
 NYHET - Pediatrisk infusionslösning

Benelyte®

European  
consensus statement 1: 

• 10 mg/ml glukos

• Plasmaanpassad

elektrolytlösning 

• Isoton

   Optimerad för pediatrisk användning  

   Vätske- och elektrolytersättning

   Avsedd för nyfödda upp till 14 år

   Behandling av isoton dehydrering

   Kortvarig intravaskulär volymersättning
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Säker och användarvänlig

Uppfyller pediatriska krav

Sammansättning 
av Benelyte

mmol/L

Na+ 140 

K+ 4 

Ca++ 1

Mg++ 1

Cl- 118

Acetat 30

Glukos 55,5

   Balanserad och isoton
   Innehåller 10 mg/ml glukos
    Plasmaanpassad elektrolytlösning

   Färdig att använda utan beredning
   Mindre risk för kontaminering
    Mindre risk för feldosering
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ATC-kod Vnr Flaska för 
infusion Storlek Material Förpacknings-

storlek Hållbarhet

B05BB02 07 90 11 KabiPac 500 ml Polyeten 10x500 ml
3 år efter 

tillverkning

Benelyte infusionsvätska, lösning. ATC-kod: B05BB02, Rx, EF

Utdrag ur fasstext (SPC per 2016-07-06). Innehåll: 1 ml: natriumklorid 6,429 mg, kaliumklorid 0,298 mg, kalciumkloriddihydrat 0,147 mg, 
magnesiumkloridhexahydrat 0,203 mg, natriumacetattrihydrat 4,082 mg, glukosmonohydrat 11,0 mg (motsvarande glukos 10,0 mg), saltsyra 37% (för 
pH-justering), natriumhydroxid (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor. Detta motsvarar Na+ 140 mmol/l, K+ 4 mmol/l, Ca2+ 1 mmol/l, Mg2+ 
1 mmol/l, Cl- 118 mmol/l, acetatjoner 30 mmol/l, glukos 55,5 mmol/l. Total katjonhalt/anjoninnehåll 148 mval/l vardera, glukos 10 mg/ml. Indikationer: 
Benelyte	är	avsett	för	pediatriska	patienter,	nyfödda	(0	till	≤	28	dagar),	spädbarn	(28	dagar	till	≤	2	år),	barn	(2	till	≤12	år)	och	ungdomar	(12	till	≤	14	år)	enligt	
följande: perioperativ plasmaisoton vätske- och elektrolytersättning som delvis uppfyller kolhydratbehovet; kortsiktig intravaskulär volymersättning; 
behandling av isoton dehydrering; användning som bärarlösning för kompatibla elektrolytkoncentrat och läkemedel. Dosering: Pediatrisk population: 
Dosering vid perioperativ intravenös infusionsterapi beror på behovet av vätska, elektrolyter och glukos: Under den första timmen exempelvis 10-20 
ml/kg/timme och därefter, efter kontroll av relevanta kardiovaskulära parametrar och laboratorievärden, korrigeras infusionshastigheten för att få 
grundläggande	behov	uppfyllda.	För	vätskebehov	gäller	följande	referensvärden:	nyfödda	(0	till	≤28	dagar)	och	spädbarn	(28	dagar	till	≤1	år):	100	-	140	
ml/kg	kroppsvikt	och	dag;	spädbarn	1	till	≤2	år:	80	-	120	ml/kg	kroppsvikt	och	dag;	barn	2	till	≤	5	år:	80	-	100	ml/kg	kroppsvikt	och	dag;	barn	5	till	≤	10	år:	60	
-	80	ml/kg	kroppsvikt	och	dag;	barn	10	till	≤12	år	och	ungdomar	12	till	≤14	år:	50	-	70	ml/kg	kroppsvikt	och	dag.	Vid	behandling	av	isoton	dehydrering	i	den	
pediatriska populationen ska infusionshastigheten och den dagliga dosen bestämmas individuellt beroende på orsak och svårighetsgrad av elektrolyt- 
och vattenobalansen genom att kontrollera relevanta kardiovaskulära parametrar och laboratorievärden. Det individuella behovet av vatten, elektrolyter 
och kolhydrater ska beräknas och ersättas i enlighet därmed; i synnerhet för prematura och underviktiga nyfödda, men även i alla andra exceptionella 
terapeutiska situationer. En exakt balans är viktigare ju mer förtidigt född, yngre, och underviktig patienten är. Administreringssätt: för intravenös 
användning. Behandlingstid: beror på patientens vätske- och elektrolytbehov. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot 
något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll. Hyperhydrering. Varningar och försiktighet: Kontroll av elektrolyt- och vätskestatus såväl som syra-bas-
balansen är nödvändig. Särskilt noggrann risk-nytta bedömning krävs när detta läkemedel ges till patienter med existerande hyperglykemi och metabol 
alkalos eftersom användningen av detta läkemedel kan försämra sådana tillstånd. I dessa fall är det att föredra att använda liknande elektrolytlösningar 
men som inte innehåller glukos och/eller acetat, om möjligt. I denna patientgrupp krävs tätare kontroller av framförallt blodsockernivån och syra-bas 
balans samt elektrolytbalans för att tidigare upptäcka risker. Försiktighet krävs särskilt hos nyfödda och spädbarn, eftersom risken för att utveckla 
mjölksyraacidos vid vissa mycket sällsynta sjukdomar som påverkar acetatmetabolismen inte kan uteslutas vid användning av acetat. Dessa mycket 
sällsynta sjukdomar i acetatmetabolismen kan manifestera för första gången vid administrering av detta acetatinnehållande läkemedel. En noggrann 
bedömning av risk-nytta-balansen krävs om Benelyte ska ges till pediatriska patienter med en medfödd störning av laktatmetabolismen. Kontroller av 
blodglukosnivåer krävs postoperativt, efter trauma och vid andra störningar i glukostoleransen (hyperglykemi). Försiktighet krävs vid hypernatremi, 
hyperkalemi och hyperkloremi. För mer information, se www.fass.se.
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