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SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 

 

1. HEITI LYFS 

 

Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml innrennslislyf, lausn. 

 

 

2. INNIHALDSLÝSING 
 

1.000 ml af innrennslislyfi innihalda: 

Natríumklóríð    9 g 

Saltainnihald: 

Na+      154 mmól/l 

Cl-      154 mmól/l 

 

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 

 

 

3. LYFJAFORM 

 

Innrennslislyf, lausn 

 

Tær, litlaus, sæfð vatnslausn. 

Osmósuþéttni:    u.þ.b. 300 mosm/l 

pH:      4,5-7,0 

 

 

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 
 

4.1 Ábendingar 
 

Saltalausn til notkunar í bláæð við vökvaskorti. 

Skammvinn vökvagjöf í æð. Til upplausnar og þynningar á innrennslisstofni og innrennslisþykkni. 

 

4.2 Skammtar og lyfjagjöf 

 

Skömmtun er einstaklingsbundin og skal miðuð við aldur sjúklingsins, líkamsþyngd og klínískt ástand. 

Dagleg vökvaþörf hjá heilbrigðum, fullorðnum einstaklingi er u.þ.b. 1.500-2.500 ml. 

Hámarksdagsskammtur: 

40 ml/kg líkamsþyngdar, sem svarar til 6 mmóla af natríum á hvert kg líkamsþyngdar. 

Innrennslishraði: 

Ræðst af aldri, líkamsþyngd og klínísku ástandi sjúklingsins, en er yfirleitt allt að 5 ml/kg 

líkamsþyngdar á klukkustund, sem svarar til 1,7 dropa/kg líkamsþyngdar á mínútu.  

Við meðhöndlun á losti getur innrennslishraði þurft að vera meiri. 

Íkomuleið: 

Til notkunar sem innrennsli í bláæð. Ef lausnin er gefin með innrennsli undir þrýstingi (t.d. með 

notkun þrýstingsmansettu), þarf að fjarlægja allt loft úr ílátinu og innrennslisbúnaðinum fyrir 

innrennslið. 

 

4.3 Frábendingar 
 

 Blóðnatríumhækkun 

 Blóðklóríðhækkun 

 Ofvötnun 
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4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 
 

Við upphaf innrennslis í bláæð er nákvæmt klínískt eftirlit nauðsynlegt. 

 

Innrennsli með Natriumklorid B. Braun skal framkvæma undir reglulegu og nákvæmu eftirliti. 

Klínískt eftirlit skal fela í sér að fylgjast með söltum í sermi, vökvajafnvægi og sýru-basa jafnvægi. 

 

Nýburar, þ.m.t. fyrirburar geta haldið eftir yfirmagni af natríum og verið með háa natríumþéttni vegna 

óþroskaðrar nýrnastarfsemi. Því skal aðeins gefa þessum sjúklingahópi endurtekin innrennsli 

natríumklóríðs eftir að þéttni natríums í sermi hefur verið mæld. 

 

Gæta skal varúðar við notkun Natriumklorid B. Braun innrennslislyfs hjá sjúklingum ef um er að 

ræða: 

 hjartabilun 

 háþrýsting 

 bjúg í útlimum eða lungum 

 skerta nýrnastarfsemi (hafa skal nákvæmt eftirlit með þéttni salta í sermi fyrir og eftir innrennsli 

ef nýrnastarfsemi er skert) 

 blóðkalíumlækkun 

 efnaskiptablóðsýringu 

 yfirvofandi fæðingarkrampa 

 aldósterónheilkenni 

 meðferð með barksterum eða ACTH 

 aðra sjúkdóma og meðferð sem tengjast natríumuppsöfnun 

 

Mikinn innrennslishraða skal forðast ef um ofþrýstna ofþornun er að ræða vegna hugsanlegrar 

hækkunar á osmósuþéttni í plasma og aukinnar þéttni natríums í plasma. 

 

Blóðsýring vegna blóðklóríðhækkunar getur komið fram við hratt innrennsli mikils rúmmáls. 

 

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

 

Aukin uppsöfnun á natríum eða klóríði getur komið fram hjá sjúklingum sem eru samhliða á meðferð 

með barksterum eða ACTH. 

 

4.6 Meðganga og brjóstagjöf 

 

Meðganga: 

Natríumklóríð má nota á meðgöngu. 

Ráðlagt er að gæta varúðar við yfirvofandi fæðingarkrampa (sjá kafla 4.4). 

 

Brjóstagjöf: 

Natríumklóríð má nota samhliða brjóstagjöf. 

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 
 

Natriumklorid B. Braun hefur engin áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. 

 

4.8 Aukaverkanir 
 

Almennum aukaverkunum vegna of mikils natríums er lýst í kafla 4.9. 

 

Taugakerfi 

 

Mjög sjaldgæfar (≥1/10.000 til <1/1.000) 

Miðbrúarafmýling (mýelíneyðandi sjúkdómur í 

miðtaugakerfinu sem getur verið alvarlegur eða 

lífshættulegur). 
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Efnaskipti og næring 

 

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá 

fyrirliggjandi gögnum) 

Aukið blóðrúmmál, blóðnatríumhækkun (við 

skerta hjarta- og nýrnastarfsemi), blóðsýring 

vegna blóðklóríðhækkunar (við hratt innrennsli 

mikils rúmmáls). 

 

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á 

íkomustað 

 

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá 

fyrirliggjandi gögnum) 

Hiti, sýking á innrennslisstað, staðbundinn verkur 

eða viðbrögð, erting í bláæð, bláæðasegi eða 

bláæðabólga frá innrennslisstað, 

utanæðablæðing.* 

*Þessar aukaverkanir geta tengst aðferð við innrennsli. 

 

Þegar natríumklóríð 9 mg/ml er notað sem þynningarvökvi fyrir stungulyfjaform annarra lyfja ráðast 

líkurnar á öðrum aukaverkunum af samsetningu lyfjanna sem bætt er út í. 

 

Ef aukaverkanir koma fram af völdum viðbótarlyfsins skal hætta innrennsli, meta ástand sjúklings, 

hefja viðeigandi stuðningsaðgerðir og geyma leifar lausnarinnar til greiningar ef það er talið 

nauðsynlegt. 

 

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu 

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að 

tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun 

lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist 

lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. 

 

4.9 Ofskömmtun 
 

Einkenni: 

Blóðnatríumhækkun getur valdið ofþornun innri líffæra, einkum heila og getur valdið svefnhöfga, 

rugli, krömpum, dái, öndunarerfiðleikum og dauða. Önnur einkenni geta verið ógleði, uppköst, 

niðurgangur, magakrampar, þorsti, skert munnvatns- og táraframleiðsla, sviti, hiti, hraðtaktur, 

háþrýstingur, nýrnabilun, bjúgur á útlimum, lungnabjúgur, höfuðverkur, svimi, eirðarleysi, pirringur 

og máttleysi. Auk þess geta ofvötnun, hækkun osmósuþéttni í sermi og brátt ofálag í blóðrás og 

osmótísk þvagræsing  komið fram. Alvarleg blóðklóríðhækkun getur valdið tapi á bíkarbónati og leitt 

til sýrumyndunar (blóðsýring vegna blóðklóríðhækkunar). 

 

Meðferð vægrar ofskömmtunar: 

Inntaka vatns en ekki natríums. 

 

Við bráða ofskömmtun natríumklóríðs: 

Ekki er samstaða um hve hratt skal leiðrétta blóðnatríumhækkun. Greint hefur verið frá lífshættulegum 

heilabjúgi og varanlegum heilaskaða eftir leiðréttingu á blóðnatríumhækkun á 24 klst. Ef hægt er skal 

leiðréttingin gerð mjög hægt með því að minnka þéttni natríums í plasma um að hámarki 

0,5 mmól/lítra/klst. Stefna skal að eðlilegri þéttni natríums í plasma eftir a.m.k. 2 sólarhringa. 

Blóðnatríumhækkun skal meðhöndla með vatni (per oral) hjá sjúklingum með meðvitund og sem ekki 

eru með skerta magatæmingu. 

Ef um er að ræða meðvitundarleysi og eðlilega magastarfsemi má gefa vatn um magasondu. 

Jafnþrýstna glúkósainnrennslislausn 50 g/lítra og/eða lágþrýstna natríumklóríðlausn 4,5 g/lítra 

(77 mmól/lítra) skal gefa í bláæð. 

Ef natríumþéttnin er hækkuð má gefa öflug (loop) þvagræsilyf samhliða ef þvagræsingin er bætt upp 

með kalíumbættri jafnþrýstinni glúkósalausn til innrennslis. 

 

Þegar natríumklóríð 9 mg/ml er notað sem þynningarvökvi fyrir stungulyfjaform annarra lyfja munu 

einkenni ofskömmtunar tengjast eiginleikum lyfjanna sem bætt er út í. Við ofskömmtun fyrir slysni 

skal hætta meðferðinni og fylgjast með einkennum er tengjast lyfinu sem gefið var. Viðeigandi 

stuðningsmeðferð skal beita eftir því sem við á. 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 

5.1 Lyfhrif 
 

Flokkun eftir verkun: Lausnir til að breyta vökva- eða elektrólýtavægi-Elektrólýtar.  

ATC flokkur: B05B B01 

 

Natríum er aðalkatjónin í vökva utanfrumurýmis, sem ásamt anjónum stýrir stærð rýmisins. Natríum 

og kalíum eru mikilvægustu miðlar lífrafrænna ferla í líkamanum. Natríuminnihaldið og 

vökvaefnaskipti í líkamanum eru nátengd. Allar breytingar frá lífeðlisfræðilegri natríumþéttni í 

plasma, hafa samstundis áhrif á vökvajafnvægi líkamans. 

Óháð osmósuþéttni í sermi mun aukning á natríuminnihaldi líkamans minnka óbundið vatn í 

líkamanum. 

Natríumklórið 9 mg/ml lausn hefur sömu osmósuþéttni og plasma. Gjöf þessarar lausnar leiðir 

aðallega til uppfyllingar á millifrumurými sem er um 2/3 utanfrumurýmisins. Aðeins 1/3 af gefnu 

rúmmáli verður eftir í æðunum. Blóðaflfræðileg áhrif lausnarinnar eru því aðeins skammvinn. 

 

5.2 Lyfjahvörf 
 

Heildarnatríuminnihald líkamans er um 80 mmól/kg. Þar af eru um 97% utan frumna og um 3% innan 

frumu. Dagleg umsetning er um 100-180 mmól (sem svarar til 1,5-2,5 mmól/kg líkamsþyngdar). 

Aðal stýring natríum- og vökvajafnvægis fer fram í nýrum. Ásamt hormónastýringu (renín-

angíótensín-aldósterón kerfið, þvagstemmuvaki) og því sem talið er vera natríumræsihormónið bera 

þau meginábyrgð á að halda rúmmáli utanfrumvökvans stöðugu og stýra samsetningu 

utanfrumuvökvans. 

Klóríði er skipt út fyrir bíkarbónat í píplukerfinu og tekur þannig þátt í að stýra sýru-basa jafnvæginu. 

 

5.3 Forklínískar upplýsingar 
 

Engar forklínískar upplýsingar er varða öryggi liggja fyrir aðrar en þær sem komið hafa fram í öðrum 

köflum samantektarinnar. 

 

 

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 

6.1 Hjálparefni 
 

Vatn fyrir stungulyf. 

 

6.2 Ósamrýmanleiki 
 

Við blöndun með öðrum lyfjum skal meta hugsanlega hættu á ósamrýmanleika. Fylgið fyrirmælum 

með lyfjunum sem bæta skal út í eða leysa upp. 

 

6.3 Geymsluþol 
 

Ecobag m/utanyfirpoka, 50 ml, 100 ml:   20 mánuðir 

Ecobag m/utanyfirpoka, 250 ml, 500 ml og 1.000 ml: 2 ár 

Ecoflac plus, pólýetýlenílát:     3 ár 

Glerflaska:        3 ár 

 

Lyfið skal notað strax eftir að umbúðir hafa verið rofnar. 

 

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 
 

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins. 
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6.5 Gerð íláts og innihald 
 

Pólýetýlenílát (Ecoflac plus), lagskiptur innrennslispoki (Ecobag) með utanyfirpoka og glerflaska. 

 

Glerflaska: 20 x 100 ml 

10 x 500 ml 

6 x 1.000 ml 

Ecoflac plus, pólýetýlenílát: 20 x 50 ml 

20 x 100 ml 

10 x 250 ml 

10 x 500 ml 

10 x 1.000 ml 

Ecobag m/utanyfirpoka 20 x 50 ml 

20 x 100 ml 

20 x 250 ml 

20 x 500 ml 

10 x 1.000 ml 

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun 

 

Einnota ílát.  

Farga skal allri afgangslausn. 

Lausnina skal nota strax eftir að umbúðir hafa verið rofnar. 

Skal aðeins nota ef lausnin er tær og engin merki eru um að umbúðir hafi orðið fyrir skemmdum. 

Fjarlægja skal allt loft fyrir innrennsli undir þrýstingi. 

 

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur. 

 

 

7. MARKAÐSLEYFISHAFI 
 

B. Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1 

34212 Melsungen 

Þýskaland 

 

Póstfang: 

34209 Melsungen, Þýskaland 

 

 

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 

IS/1/09/171/01. 

 

 

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 

 

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 15. desember 2009. 

 

 

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 

 

15. október 2014. 


