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SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 
 

1. HEITI LYFS 

 

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 500 mmól/l innrennslislyf, lausn 

 

 

2. INNIHALDSLÝSING 
 

1.000 ml af lausn innihalda: 

Natríumhýdrógenkarbónat 42,0 g 

 

Saltainnihald: 

Na+     500 mmól 

HCO3
-     500 mmól 

 

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 

 

 

3. LYFJAFORM 

 

Innrennslislyf, lausn 

Tær, litlaus vatnslausn 

 

Fræðileg osmósuþéttni  1.000 mOsmól/lítra. 

pH     7,0 - 8,5  

 

 

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 
 

4.1 Ábendingar 
 

 Leiðrétting efnaskiptablóðsýringar 

 Hækkun sýrustigs í þvagi: 

- við eitrun af völdum veikra lífrænna sýra, t.d. barbitúrata eða acetýlsalisýlsýru 

- til að auka leysanleika virkra efna sem leysast illa í hlutlausu eða súru umhverfi, t.d. metótrexats 

eða súlfónamíða 

- við blóðskilun 

 

4.2 Skammtar og lyfjagjöf 

 

Skammtar 

 

Leiðrétting efnaskiptablóðsýringar:  

Efnaskiptablóðsýring skal ekki leiðrétt of hratt. Hefja skal lyfjagjöf með aðeins helmingi af 

útreiknuðum skammti og aðlaga síðan skammta frekar í samræmi við niðurstöður úr 

blóðgasrannsóknum. 

 

Skömmtun ræðst af því hve mikil truflun sýru-basa-jafnvægis er. Magnið sem gefa á er reiknað út frá 

mælingum á blóðgösum, samkvæmt eftirfarandi formúlu:  

 

Fjöldi mmóla af natríumhýdrógenkarbónati = basaskortur  kg líkamsþyngdar  0,2  

 

(Stuðullinn 0,2 samsvarar hlutfalli utanfrumuvökva af heildarlíkamsþyngd) 

 

Dæmi: 

Ef sjúkling sem vegur 70 kg vantar basa sem samsvarar 5 mmólum/lítra, skal gefa  
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5  70  0,2 = 70 mmól af natríumhýdrógenkarbónati (≜ 140 ml af natríumhýdrógenkarbónati 

500 mmól/l). 

 

Hámarksdagsskammtur: 

Samkvæmt nauðsynlegum leiðréttingum. 

 

Hámarkshraði innrennslis: 

Allt að 1,5 mmól af natríumhýdrógenkarbónati/kg líkamsþyngdar/klst. 

 

Börn 

Skammtinn skal aðlaga einstaklingsbundið. Fyrsti skammturinn má vera allt að 

1 mmól/kg/líkamsþyngdar, gefinn með hægu innrennsli í bláæð. 

Hjá ungbörnum (þ.m.t. nýburum) og smábörnum skal dagsskammturinn ekki fara yfir 5 mmól/kg 

líkamsþyngdar/dag, gefin með hægu innrennsli í bláæð. Helst skal nota lausn af 

natríumhýdrógenkarbónati sem er 500 mmól/l (eða veikari) (sjá einnig kafla 4.4).  

 

Hækkun á sýrustigi þvags 

Við hækkun á sýrustigi þvags er skammturinn stilltur miðað við það sýrustig þvags sem sóst er eftir. 

Við lyfjagjöf skal hafa eftirlit með sýru-basajafnvægi, vökvajafnvægi og blóðsaltajafnvægi. 

Hámarkshraði innrennslis má ekki vera meiri en gefið er upp hér að framan. Hjá fullorðnum og 

börnum í blóðaflfræðilegu jafnvægi er hægt að hækka sýrustig þvags með stökum skammti (bolus) 

sem nemur 1-2 mmólum af natríumhýdrógenkarbónati/kg líkamsþyngdar, fylgt eftir með innrennsli 

með 132 mmól af natríumhýdrógenkarbónati í 1 lítra af 50 mg/ml glúkósa í vatni, með 

innrennslishraða sem er 1,5-2 sinnum viðhaldshraðinn. Sýrustig í þvagi skal ekki fara yfir 8,5. 

 

Lyfjagjöf 

Til notkunar í bláæð. 

 

4.3 Frábendingar 
 

- Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1 

- Öndunar- eða efnaskiptablóðlýting 

- Blóðnatríumhækkun 

- Blóðkalíumlækkun 

- Öndunarbilun með slagæðarþrýsting CO2 yfir 6,5-7 kpa 

- Mikið klóríðtap (t.d. við mikil uppköst eða tæmingu gegnum magasondu) 

 

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 
 

Almennt 

 

Natríumhýdrógenkarbónat má aðeins nota við eftirfarandi aðstæður ef sérstakrar varúðar er gætt: 

- grunn öndun 

- hækkaða osmósuþéttni í sermi 

- blóðkalsíumlækkun  

- við allar aðstæður þar sem takmarka þarf natríuminntöku, t.d. ef um er að ræða hjartabilun, 

bjúg, háþrýsting, meðgöngukrampa (eclampsia), alvarlega skerta nýrnastarfsemi. Við 

blóðsýringu af völdum sykursýki sem meðhöndluð er með insúlíni, þarf að hafa í huga hættu á 

of mikilli uppbót.  

 

Ef um er að ræða öndunarblóðsýringu og efnaskiptablóðsýringu samhliða verður að viðhalda bæði 

nægilegum lofskiptum og blóðflæði í lungum til að tryggja nægilegt brotthvarf  koltvísýrings. 

 

Notkun natríumhýdrógenkarbónats getur valdið uppsöfnun natríums og vökva. 

 

Gjöf utan bláæða af slysni getur valdið vefjadrepi. 
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Eftirlit með sjúklingum skal fela í sér reglulegt eftirlit með sýru-basajafnvæginu, þéttni blóðsalta í 

sermi og vökvajafnvægi. 

 

Leiðrétting á sýru-basajafnvægi tengist alltaf breytingum á blóðsaltajafnvægi, einkum verður 

kalíumjafnvægi fyrir áhrifum. Hækkun sýrustigs eða leiðrétting á sýringu stuðlar að innstreymi 

kalíums í frumurnar og getur því valdið blóðkalíumlækkun. 

 

Kalíum- eða kalsíumskort skal leiðrétta áður en meðferð til hækkunar sýrustigs er hafin. 

 

Áhrif hýdrógenkarbónats á starfsemi líffæra, framkomu fylgikvilla og lifun þegar um er að ræða 

ketónblóðsýringu af völdum sykursýki, hjartastopp og mjólkursýrublóðsýringu hafa ekki verið 

rannsökuð nægilega. Ráðlagt er að gæta varúðar þegar natríumhýdrógenkarbónat er notað við slíkar 

aðstæður. 

 

Börn 

 

Nýburar, ungbörn og smábörn: Hratt innrennsli (10 ml/mínútu) af yfirþrýstinni 

natríumhýdrógenkarbónatlausn getur leitt til blóðnatríumhækkunar, minni þrýstings í heila- og 

mænuvökva og (hjá fyrirburum) hugsanlega innankúpublæðingar. Ekki skal gefa 

>5 mmól/kg líkamsþyngdar/dag (sjá einnig kafla 4.2). 

 

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

 

Hækkun sýrustigs í þvagi með natríumhýdrógenkarbónati eykur brotthvarfshraða súrra lyfja, t.d. 

acetýlsalisýlsýru og minnkar brotthvarfshraða basískra lyfja. 

 

Natríumhýdrógenkarbónat getur milliverkað við sykur- og saltstera, andrógena og þvagræsilyf og 

þannig aukið útskilnað kalíums. 

 

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 

 

Meðganga 

Engar eða takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun natríumhýdrógenkarbónats hjá þunguðum 

konum. Rannsóknir á dýrum eru ekki fullnægjandi hvað varðar eiturverkanir á æxlun. 

Hýdrógenkarbónat fer auðveldlega yfir fylgju. Einungis skal nota natríumhýdrógenkarbónat á 

meðgöngu ef klínískt ástand konunnar þarfnast meðferðar. Vegna mikils natríuminnihalds lyfsins skal 

gæta varúðar ef um er að ræða blóðeitrun á meðgöngu (sjá kafla 4.4). 

 

Brjóstagjöf 

Natríumhýdrógenkarbónat skilst út í brjóstamjólk. Lausnina skal aðeins gefa samhliða brjóstagjöf ef 

ávinningur vegur greinilega þyngra en áhætta. 

 

Frjósemi 

Engar upplýsingar liggja fyrir. 

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 
 

Natríumhýdrógenkarbónat hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. 

 

4.8 Aukaverkanir 
Aukaverkanir eru flokkaðar samkvæmt tíðni á eftirfarandi hátt: 

Mjög algengar (≥1/10) 

Algengar (≥1/100 til <1/10) 

Sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100) 

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

Koma örsjaldan fyrir (≤1/10.000) 

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum) 
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Efnaskipti og næring 

Tíðni ekki þekkt: Blóðnatríumhækkun, of hár osmósuþrýstingur í sermi 

 

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 til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is.  

 

4.9 Ofskömmtun 
 

Einkenni 

Ofskömmtun getur valdið blóðlýtingu, blóðnatríumhækkun og of háum osmósuþrýstingi í sermi. Ef 

blóðsýring er meðhöndluð of hratt, sérstaklega þegar um öndunartruflanir er að ræða, getur aukin 

losun koltvísýrings valdið tímabundinni versnun blóðsýringar í heila. 

 

Meðhöndlun 

Blóðlýtingu skal meðhöndla með innrennsli jafnþrýstins saltvatns og kalíumuppbót eftir því hve 

alvarleg hún er. Alvarlega blóðlýtingu skal meðhöndla með arginínhýdróklóríð- eða saltsýruinnrennsli. 

Áframhaldandi meðferð er háð einkennum sjúklingsins.Eftirlit skal haft með blóðsalta- og sýru-

basajafnvægi. 

 

 

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 

5.1 Lyfhrif 
 

Flokkun eftir verkun: Lausnir til notkunar í bláæð, lausnir sem hafa áhrif á saltajafnvægi, elektrólýtar, 

ATC flokkur: B05B B01. 

 

Verkunarháttur 

Lyfjafræðileg áhrif natríumhýdrógenkarbónats eru afleiðing lífeðlisfræðilegs hlutverks þess í HCO3
-

/CO2 stuðpúðakerfinu. 

 

Lyfhrif 

Utanaðkomandi natríumhýdrógenkarbónat dregur vetnisjónir hratt úr utanfrumurými og hækkar 

þannig pH í líkamanum. 

 

Afleidd lyfhrif 

Vegna þessa stuðpúðakerfis myndast CO2 sem síðan hverfur brott um lungu. Því þarf að viðhalda 

lungnastarfsemi, annars getur veruleg hækkun  pCO2 aukið sýrumyndun innan frumna. 

Hækkun sýrustigs í blóði hefur einnig áhrif á blóðsaltajafnvægi. Kalíumupptaka í frumum eykst og 

getur valdið blóðkalíumlækkun eða því að blóðkalíumlækkun sem fyrir er versnar. Binding kalsíums 

við plasmaprótein eykst og getur valdið blóðkalsíumlækkun eða því að blóðkalsíumlækkun sem til 

staðar er versnar. 

 

5.2 Lyfjahvörf 
 

Dreifing 

Hýdrógenkarbónat fer auðveldlega yfir fylgju, en fer hægt yfir blóðheilaþröskuld. 

 

Brotthvarf 

Natríumhýdrógenkarbónat er síað í gauklum og að mestu tekið upp aftur í píplum. Við þéttni í plasma 

yfir 24 mmól/lítra er hýdrógenkarbónat skilið út um nýru. Við meðferð með tíazíð þvagræsilyfjum eða 

öflugum þvagræsilyfjum (loop þvagræsilyfjum) minnkar endurupptaka hýdrógenkarbónats í nýrum. 

 

http://www.lyfjastofnun.is/
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5.3 Forklínískar upplýsingar 
 

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli  rannsókna á 

lyfjafræðilegu öryggi, eiturverkunum eftir endurtekna skammta, eiturverkunum á erfðaefni, 

krabbameinsvaldandi áhrifum og eiturverkunum á æxlun og þroska.  

 

 

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 

6.1 Hjálparefni 
 

Tvínatríumedetat 

Vatn fyrir stungulyf 

 

6.2 Ósamrýmanleiki 
 

Natríumhýdrógenkarbónat er ósamrýmanlegt flestum lyfjum vegna basísks pH gildis. Sérstaklega 

mikilvægt er að nota ekki lausnir sem innihalda kalsíum, magnesíum eða fosfat samhliða 

natríumhýdrógenkarbónati vegna hættu á útfellingu. 

 

6.3 Geymsluþol 
 

Órofin pakkning 

2 ár. 

 

Eftir að pakkning hefur verið rofin 

Á ekki við, sjá kafla 6.6. 

 

Eftir þynningu 

Á ekki við, sjá kafla 6.6. 

 

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 
 

Geymið við lægri hita en 25°C. 

 

6.5 Gerð íláts og innihald 
 

Flaska úr litlausu gleri af tegund I (Ph.Eur), lokuð með gúmmítappa. 

 

Glerflaska:  250 ml og 500 ml 

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun  
 

Engin sérstök fyrirmæli um förgun. 

 

Ílátið er eingöngu einnota. Farga skal ílátinu og ónotuðu innihaldi eftir notkun. 

 

Skal aðeins notað ef lausnin er tær, litlaus og ef flaskan og tappinn eru óskemmd. 

 

Lausnina skal gefa um leið og flaskan hefur verið tengd við innrennslisbúnaðinn. 

 

 

7. MARKAÐSLEYFISHAFI 
 

B. Braun Melsungen AG 
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Carl-Braun-Strasse 1 

34209 Melsungen 

Þýskaland 

 

Póstfang: 

B. Braun Melsungen AG 

34209 Melsungen 

Þýskaland 

 

Sími: +49-5661-71-0 

Bréfasími: +49-5661-71-4567 

 

 

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 

IS/1/11/084/02. 

 

 

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 

 

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 26. ágúst 2011. 

 

 

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 

 

28. nóvember 2019.  


