przechowywac VOLUVEN 
6. Zawmiosc opakowania i inne informacje 

1. Co to jest VOLUVEN i w jakim eelu silt go stosuje 

VOLUVEN jest lekiem osoczozastt(pczym, ktory jest stosowany do przywracania objt(tosci krwi 
w wyniku jej utraty, gdy stosowanie produktow nazywanych klystaloidami nie jest wystarczaj~ce. 

2. Informaeje waine przed zastosowaniem leku VOLUVEN 

Kiedy nie stosowac leku VOLUVEN: 
u pacjentow w przypadku uczulenia na ktor~kolwiek z substancji czynnych lub ktolykolwiek 
z pozostalych skladnikow tego leku (wymienionych w punkcie 6); 
u pacjentow z cit(zkim uogolnionym zakazeniem (sepsa); 
u pacjentow z oparzeniami; 
u pacjentow z niewydolnosci~ nerek lub otrzymuj~cych dializy; 
u pacjentow z krwawieniem w mozgu (krwawienie wewn~trzczaszkowe lub mozgu); 
u pacjentow w stanie klytycznym (np. przebywaj~cych na Oddziale Intensywnej Terapii); 
u pacjentow, u ktolych w organizmie jest zbyt duzo plynu i zostali poinformowani, 
ze wystt(puje u nich stan przewodnienia; 
u pacjentow podczas obecnosci u nich plynu w plucach (obrzt(k pluc); 
u pacjentow odwodnionych; 



u pacjent6w z dUZym wzrostem styzenia chlorku sodu we krwi; 
u pacjent6w z ciyzkimi zaburzeniami czynnosci w~troby; 
u pacjent6w z ciyzk~ niewydolnosci~ serca; 
u pacjent6w z ciyzkimi zaburzeniami krzepniycia krwi; 
u pacjent6w po przeszczepie narz~du . 

Ostrzezenia i srodki ostroznosci 
Przed rozpoczyciem stosowania leku VOLUVEN naleZy powiedziee lekarzowi jesli u pacjenta 
wystypujl!: 

zaburzenia czynnosci w~troby; 
zaburzenia czynnosci serca i zaburzenia kt'~zenia; 

zaburzenia krzepniycia ktwi; 
zaburzenia czynnosci nerek. 

Ze wzglydu na ryzyko wystqpienia reakcji alergicznej (anafilaktoidalnej/anafilaktycznej), lekarz 
bydzie uwaznie monitorowal pacjenta, aby zaobserwowae wczesne objawy reakcji alergicznej po 
podaniu tego leku. 

Zabiegi chirurgiczne i urazy: 
Lekarz rozwazy, czy ten lekjest odpowiedni dla pacjenta. 

Lekarz ostroznie ustali dawky leku VOLUVEN tak, aby unikn~e przeci~zenia plynami. Nast~pi to 
przede wszystkim u pacjent6w z problemami z plucami, sercem lub kr~zeniem. 
Personel pielygniarski r6wniez podejmie srodki w celu obserwacji r6wnowagi plynowej organizmu, 
styzenia soli we krwi i czynnosci nerek. W razie potrzeby mog~ bye podane dodatkowe leki. 

Ponadto pacjentowi zostanie zapewnione dostarczenie wystarczaj~cej ilosci plyn6w. 

VOLUVEN jest przeciwwskazany u pacjent6w z zaburzeniami czynnosci nerek lub uszkodzeniem 
czynnosci nerek wymagaj~cym dializy. 

Jdli zaburzenie czynnosci nerek pojawi si? w trakcie leczenia: 
Jesli lekarz zaobserwuje pierwsze objawy wyst~pienia zaburzenia czynnosci nerek, zaprzestanie 
podawania tego leku. Dodatkowo moze zaistniee potrzeba monitorowania czynnosci nerek do 90 dni. 

Jesli VOLUVEN jest podawany wielokrotnie, lekarz bydzie monitorowae krzepliwose krwi, czas 
krwawienia oraz inne funkcje . W przypadku utraty krzepliwosci lekarz przerwie podawanie tego leku. 

Stosowanie tego leku nie jest zalecane u pacjent6w w trakcie operacji na otwartym sercu, 
podl~czonych do pluco-serca, kt6re wspomaga pompowanie krwi podczas zabiegu. 

Dzieci 
Dane dotycz~ce stosowania leku VOLUVEN u dzieci s~ ograniczone. Nie zaleca siy stosowae lek6w 
zawieraj~cych hydroksyetyloskrobiy (RES) w tej grupie wiekowej. 

VOLUVEN a inne leki 
NaieZy powiedzieelekarzowi lub pielygniarce 0 wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta 
obecnie lub ostatnio, a takZe 0 lekach, kt6re pacjent planuje stosowae. 

Dotychczas nie s~ znane zadne interakcje leku VOLUVEN z innymi lekami. 

VOLUVEN z jedzeniem i piciem 
Brak danych dotycz~cych negatywnego wplywu leku VOLUVEN podczas stosowania zjedzeniem lub 
plClem. 

Ci~za, karmienie piersi~ i wplyw na plodnosc 
Brak danych dotycz~cych stosowania leku VOLUVEN u kobiet w okresie ci~Zy (z wyj~tkiem 
zabieg6w cesarskiego ciycia) i podczas karmienia piersi~ . Badania na zwierzytach nie wykazaly 
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bezposredniego ani posredniego szkodliwego wplywu na cillzy, rozwoj zarodka lub plodu, porod czy 
rozwoj po urodzeniu. Nie obserwowano dzialania teratogennego. 

Istniejll ograniczone dane z badan klinicznych, dotyczllce zastosowania pojedynczej dawki leku 
VOLUVEN u kobiet w cillZy poddawanych cesarskiemu ciyciu z zastosowaniem znieczulenia 
rdzeniowego. Nie stwierdzono negatywnego wplywu leku VOLUVEN na bezpieczenstwo pacjentek i 
noworodkow. 

VOLUVEN moze bye podawany kobietom w okresie cillZy i podczas karmienia piersill, jesli, w ocenie 
lekarza, potencjalna korzyse dla matki przewyzsza potencjalne ryzyko dla dziecka. 
Nie wiadomo czy hydroksyetyloskrobia przenika do mleka kobiecego. Nie badano przenikania 
hydroksyetyloskrobi do mleka u zwierzllt. Jesli pacjentka karmi piersill decyzjy dotyczllcll 
kontynuacji/przerwania karmienia piersiq lub kontynuacji/przerwania leczenia roztworem VOLUVEN 
podejmuje lekarz, biol'1lc pod uwagy zarowno korzysci z karmienia dziecka piersill, jak i korzysci dla 
pacjentki wynikajllce z leczenia roztworem VOLUVEN. 

Prowadzenie pojazd6w i obslugiwanie maszyn 
VOLUVEN nie rna wplywu na zdolnose prowadzenia pojazdow i obslugiwania maszyn. 

3. Jak stosowac VOLUVEN 

VOLUVEN jest podawany przez lekarza lub pod bezposrednim nadzorem lekarza, ktory dokladnie 
kontroluje ilose podawanego leku. 

Spos6b podawania 
Lek podaje siy w infuzji dOZylnej (wlewie dOZylnym) z szybkoscill i wielkosciq podawanej dawki 
zaleznll od specyficznych wymagan, schorzenia w jakim jest stosowany i z uwzglydnieniem 
maksymalnej dawki. 

Dawkowanie 
Lekarz zadecyduje 0 odpowiedniej dawce, jakll bydzie otrzymywal pacjent. 
Lekarz zastosuje moiliwie najmniejszll skutecznll dawkcr i nie bcrdzie podawal infuzji 
VOLUVEN dluzej niz 24 godziny. 
Maksymalna dawka dobowa leku VOLUVEN wynosi 30 ml/kg mc. 

Stosowanie u dzieci 
Istnieje ograniczone doswiadczenie w stosowaniu tego leku u dzieci. Nie zaleca siy stosowania tego 
leku u dzieci. 

Zastosowanie wicrkszej niz zalecana dawki leku VOLUVEN 
Tak, jak w przypadku wszystkich plynow zastypujllcych osocze, jesli pacjent otrzyma za duzq dawky 
leku VOLUVEN, moze to spowodowae przeciqzenie ukladu krllzenia, co moze skutkowae na przyklad 
zatrzymaniem wody w plucach pacjenta (obrzyk pluc). 

Lekarz zadba 0 to, by pacjent otrzymal wlasciwq dawky leku VOLUVEN. Jednak rozni pacjenci 
wymagajq zastosowania roznych dawek leku. W przypadku zastosowania zbyt duzej dawki leku, 
lekarz moze natychmiast przerwae podawanie leku i, jesli to konieczne, podae lek, ktory usunie 
nadmiar wody z organizmu (srodek moczopydny). 

W razie jakichkolwiek dalszych wqtpliwosci zwiqzanych ze stosowaniem tego leku naleZy zwrocie siy 
do lekarza lub pielygniarki. 
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4. Moiliwe dzialania niepoi~dane 

lak kazdy lek, lek ten moze powodowae dzialania niepozl:)dane, chociaz nie u kazdego one wystl:)pil:). 

Bardzo cZysto: mogl:) wystl:)pie u wiycej niz 1 na 10 pacjent6w 
CZysto: mogl:) wystl:)pie u nie wiycej niz 1 na 10 pacjent6w 
Niezbyt cZysto: mogl:) wystl:)pie u nie wiycej niz 1 na 100 pacjent6w 
Rzadko: mogl:) wystl:)pie u nie wiycej niz 1 na 1 000 pacjent6w 
Bardzo rzadko: mogl:) wystl:)pie u nie wiycej niz 1 na 10 000 pacjent6w 
CZystose nieznana: cZystose nie moze bye okreslona na podstawie dostypnych danych 

Zaburzenia krwi i ukladu chlonnego 
Rzadko: po podaniu hydroksyetyloskrobi mogl:) wystl:)pie zaburzenia krzepniycia krwi zalezne od 
dawki. 

Zaburzenia ukladu immunologicznego 
Rzadko: leki zawierajl:)ce hydroksyetyloskrobiy mogl:) prowadzie do wystl:)pienia ciyzkich reakcji 
alergicznych (zaczerwienienie sk6ry, lagodne objawy grypopodobne, niska i wysoka czystose akcji 
serca, opuchniycie gardla i trudnosci w oddychaniu, plyn w plucach pochodzenia niesercowego). 

Zaburzenia skory i tkanld podskornej 
Cz,(sto: swil:)d (podczas dlugotrwalego stosowania dUZych dawek leku). 

Badania diagnostyczne 
Cz,(sto: podczas podawania hydroksyetyloskrobi moze wzrosnl:)e aktywnose amylazy w surowicy 
krwi, co moze zaburzae diagnostyky zapalenia trzustki. lednakZe nie naleZy tego blydnie 
interpretowae jako wystypowanie zapalenia trzustki. 

Inne dzialania zwil:)zane sl:) z rozcienczeniem krwi, kt6re wystypujl:) podczas stosowania dUZych 
dawek, takie jak wydluzony czas krzepniycia krwi. 

Cz,(stosc nieznana (czystose nie moze bye okreslona na podstawie dostypnych danych): 
uszkodzenie czynnosci wl:)troby; 
uszkodzenie czynnosci nerek. 

Zglaszanie dzialan niepozlldanych 
lesli wystl:)pil:)jakiekolwiek objawy niepozl:)dane, w tym wszelkie objawy niepozl:)dane niewymienione 
w ulotce, naleZy powiedziee 0 tym lekarzowi, farmaceucie lub pielygniarce. Dzialania niepozl:)dane 
mozna zglaszae bezposrednio do Departamentu Monitorowania Niepozl:)danych Dzialan Produkt6w 
Leczniczych Urzydu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w 
Biob6jczych 
AI. lerozolimskie 181C 
02-222 Warszawa 
tel.: + 48224921 301 
faks: + 48224921309 
e-mail: ndl@urpl.gov.pl. 
Dzialania niepozl:)dane mozna zglaszae r6wniez podmiotowi odpowiedzialnemu. 
Dziyki zglaszaniu dzialan niepozl:)danych mozna bydzie zgromadzie wiycej informacji na temat 
bezpieczenstwa stosowania leku. 

5. Jak przechowywac VOLUVEN 

Przechowywae w miejscu niewidocznym i niedostypnym dla dzieci. 
Przechowywae w temperaturze ponizej 25°C. Nie zamrazae. 
Nie stosowae leku VOLUVEN po uplywie terminu waznosci zamieszczonego na etykiecie. Termin 
waznosci oznacza ostatni dzien podanego miesil:)ca. 
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Lekarz lub pielygniarka sprawdzi czy roztw6r jest przezroczysty, bez cz~stek stalych, a opakowanie 
nieuszkodzone oraz czy usuniyto worek zewnytrzny z poliolefinowego worka (freejlex) przed 
zastosowaniem. 
Roztw6r powinien zostac uZyty natychmiast po otwarciu, a wszelkie niewykorzystane resztki roztworu 
naleZy usun~c. Wyl~cznie do jednorazowego uZycia. 

Lek6w nie naleZy wyrzucac do kanalizacji ani domowych pojemnik6w na odpadki. NaleZy zapytac 
farmaceuty, co zrobic z lekami, kt6rych siy juz nie uZywa. Takie postypowanie pomoze chronic 
srodowisko. 

6. Zawartosc opakowania i inne informacje 

Co zawiera VOLUVEN 

1000 ml roztworu do infuzji zawiera: 

Substancje czynne: 
poli(O-2-hydroksyetylo )skrobia 

stopien podstawienia: 0,38 - 0,45 
srednia masa cz~steczkowa: 130000 Da 
(otrzymywana ze skrobi kukurydzianej) 

sodu chlorek 

Elektrolity: 
Na+ 
cr 

Teoretyczna osmolarnosc 
K wasowosc roztworu 
pH 

60 g 

9g 

154 mmolll 
154 mmolll 

308 mOsmoll1 
<1,0 mmol NaOHlI 
4,0 - 5,5 

Pozostale skladlliki to: sodu wodorotlenek, kwas solny 25%, woda do wstrzykiwa6. 

Jak wygl~da VOLUVEN i co zawiera opakowanie 
Lek rna postac sterylnego, przezroczystego do lekko opalizuj~cego, bezbarwnego do lekko z6ltego 
roztworu. 
Dostypny jest: 

w butelkach szklanych: 250 ml, 500 ml; 
w workach poliolefinowych typu freejlex: 250 ml, 500 ml; 
w butelkach polietylenowych typu bottlepack: 250 ml, 500 ml; 
w pojemnikach polietylenowych KabiPac z kapslem: Ix 250 ml, lOx 250 ml, 1 x 500 ml, 
10x500ml. 

Nie wszystkie wielkosci opakowa6 musz~ znajdowac siy w obrocie. 

Podmiot odpowiedzialny i wytworca 

Podmiot odpowiedzialny 
Fresenius Kabi Deutschland GmbH 
D-61346 Bad Homburg v.d.H. 
Niemcy 
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Wytworca 
Fresenius Kabi Deutschland GmbH 
Werk Friedberg 
D-61169 Friedberg 
Freseniusstrasse 1 
Niemcy 

Fresenius Kabi Polska Sp. z 0.0. 
Wytw6rnia Plyn6w Infuzyjnych 
ul. Sienkiewicza 25 
99-300 Kutno 

W celu uzyskania bardziej szczeg610wych informacji naleZy zwr6ci6 siy do przedstawiciela podmiotu 
odpowiedzialnego: 
Fresenius Kabi Polska Sp. z 0.0. 
AI. lerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 
tel.: + 4822345 67 89 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: PaZdziernik 2018 
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Informacje przeznaczone wyl~cznie dla fachowego personelu medycznego: 

Zastosowanie lekow zawieraj~cych hydroksyetyloskrobicr (liES) nalety ograniczyc do 
pocz~tkowego okresu przywracania objcrtosci plynow srodnaczyniowych, z maksymalnym okresem 
podawania do 24 godzin. 

Maksymalna dawka dobowa wynosi 30 mllkg me. leku VOLUVEN. 

NaleZy stosowac mozliwie najmniejsz~ skuteczn~ dawky. Leczenie naleZy prowadzic z ci~glym 
monitorowaniem hemodynamiki tak, by przerwac infuzjy, gdy tylko odpowiednie parametlY 
hemodynamiczne zostan~ osi~gniyte. Nie wolno przekroczyc maksymalnej zalecanej dawki dobowej. 

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

Jesli wyst~pi reakcja anafilaktoidalnalanafilaktyczna, naleZy natychmiast przerwac infuzjy i wdroZyc 
odpowiednie leczenie. 

Czas trwania leczenia zaleZy od: 
objytosci utraconej przez pacjenta krwi; 
cisnienia tytniczego krwi; 
rozcienczenia krwi ijej skladnik6w (plytek krwi, krwinek czerwonych etc.). 

Dzieci i mlodziez 
Dane dotycz~ce stosowania u dzieci s~ ograniczone, dlatego zaleca siy nie stosowac produkt6w HES 
w tej grupie wiekowej. 

Wyl~cznie do jednorazowego uzycia. 
Stosowac bezposrednio po otwarciu butelki, worka lub pojemnika. 
Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu lub jego odpady naleZy usun~c w spos6b zgodny 
z lokalnymi przepisami. 
NaieZy stosowac jedynie roztw6r przezroczysty, wolny od cz~stek stalych, z nieuszkodzonego 
opakowania. 
Przed zastosowaniem naleZy usun~c ochronny worek zewnytrzny z poliolefinowego worka (freejlex). 

ZATWIERDZONE 
zgodnie Z DecyzJi} 

T.tl1!~<!;f§!J;~1 
z dn...... .~:.JQJ. .. ~~ .. "" 
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