Öppnings- och beredningsinstruktion
Trekammarpåsar från Fresenius Kabi
SmofKabiven® Rx, F, ATC-kod: B05BA10
SmofKabiven® Perifer Rx, F, ATC-kod: B05BA10
SmofKabiven® Elektrolytfri Rx, EF, ATC-kod: B05BA10
SmofKabiven® extra Nitrogen Rx, EF, ATC-kod: B05BA10
Kabiven® Rx, F, ATC-kod: B05BA10
Kabiven® Perifer Rx, F, ATC-kod: B05BA10

a) Lägg påsen på ett plant underlag med handtagssidan mot dig. Rulla påsen bestämt
diagonalt från det högra hörnet på handtagssidan. Rulla all vätska framför h
 änderna tills
första svetsen mellan glukos- och aminosyralösningen öppnas. Fortsätt sedan, utan u
 ppehåll
och med samma tryck, tills svetsen till kammaren med fettemulsionen öppnats.

2. Öppna svetsarna och blanda lösningarna

a) Lägg påsen på ett plant
underlag och öppna den
med hjälp av den synliga
rivanvisningen.

1. Öppna och avlägsna ytterpåsen

Påsen öppnas enkelt

b) Den horisontella
svetsen ska inte
öppnas.

c) Blanda lösningarna
noga efter att svetsarna
öppnats samt efter varje
tillsats.

b) Håll emot ytterpåsens
undre del och dra loss
den övre. Lyft ur påsen,
släng ytterpåsen samt
syreabsorbern.
OBS! Innerpåsen är steril.

Öppnings- och beredningsinstruktion

Håll tillsatsporten rak och injicera tillsatslösningen genom
mitten av membranet. Blanda innehållet genom att vända
påsen 3 gånger.

b) Dra upp Vitalipid. Tillsätt Vitalipid i Soluvit och lös upp.
Samla vätskan innanför porten genom att vika påsen. A
 nvänd
rekommenderad kanyl med nål 0,8 mm och maximal längd 40
mm.

a) Avlägsna portskyddet från den blåa infusionsporten omedelbart
innan infusionsaggregatet förs in. Använd icke-luftade aggregat eller
stäng luftningsventilen på ett luftat aggregat.
Tryck in hela spetsen för att säkerställa placeringen.
OBS! Membranet är återförslutande och läcker inte om a
 ggregatet tas bort.

4. Sätt i infusionsaggregatet och häng upp påsen

a) Avlägsna portskyddet från den
vita tillsatsporten
omedelbart innan
tillsatserna skall göras.
OBS! Membranen i
portarna är sterila.

3. Att göra tillsatser och förbereda infusionen

d) Tillsatser i större
volymer, som Dipeptiven,
kan föras över med hjälp
av Freka Lipoflow.

b) Häng upp påsen i det
runda upphängningshålet
och starta infusionen.

c) Ta en ny kanyl
och tillsätt
Addaven. Blanda
innehållet noga.
Önskas extra tillsatser, se Fresenius
Kabis tillsatsguide
"Hjälpreda".

UTDRAG AV FASSTEXT (för mer information se fass.se)

Näringslösning med glukos,
aminosyralösning med/utan
elektrolyter och fettemulsion.
För intravenös nutrition i central ven.
ATC-kod: B05BA10

SmofKabiven® Elektrolytfri SmofKabiven extra
Rx EF
Nitrogen® Rx F
(SPC per 2019-04-25)
(SPC per 2017-07-07)
Näringslösning med glukos,
aminosyralösning utan elektrolyter och fettemulsion. För
intravenös nutrition i central
ven.

SmofKabiven® Perifer Rx F ATC-kod: B05BA10
Indikationer: Parenteral
(SPC per 2018-11-13)
nutrition till vuxna och barn
Näringslösning med glukos,
som är 2 år eller äldre när
aminosyralösning med elektrolyter och fettemulsion. För oral eller enteral nutrition är
intravenös nutrition i perifer omöjlig, otillräcklig eller kontraindicerad.
eller central ven.
ATC-kod: B05BA10
Indikationer: Parenteral
nutrition till vuxna och barn
som är 2 år eller äldre när
oral eller enteral nutrition är
omöjlig, otillräcklig eller kontraindicerad.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot fisk-, ägg-, soja- eller jordnötsprotein eller mot
någon aktiv substans eller
hjälpämne. Svår hyperlipidemi. Svår leversvikt. Svåra
koagulationsrubbningar. Medfödd rubbning av aminosyrametabolismen. Svår njursvikt
utan tillgång till hemofiltration eller dialys. Akut chock.
Okontrollerad hyperglykemi.
Patologiskt förhöjda serumnivåer av någon av de ingående
elektrolyterna. Allmänna
kontraindikationer mot infusionsterapi: akut lungödem,
övervätskning och okompenserad hjärtinsufficiens. Hemofagocyterande syndrom.
Instabila tillstånd (t.ex. svåra
posttraumatiska tillstånd,
okompenserad diabetes mellitus, akut hjärtinfarkt, stroke,
embolism, metabolisk acidos,
allvarlig sepsis, hypoton dehydrering och hyperosmolär
koma). Spädbarn och barn
under 2 år.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot fisk-, ägg-, soja- eller jordnötsprotein eller mot
någon aktiv substans eller
hjälpämne. Svår hyperlipidemi. Svår leversvikt. Svåra
koagulationsrubbningar. Medfödd rubbning av aminosyrametabolismen. Svår njursvikt
utan tillgång till hemofiltration eller dialys. Akut chock.
Okontrollerad hyperglykemi.
Allmänna kontraindikationer
mot infusionsterapi: akut
lungödem, övervätskning och
okompenserad hjärtinsufficiens. Hemofagocyterande syndrom. Instabila tillstånd (t.ex.
svåra posttraumatiska tillstånd, okompenserad diabetes
mellitus, akut hjärtinfarkt,
stroke, embolism, metabolisk
acidos, allvarlig sepsis, hypoton dehydrering och hyperosmolär koma). Spädbarn och
barn under 2 år.
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Näringslösning med glukos,
aminosyralösning med elektrolyter och
fettemulsion. För intravenös
nutrition i central ven.
ATC-kod: B05BA10.
Indikationer: För parenteral
nutrition i central ven tilll vuxna och barn 2 år eller äldre
när oral eller enteral nutrition
är omöjlig, otilllräcklig eller
kontraindicerad.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot fisk-, ägg-, soja- eller jordnötsprotein eller mot
de aktiva substanserna eller
mot något hjälpämne som
anges i förteckningen över
hjälpämnen. Svår hyperlipidemi. Svår leversvikt. Svåra
koagulationsrubbningar. Medfödd rubbning av aminosyrametabolismen. Svår njursvikt
utan tilllgång tilll hemofiltration eller dialys. Akut chock.
Okontrollerad hyperglykemi.
Patologiskt förhöjda serumnivåer av någon av de ingående
elektrolyterna. Allmänna
kontraindikationer mot infusionsterapi: akut lungödem,
övervätskningoch okompenserad hjärtinsufficiens. Hemofagocyterande syndrom.
Instabila tilllstånd (t.ex. svåra
posttraumatiska tilllstånd,
okompenserad diabetes mellitus, akut hjärtinfarkt, stroke,
embolism, metabolisk acidos,
allvarlig sepsis, hypoton dehydrering och hyperosmolär
koma). Spädbarn och barn
under 2 år.

Kabiven® Rx F
(SPC per 2019-04-25)
Näringslösning med aminosyror, fett, kolhydrater och
elektrolyter för intravenös
nutrition i central ven.
Kabiven® Perifer Rx F
(SPC per 2018-11-13)
Näringslösning med aminosyror, fett,
kolhydrater och elektrolyter
för intravenös nutrition i perifer eller central ven.
ATC-kod: B05BA10
Indikationer: Parenteral nutrition till patienter, vuxna och
barn över 2 år, när oral eller
enteral näringstillförsel är
omöjlig, otillräcklig eller kontraindicerad.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot ägg-, soja- eller
jordnötsprotein, eller mot
någon aktiv substans eller
hjälpämne. Svår hyperlipemi.
Svår leversvikt. Svåra koagulationsrubbningar. Medfödd
rubbning av aminosyrametabolismen. Grav njursvikt då
dialysmöjlighet saknas. Akut
chock. Hyperglykemi som
kräver behandling med mer
än 6 enheter insulin/timme.
Patologiskt förhöjda serumkoncentrationer av någon av
de ingående elektrolyterna.
Allmänna kontraindikationer
mot infusionsbehandling:
Akut lungödem, övervätskning, okompenserad
hjärtsvikt och hypoton dehydrering. Hemofagocyterande
syndrom. Instabila tillstånd
(t.ex. allvarliga posttraumatiska tillstånd, okompenserad
diabetes, akut hjärtinfarkt,
metabolisk acidos, allvarlig
sepsis och hyperosmolär
koma). Nyfödda och barn under 2 år.
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SmofKabiven® Rx F
(SPC per 2019-04-25)

