
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZW A PRODUKTU LECZNICZEGO 

WODA DO WSTRZYKlW AN FRESENIUS, rozpuszczalnik do sporz1!dzania lek6w parenteralnych 

2. SKLAD JAKOSCIOWY I ILOSCIOWY 

Woda do wstrzykiwan (Aqua ad iniectabilia) , odpowiednio - 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 m!. 

Zakres pH: 5,0 do 7,0. 

Perny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAC FARMACEUTYCZNA 

Rozpuszczalnik do sporz1!dzania lek6w parenteralnych. 

4. SZCZEGOLOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

• Rozpuszczalnik do sporz1!dzania roztwor6w do podawania parenteralnego. 
• Rozcienczalnik do gotowych koncentrat6w elektrolitowych. 

4.2 Dawkowanie i spos6b podawania 

Dawkowanie 
ZaieZy od rodzaju, styzenia, objytosci i drogi podania rozpuszczanego lub rozcienczanego produktu 
leczniczego. 
Podawae zgodnie z zaleceniami dotycz1!cymi rozpuszczanego lub rozcienczanego produktu leczniczego. 
Objytose plyn6w podawanych doroslym pacjentom moze bye jedynie w szczeg6lnych przypadkach wiyksza 
od 2500 - 3000 ml/doby. 

Spos6b podawania 
Produkt leczniczy WODA DO WSTRZYKlW AN FRESENIUS moze bye podawany dOZylnie jedynie po 
dodaniu substancji czynnych. Spos6b podawania zaleZy od rodzaju i styzenia podawanego produktu 
leczniczego. 

4.3 Przeciwwskazania 

Przed podaniem produktu leczniczego WODA DO WSTRZYKlW AN FRESENIUS naleZy uwzglydnie 
przeciwwskazania dotycz1!ce substancji rozpuszczanej lub rozcienczanej podawanej pacjentowi. 

Nie naleZy stosowae tego produktu leczniczego w nastypuj1!cych przypadkach: 
• nadwrazliwose na otrzymywan1! substancjy rozpuszczan1! lub rozcienczan1! w produkcie leczniczym 

WODA DO WSTRZYKlW AN FRESENIUS, 
• przewodnienie (hiperwolemia), 
• niewyr6wnana niewydolnose ukladu kt'1!zenia, 
• obrzyk pluc, 
• obrzyk m6zgu, 
• zaburzenia czynnosci nerek (oliguria, anuria). 



4.4 Specjalne ostrzezenia i srodki ostroznosci dotycz~ce stosowania 

Konieczne jest kontrolowanie parametr6w krwi, r6wnowagi kwasowo-zasadowej oraz bilansu plyn6w. 
Ze wzglydu na niebezpieczenstwo hemolizy wewn1!trznaczyniowej , woda do zastosowania parenteralnego 
w ilosci przekraczaj1!cej 50 ml nie moze bye podawana dOZylnie sama lub bez dodatku zwiykszaj1!cego 
osmolarnose roztworu co najmniej do polowy normalnej osmolarnosci osocza. Na przyklad, moze bye 
podawana w infuzji dOZylnej 11!cznie z co najmniej r6wn1! objytosci1! izotonicznego roztworu NaCl (0,9%) 
lub roztworem glukozy 5%. 
WODA DO WSTRZYKIWAN FRESENIUS moze bye podana dOZylnie jedynie po dodaniu substancji 
czynnych osmotycznie. 
Podczas mieszania produktu leczniczego WODA DO WSTRZYKIW AN FRESENIUS z innymi 
substancjami naleZy postypowae zgodnie z zasadami aseptyki. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Nieznane wobec substancji rozpuszczalnych w wodzie. 

4.6 Wplyw na plod nose, ci~z~ i laktacj~ 

W ci1!Zy oraz w okresie karmienia piersi1! naleZy uwzglydnie ryzyko stosowania substancji rozpuszczanej lub 
rozcienczanej w produkcie leczniczym WODA DO WSTRZYKIW AN FRESENIUS. 

4.7 Wplyw na zdolnosc prowadzenia pojazdow i obslugiwania maszyn 

Produkt leczniczy WODA DO WSTRZYKIW AN FRESENIUS nie ma wplywu na zdolnose prowadzenia 
pojazd6w i obsrugiwania maszyn. 

4.8 Dzialania niepoz~dane 

Podanie zbyt duzej objytosci produktu leczniczego moze spowodowae: 
• przewodnienie, 
• hipoelektrolitemiy. 

Ponadto w miejscu podania produktu leczniczego moze wyst1!pie: 
• podraznienie, 
• stan zapalny lub zapalenie Zyly. 

Zglaszanie podejrzewanych dzialan niepoz'ldanych 
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zglaszanie podejrzewanych dzialan 
niepoz1!danych. Umozliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzysci do ryzyka stosowania 
produktu leczniczego. Osoby nalez1!ce do fachowego personelu medycznego powinny zglaszae wszelkie 
podejrzewane dzialania niepoz1!dane za posrednictwem Depal1amentu Monitorowania Niepoz1!danych 
Dzialan Produkt6w Leczniczych Urzydu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych 
i Produkt6w Biob6jczych 
AI. Jerozolimskie l8lC 
02-222 Warszawa 
tel. : +48 22 49 21 301 
faks: +48 22 49 21 309 
e-mail: ndl@urpl.gov.pl. 
Dzialania niepoz1!dane mozna zglaszae r6wniez podmiotowi odpowiedzialnemu. 

4.9 Przedawkowanie 

Przedawkowanie moze doprowadzie do przewodnienia. 
Podanie zbyt duzej objytosci plynu hipotonicznego moze spowodowae hipoelektrolitemiy, zwlaszcza przy 
wsp6listniej1!cej zaburzonej czynnosci nerek. 
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5. WLASCIWOSCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Wlasciwosci farmakodynamiczne 

Nie dotyczy. 

5.2 Wlasciwosci farmakokinetyczne 

WODA DO WSTRZYKIW AN FRESENIUS jest wydalana przede wszystkim przez nerki, w nieznacznej 
czt(sci r6wniez przez pruca i sk6rt(. 

5.3 Przedkliniczne dane 0 bezpieczeiistwie 

Poniewaz WODA DO WSTRZYKIW AN FRESENIUS jest stosowana jako rozpuszczalnik do sporz1!dzania 
lek6w parenteralnych, to przedkliniczne dane 0 bezpieczenstwie dotycz1! substancji rozpuszczanej lub 
rozcienczanej podawanej pacjentowi. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Produkt leczniczy nie zawiera substancji pomocniczych. 

6.2 Niezgodnosci farmaceutyczne 

NaieZy zwr6cic uwagt( na dokladne wymieszanie skladnik6w roztworu po rozpuszczeniu lub rozcienczeniu 
produktu leczniczego. 
Nie S1! znane interakcje z produktami leczniczymi rozpuszczalnymi w wodzie. 

6.3 Okres waznosci 

3 lata 

6.4 Specjalne srodki ostroznosci podczas przechowywania 

Pojemnik polietylenowy z kapslem KabiPac: 
Nie zamrazac. 

Pojemnik polipropylenowy KabiClear z kapslem: 
Przechowywac w temperaturze ponizej 25°C. Chronic przed temperaturami ujemnymi. 

Opakowanie po otwarciu nie moze byc przechowywane i stosowane powt6rnie. Z mikrobiologicznego 
punktu widzenia lek naleZy zUZyc natychmiast. W przeciwnym razie odpowiedzialnosc za warunki i czas 
przechowywania pozostalego w opakowaniu produktu leczniczego ponosi uZytkownik. 

6.5 Rodzaj i zawartosc opakowania 

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

Nie wszystkie wielkosci opakowan musz1! znajdowac sit( w obrocie. 
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6.6 Specjalne srodki ostroznosci dotycz~ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego 
do stosowania 

Stosowac tylko przezroczysty roztw6r bez widocznych zanieczyszczen. 
Nie stosowac w przypadku uszkodzenia opakowania. 
NiezuZyta pozostalosc produktu leczniczego nie nadaje siy do dalszego stosowania. 
Postypowac zgodnie z zasadami aseptyki. 

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

Instrukcja uZycia pojemnika typu KabiPac i KabiClear: 
1. Przed uZyciem naleZy sprawdzic wygll!d pojemnika oraz roztworu - roztw6r powinien byc 

klarowny bez zanieczyszczen (nie uZywac pojemnik6w uszkodzonych i (lub) wczesniejuZywanych). 

2. Przygotowanie infuzji: 
a) Postawic pojemnik KabiPaclKabiClear na stabilnej i r6wnej powierzchni. 

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

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

3. Dodanie leku do opakowania: 
a) Postawic pojemnik KabiPac/KabiClear na r6wnej stabilnej powierzchni. 
b) Usunl!c plastikowl! oslonkylzatyczky z mniejszego POltU (portu do dostrzykniyc) 

ze strzalkl! skierowanl! do wewnl!trz opakowania, a nastypnie wprowadzic igly w srodek 
pOltu do dostrzykniyc i dodac produkt leczniczy do pojemnika KabiPaclKabiClear. 

Uwaga: Porty s~ jalowe, nie wymagaj~ 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. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJl\CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE 
DOOBROTU 

Fresenius Kabi Polska Sp. z 0.0. 

AI. Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Pozwolenie nr 9750 

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

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20.12.2000 r. 
Data ostatniego przedluzenia pozwolenia: 27.09.2012 r. 
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10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ:E;SCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI 
PRODUKTU LECZNICZEGO 

19.10.2018 r. 

ZATW I E t~ D Z 0 N E 
xgodni e z Oecy:zJl\ 

O.tbUIZUl{.I~ll.U!.~9-~~Mf 
z dn .... £~ttjQ .. \..(fI.1. ... : ... 

UR.DlL.lLNA020 .04329 .20 IS_l lll ianil IB nf c. l.z 

kosci 

Matgorzata 


	chpl woda 1
	chpl woda 2

