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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins 

 

Sterilt vann B. Braun leysir fyrir stungulyf 

 

Vatn fyrir stungulyf 

 

 

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega  áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar 

upplýsingar.  

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn, 

lyfjafræðingur eða hjúkrunarfræðingurinn hefur mælt fyrir um. 

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. 

- Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum. 

- Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki. 

- Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir 

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.  

 

 

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 

1. Upplýsingar um Sterilt vann B. Braun og við hverju það er notað 

2. Áður en byrjað er að nota Sterilt vann B. Braun 

3. Hvernig nota á Sterilt vann B. Braun 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

5. Hvernig geyma á Sterilt vann B. Braun 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

 

1. Upplýsingar um Sterilt vann B. Braun og við hverju það er notað 

 

Sterilt vann B. Braun  er sæft vatn fyrir stungulyf. 

 

Það er notað til að blanda og þynna lyf sem eru gefin í æð (stungulyf eða innrennslislyf). 

 

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í 

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.  

 

 

2. Áður en byrjað er að nota Sterilt vann B. Braun 

 

Ekki má nota Sterilt vann B. Braun  

Ekki er vitað um aðstæður þar sem ekki má nota Sterilt vann B. Braun. 

 

Varnaðarorð og varúðarreglur 

Ekki má nota Sterilt vann B. Braun eitt og sér. Læknirinn mun leysa upp eða þynna annað lyf í Sterilt 

vann B. Braun áður en þér er gefið blandaða lyfið. 

 

Notkun annarra lyfja samhliða Sterilt vann B. Braun 

Sterilt vann B. Braun hefur ekki áhrif á verkun annarra lyfja sem notuð eru samhliða. 

 

Notkun Sterilt vann B. Braun með mat eða drykk 

Neysla matar eða drykkja hefur ekki áhrif á verkun Sterilt vann B. Braun. 

 

Meðganga og brjóstagjöf 

 

Sterilt vann B. Braun má nota á meðgöngu og samhliða brjóstagjöf. 
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Akstur og notkun véla 

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt 

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og 

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða 

þetta við lækni eða lyfjafræðing. 

 

Sterilt vann B. Braun hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. 

 

 

3. Hvernig nota á Sterilt vann B. Braun 

 

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita 

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. 

 

Þetta lyf er venjulega gefið inn af lækni eða hjúkrunarfræðingi. 

 

Aðferð við inngjöf fer eftir samþykktum leiðbeiningum um lyfið sem leysa skal upp eða þynna. 

Blanda eða þynna skal lyfið rétt fyrir notkun.  

 

Skammtur af Sterilt vann B. Braun og tímalengd meðferðar skulu vera í samræmi við leiðbeiningar 

sem varða lyfið sem leysa skal upp eða þynna. 

 

Ef notaður er stærri skammtur af Sterilt vann B. Braun en mælt er fyrir um 

Ofskömmtun er mjög ólíkleg þar sem þetta lyf er aðeins fyrir blöndun og þynningu lyfja til 

inndælingar.  

 

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa 

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Hafið samband við lækni eða 

lyfjafræðing ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfið. 

 

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins. 

 

 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

 

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. 

 

Ekki er vitað um neinar aukaverkanir ef leiðbeiningum um notkun lyfsins er fylgt. 

 

Tilkynning aukaverkana 

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um 

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint 

til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að 

auka upplýsingar um öryggi lyfsins. 

 

 

5. Hvernig geyma á Sterilt vann B. Braun 

 

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á ílátinu og ytri umbúðum. 

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 

 

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins. 

 

Ekki skal nota lyfið ef skemmdir sjást á ílátinu, vökvinn er skýjaður eða litaður. 
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Einnota. Fargið ónotuðu innihaldi eftir notkun. 

 

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í 

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda 

umhverfið. 

 

 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

Sterilt vann B. Braun inniheldur 

- Virka innihaldsefnið er vatn fyrir stungulyf. 

 

Lýsing á útliti Sterilt vann B. Braun og pakkningastærðir 

 

Sterilt vann B. Braun  er leysir fyrir stungulyf sem notaður er til að blanda eða þynna lyf sem gefin eru 

í æð. 

 

Leysirinn er tær og litlaus vökvi. 

 

Pakkningar sem fást: 

 

• Hettuglös úr litlausu gleri (tegund II Ph.Eur), innsigluð með gúmmítappa, innihald: 50 ml, 100 ml 

Pakkningastærðir: 

20  50 ml, 20  100 ml 

 

• Pólýetýlen plastlykjur, innihald: 5 ml, 10 ml, 20 ml 

Pakkningastærðir: 

20  5 ml, 20  10 ml, 20  20 ml 

 

• Pólýprópýlen plastlykjur, innihald: 10 ml, 20 ml 

Pakkningastærðir: 

50  10 ml, 50  20 ml, 100  10 ml, 100  20 ml 

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

Markaðsleyfishafi og framleiðandi 

 

B. Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1 

34212 Melsungen 

Þýskaland 

 

Póstfang: 

34209 Melsungen 

Þýskaland 

 

Ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið, vinsamlegast hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á 

hverjum stað: 

 

Teva Pharma Iceland ehf. 

Dalshraun 1 

220 Hafnarfjörður 

Ísland 

 

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í september 2021. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsfólki.: 

 

 

Eftir blöndun lyfs sem tilbúið er til notkunar 

 

Vegna hættu á örverumengun ætti að nota lyfið um leið og það er tilbúið til notkunar nema lyfið hafi 

verið þynnt við öruggar og viðurkenndar smitgátaraðstæður. Ef lyfið er ekki notað strax eru 

geymslutími og geymsluaðstæður fyrir notkun á ábyrgð notanda. Sjá nánari leiðbeiningar fyrir lyfið 

sem leysa skal upp eða þynna. 

 

Við blöndun stungulyfja verður að gera venjubundnar varúðarráðstafanir vegna hreinlætis til að 

viðhalda smitgát. 

 

 


