
W trosce o najmłodszych
SPECJALISTA W ŻYWIENIU KLINICZNYM,  

PŁYNOTERAPII I LECZENIU BÓLU 

Ibuprofen z L-Argininią
Paracetamol 
Sterofundin® ISO
Aminoplasmal® PAED
Lipidem®

Lipofundin® MCT/LCT
Lipoflex®



1. Potrójny profil działania:

· Przeciwbólowy

· Przeciwgorączkowy

· Przeciwzapalny

2.  Może być stosowany na wszystkich etapach leczenia bólu 
okołooperacyjnego

3. Zawiera L-argininę, która:  

· Ogranicza wystąpienie ewentualnych działań niepożą-
danych ze strony przewodu pokarmowego a szczególnie 
układu żołądkowo – jelitowego1

· Zwiększa efekt przeciwzapalny2

· Ma także właściwości przeciwbólowe3, 4

4. Doskonale wpisuje się w obowiązujące standardy terapii mul-
timodalnej w połączeniu z paracetamolem

5. Dawkowanie: dzieci 20 kg – 29 kg (6 - 9 lat): 200 mg do 3 dawek 
na dobę; dzieci o masie ciała 30 kg – 39 kg (10 - 11 lat): 200 mg 
do 4 dawek na dobę; młodzież o masie ciała ≥ 40 kg (12 - 17 lat): 
200 mg do 400 mg maksymalnie do 3 dawek na dobę.

Optymalne rozwiązanie w leczeniu ostrego bólu o umiarkowanym nasileniu  
oraz w objawowym leczeniu gorączki

Ibuprofen z L-Argininią 200 mg / 50 ml

Bezpieczeństwo terapii dzięki opakowaniom B. Braun  

Paracetamol 10 mg / ml; 100 mg / 10 ml, 
500 mg / 50 ml, 1000 mg / 100 ml

1. Aż 3 rodzaje opakowań jednodawkowych Paracetamolu 
dedykowanych różnym grupom wagowym małych pacjentów- 
ograniczenie ryzyka błędów medycznych 

2. Doskonale wpisuje się w obowiązujące standardy terapii 
multimodalnej w połączeniu z Ibuprofenem i.v.

3. Dawkowanie: noworodki, niemowlęta i dzieci ≤10 kg – 100 
mg (10 ml Mini-Plasco); dzieci > 10 kg i ≤ 33 kg – 500 mg 
(50 ml Ecoflac® Plus); dzieci > 33 kg i ≤ 50 kg – 1000 mg 
(100 ml Ecoflac® Plus)

JEDYNY W POLSCE IBUPROFEN 
W FORMIE ROZTWORU  

DO WLEWU DEDYKOWANY 
PACJENTOM PEDIATRYCZNYM 

OD 20 KG M.C.

JEDYNY NA RYNKU  
W POLSCE, GOTOWY DO UŻYCIA 

ROZTWÓR PARACETAMOLU 
100 MG / 10 ML, DEDYKOWANY 
DZIECIOM PONIŻEJ 10 KG M.C.



1. Roztwór izotoniczny o osmolalności rzeczywistej 287mOsm/
kg H2O; nie powoduje przesunięć płynów pomiędzy przestrze-
niami wodnymi organizmu

2. W pełni zbilansowany i dostosowany do składu elektrolitowego 
osocza

3. Zawiera optymalną kompozycję szybko metabolizujących 
anionów octanowych i jabłczanowych, dzięki czemu zapobiega 
rozcieńczeniu zasad i rozwojowi kwasicy

4. Zawiera wapń, będący kofaktorem układu krzepnięcia - przy 
niskim stężeniu wapnia zjonizowanego dochodzi do zaburzeń 
kurczliwości serca i oporu naczyniowego5

5. Dawkowanie u niemowląt i dzieci: 20 ml do 100 ml / kg mc. / dobę,

Ceniony, najnowszej generacji, izotoniczny, w pełni zbilansowany płyn wieloelektrolitowy,
dedykowany także pacjentom pediatrycznym

Sterofundin® ISO; 250 ml, 500 ml, 1000 ml
Wolny od aluminium, odpowiednio dostosowany skład roztworu aminokwasów  
dla dzieci od pierwszego dnia życia 

Aminoplasmal® Paed 10% 100 ml, 250 ml 

Aminoplasmal® Paed 10% posiada wysoką zawartość:

· Lizyny - wspomaga wzrost, syntezę mocznika oraz powoduje 
zwiększenie stężenia mózgowego DNA11

· Argininy - zapobiega hiperamonemii12

Aby zapobiec rozwojowi zaburzeń równowagi aminokwasowej u 
dzieci, wynikającej z niedojrzałości enzymów metabolizujących 
niektóre aminokwasy, Aminoplasmal® Paed 10% zawiera mniej 
metioniny, fenyloalaniny oraz glicyny.2, 3

Aminoplasmal® Paed 10% posiada unikalny skład zbliżony do 
składu aminokwasowego krwi pępowinowej - zawiera wszystkie 
aminokwasy niezbędne, warunkowo niezbędne i taurynę, nie 
zawiera elektrolitów. 

WOLNY OD ALUMINIUM,   
PEDIATRYCZNY ROZTWÓR 

AMINOKWASÓW  
W OPAKOWANIU TYPU 

MONOBAG

IZOTONICZNY, W PEŁNI
ZBILANSOWANY PŁYN
WIELOELEKTROLITOWY



Emulsja tłuszczowa bogata w triglicerydy kwasów omega-3 o wysokiej zawartości 
EPA i DHA  do stosowania od 1 dnia życia.  

LIPIDem® 20% 100 ml, 250 ml, 500 ml

Emulsja tłuszczowa MCT / LCT 50:50 do stosowania od 1 dnia życia

Lipofundin® MCT / LCT 10% 500 ml,  
Lipofundin® MCT / LCT 20% 500 ml 

·  Średniołańcuchowe triglicerydy (MCT) zapewniają szybką 
dostawę energii, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie 
katabolizmu białek (tzw. efekt oszczędzający białko)

·  Długołańcuchowe triglicerydy (LCT) dostarczają niezbędnych 
kwasów tłuszczowych

·  Udokumentowane właściwości kliniczne: działanie ochronne 
na wątrobę, poprawa funkcji płuc, zmniejszenie zachorowal-
ności i umieralności

·  Do stosowania od 1 dnia życia

Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe 
omega-3 są niezbędne dla prawidłowego 
rozwoju. Szczególnie w dużych ilościach 
występują w błonach komórkowych,  
w siatkówce i centralnym układzie 
nerwowym. 
LIPIDem° posiada wysoką zawartość EPA  
i DHA.6

EPA i DHA zawarte w LIPIDem° mogą 
zmniejszać odpowiedź zapalną (chronią 
przed nadmierną produkcją prozapalnych 
cytokin i TNF-alfa).7

Łatwiejszy metabolizm i szybszy klirens 
lipidów; niższe stężenie wolnych lipidów  
w osoczu (wolny cholesterol, estry 
cholesterolu, fosfolipidy).8

EMULSJA TŁUSZCZOWA 
BOGATA W TRIGLICERYDY 

KWASÓW OMEGA-3,  
O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI  

EPA I DHA (≥ 45% ZGODNIE  
Z FARMAKOPEĄ EUROPEJSKĄ)9 

- OCZEKIWANY, MODULUJĄCY 
WPŁYW NA STANY ZAPALNE10

EMULSJA TŁUSZCZOWA 
MCT / LCT DO STOSOWANA 

OD 1 DNIA ŻYCIA



Worki 3-komorowe przeznaczone do podaży dla dzieci powyżej 2 roku życia  
i dorosłych. 

Lipoflex® 

ŚREDNIOŁAŃCUCHOWE TRIGLICERYDY (MCT)  
– Źródło szybko dostępnej energii 

DŁUGOŁAŃCUCHOWE TRIGLICERYDY (LCT)  
– Zaopatrują w niezbędne kwasy tłuszczowe

Produkt Kodyfikacja 
kolorem

Objętość 
worka

Podanie do żył 
obwodowych

Podanie do żył 
centralnych

Elektrolity

Lipoflex® peri
32 g  /  l aminokwasów
64 g  /  l glukozy
40 g  /  l tłuszczy MCT / LCT

1250 ml 
1875 ml a a a

Lipoflex® plus
38 g  /  l aminokwasów
120 g  /  l glukozy
40 g  /  l tłuszczy MCT / LCT

1250 ml 
1875 ml – a a

Lipoflex® special
56 g  /  l aminokwasów
144 g  /  l glukozy
40 g  /  l tłuszczy MCT / LCT

625 ml 
1250 ml 
1875 ml

– a a

w
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Informacja o produkcie
Ibuprofen B. Braun, 400 mg/100 ml, roztwór do infuzji

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każdy ml roztworu zawiera 4 mg ibuprofenu. Każda 
butelka o pojemności 100 ml zawiera 400 mg ibuprofenu. Każdy ml roztworu zawiera 9,10 
mg chlorku sodu (3,58 mg sodu). Każda butelka o pojemności 100 ml zawiera 910 mg chlorku 
sodu (358 mg sodu). 
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Roztwór do infuzji.Przezroczysty, bezbarwny do bladożółtego 
roztwór do infuzji niezawierający cząstek stałych. pH: 6,8-7,8 Osmolarność: 310-360 mOsm/l

Ibuprofen B. Braun, 600 mg/100 ml, roztwór do infuzji

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każdy ml roztworu zawiera 6 mg ibuprofenu. Każda 
butelka o pojemności 100 ml zawiera 600 mg ibuprofenu.Każdy ml roztworu zawiera 9,15 mg 
chlorku sodu (3,60 mg sodu).Każda butelka o pojemności 100 ml zawiera 915 mg chlorku sodu 
(360 mg sodu).
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Roztwór do infuzji. Przezroczysty, bezbarwny do bladożółtego 
roztwór do infuzji niezawierający cząstek stałych.pH: 6,8-7,8, Osmolarność: 310-360 mOsm/l.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Ibuprofen B. Braun jest wskazany do stosowania  
u dorosłych w krótkotrwałym leczeniu objawowym ostrego bólu o umiarkowanym nasileniu oraz  
w krótkotrwałym leczeniu objawowym gorączki w sytuacjach, w których podanie drogą dożylną 
jest uzasadnione klinicznie ze względu na niemożność wykorzystania innych dróg podawania. 

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA: Stosowanie powinno ograniczać się do sytuacji,  
w których podanie drogą doustną nie jest właściwe. Należy jak najszybciej przejść na leczenie 
doustne.Ten produkt leczniczy jest wskazany wyłącznie do krótkotrwałego leczenia ostrych 
objawów i nie należy stosować go dłużej niż przez 3 dni.Należy utrzymywać odpowiedni 
stopień nawodnienia pacjenta, by zminimalizować ryzyko możliwych działań niepożądanych  
w obrębie nerek. Dorośli: Dawka zalecana to 400 mg ibuprofenu co 6 do 8 godzin w zależności 
od potrzeb. Zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg i nie należy jej przekra-
czać. Jednorazowa dawka 600 mg. Jeśli jest to klinicznie wskazane, można po upływie od  
6 do 8 godzin podać kolejną dawkę 600 mg ibuprofenu, w zależności od stanu pacjenta oraz 
odpowiedzi na leczenie. Pacjenci w podeszłym wieku: Jak w przypadku wszystkich niesteroido-
wych leków przeciwzapalnych (NLPZ), podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku należy 
zachować środki ostrożności, gdyż osoby te są generalnie bardziej podatne na występowa-
nie działań niepożądanych i częściej występują u nich zaburzenia czynności nerek, wątroby  
i układu krążenia, a także stosują one równolegle inne leki. W szczególności, u pacjentów 
z tej grupy wiekowej zaleca się stosowanie najniższej skutecznej dawki przez możliwie 
najkrótszy czas konieczny do opanowania objawów. Wyniki leczenia należy weryfikować  
w regularnych odstępach czasu, a w przypadku stwierdzenia braku korzyści lub wystąpie-
nia nietolerancji podawanie leku należy przerwać. Niewydolność nerek: W przypadku sto-
sowania NLPZ u pacjentów z niewydolnością nerek należy zachować środki ostrożności.  
U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek należy stosować 
mniejszą dawkę początkową, utrzymując ją na możliwie najniższym poziomie, a produkt po-
dawać przez możliwie najkrótszy czas konieczny do opanowania objawów, jednocześnie mo-
nitorując czynność nerek. Ten produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką 
niewydolnością nerek. Niewydolność wątroby: W przypadku stosowania NLPZ u pacjentów  
z niewydolnością wątroby należy zachować środki ostrożności, choć nie obserwowano różnic 
w profilu farmakokinetycznym. U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami 
czynności wątroby leczenie należy rozpoczynać od obniżonych dawek, dawkę utrzymywać na 
możliwie najniższym poziomie, produkt podawać przez możliwie najkrótszy czas, a pacjen-
ta uważnie monitorować. Ten produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką 
niewydolnością czynności wątroby. Dzieci i młodzież: Tego produktu leczniczego nie należy 
stosować u dzieci i młodzieży. Nie badano stosowania produktu Ibuprofen B. Braun u dzieci  
i młodzieży. Nie określono zatem bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności tego produktu. 

SPOSÓB PODAWANIA: Podanie dożylne. Roztwór należy podawać w infuzji dożylnej trwającej 
30 minut. 

PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancję czynną, inne NLPZ lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą; występujące w wywiadzie przypadki skurczu oskrzeli, astmy oskrze-
lowej, nieżytu błony śluzowej nosa, obrzęku naczynioruchowego bądź pokrzywki związa-
nych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych (NLPZ); schorzenia, w przebiegu których występuje zwiększona tendencja 
do krwawień lub dochodzi do krwawienia, np. małopłytkowość; czynna choroba wrzodowa, 
czynne krwawienie z owrzodzenia trawiennego bądź stwierdzona w wywiadzie nawracająca 
choroba wrzodowa lub nawracające krwawienie z owrzodzenia trawiennego (co najmniej dwa 
oddzielone w czasie, udokumentowane epizody owrzodzenia lub krwawienia); stwierdzone w 
wywiadzie krwawienie lub perforacja z przewodu pokarmowego w związku z zastosowaniem 
NLPZ; czynne krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie; ciężka niewydol-
ność wątroby lub nerek; ciężka niewydolność serca (IV klasa wg NYHA); ciężkie odwodnienie 
(wskutek wymiotów, biegunki lub niedostatecznej podaży płynów); ciąża ostatni trymestr. 

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA: Działania 
niepożądane można zminimalizować poprzez stosowanie najniższej skutecznej dawki przez 
możliwie najkrótszy czas konieczny do opanowania objawów. Należy unikać jednoczesnego 
stosowania produktu Ibuprofen B. Braun i NLPZ, w tym selektywnych inhibitorów cyklooksy-
genazy-2 (koksybów). Częstość występowania działań niepożądanych związanych ze stosowa-
niem NLPZ jest większa u pacjentów w podeszłym wieku; dotyczy to szczególnie krwawienia 

z przewodu pokarmowego i perforacji przewodu pokarmowego, które mogą kończyć się zgo-
nem. Zagrożenia dla przewodu pokarmowego: Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzo-
dzenie przewodu pokarmowego lub perforację przewodu podczas leczenia opisywano w przy-
padku stosowania wszystkich NLPZ — i to zarówno z poprzedzającymi objawami 
ostrzegawczymi, jak i bez nich, a także z występowaniem powikłań ze strony przewodu pokar-
mowego w przeszłości, jak i bez tego rodzaju powikłań. Ryzyko krwawienia z przewodu pokar-
mowego, owrzodzenia przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu pokarmowego wzra-
sta wraz z dawką NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniami trawiennymi w wywiadzie, szczególnie 
w przypadku powikłań z krwawieniem lub perforacją , a także u osób w podeszłym wieku. Pa-
cjenci ci powinni rozpoczynać stosowanie tego produktu leczniczego od najmniejszej dostęp-
nej dawki. U tych pacjentów, a także u pacjentów wymagających jednoczesnego stosowania 
kwasu acetylosalicylowego (ASA) w niskich dawkach lub innych substancji czynnych stwarza-
jących zagrożenie dla przewodu pokarmowego, należy rozważyć jednoczesne zastosowanie 
substancji czynnych chroniących śluzówkę przewodu pokarmowego (np. mizoprostolu lub in-
hibitorów pompy protonowej). Pacjenci ze stwierdzonymi w wywiadzie działaniami toksyczny-
mi w obrębie przewodu pokarmowego, szczególnie osoby w podeszłym wieku, powinni zgła-
szać wszelkie nietypowe objawy brzuszne (szczególnie krwawienie z przewodu pokarmowego), 
zwłaszcza w początkowym okresie stosowania tego produktu leczniczego. Zaleca się zachowa-
nie ostrożności u pacjentów stosujących jednocześnie inne leki mogące zwiększać ryzyko 
owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia z przewodu pokarmowego, np. doustne 
glikokortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne inhibitory 
zwrotnego wychwytu serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy 
(ASA). Należy zaprzestać stosowania produktu Ibuprofen B. Braun w przypadku wystąpienia  
u pacjenta krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia przewodu pokarmowego. 
NLPZ należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z chorobami układu pokarmo-
wego w wywiadzie (wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, chorobą Leśniowskiego-Croh-
na), gdyż może dojść do zaostrzenia tych schorzeń. Wpływ na układ krążenia, i krążenie mó-
zgowe: Badania kliniczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 
mg/dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incyden-
tów zatorowo-zakrzepowych (na przykład zawału mięśnia sercowego lub udaru). W ujęciu 
ogólnym badania epidemiologiczne nie wskazują, że przyjmowanie ibuprofenu w małych daw-
kach (np. # 1200 mg/dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia tętniczych incy-
dentów zatorowo-zakrzepowych. W przypadku pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem 
tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną 
serca, chorobą naczyń obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych leczenie ibuprofenem 
należy stosować po jego starannym rozważeniu, przy czym należy unikać stosowania w dużych 
dawkach (2400 mg/dobę). Należy także starannie rozważyć włączenie długotrwałego leczenia 
pacjentów, u których występują czynniki ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (nadci-
śnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), zwłaszcza jeśli wymagane są duże 
dawki ibuprofenu (2400 mg/dobę). Poważne reakcje skórne: W związku ze stosowaniem NLPZ 
bardzo rzadko opisywano ciężkie reakcje skórne, w części przypadków zakończone zgonem, w 
tym przypadki złuszczającego zapalenia skóry, zespołu Stevensa-Johnsona oraz toksycznego 
martwiczego oddzielania się naskórka. Największe ryzyko pojawienia się tych reakcji wydaje 
się występować na początku stosowania tego produktu leczniczego: w większości przypadków 
reakcje te pojawiają się w pierwszym miesiącu stosowania. Należy zaprzestać stosowania pro-
duktu Ibuprofen B. Braun, jeśli tylko pojawią się pierwsze objawy wysypki skórnej, zmiany w 
obrębie błon śluzowych lub jakiekolwiek inne objawy nadwrażliwości. Niewydolność wątroby 
lub nerek Ibuprofen należy stosować z zachowaniem ostrożności  
u pacjentów z chorobami wątroby lub nerek w wywiadzie, szczególnie w przypadku jednocze-
snego leczenia lekami moczopędnymi, gdyż zahamowanie działania prostaglandyn może pro-
wadzić do zatrzymania płynów w organizmie i zaburzenia czynności nerek. Ibuprofen u tych 
pacjentów należy podawać w możliwie najmniejszej dawce regularnie monitorować czynność 
nerek. W przypadku odwodnienia należy zapewnić odpowiednią podaż płynów. Szczególną 
ostrożność należy zachować u pacjentów odwodnionych, np. z powodu biegunki, gdyż odwod-
nienie może stanowić czynnik przyspieszający rozwój niewydolności nerek. Regularne stoso-
wanie leków przeciwbólowych, szczególnie kilku różnych przeciwbólowych substancji czyn-
nych jednocześnie, może prowadzić do uszkodzenia nerek z towarzyszącym ryzykiem rozwoju 
ich niewydolności (nefropatia analgetyczna). Ryzyko to jest większe u osób w podeszłym wieku 
oraz pacjentów z niewydolnością nerek, niewydolnością serca, niewydolnością wątroby oraz 
pacjentów przyjmujących leki moczopędne lub inhibitory ACE. Po odstawieniu NLPZ stan pa-
cjenta zwykle powraca do stanu sprzed leczenia. Podobnie jak inne NLPZ, ibuprofen może 
wywoływać łagodne zwiększenie wartości niektórych parametrów czynnościowych wątroby,  
a także znaczne zwiększenie aktywności aminotransferaz. Jeśli dojdzie do znacznego zwiększe-
nia wartości tych parametrów, należy przerwać stosowanie tego produktu leczniczego. Reakcje 
rzekomoanafilaktyczne: standardowo podczas infuzji dożylnej, szczególnie na początku jej 
wykonywania, zaleca się ścisłe monitorowanie stanu pacjenta, co na celu wykrycie ewentual-
nej reakcji anafilaktycznej na substancję czynną lub substancje pomocnicze. Ciężkie ostre re-
akcje nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny) występują bardzo rzadko. Natychmiast po 
pojawieniu się pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości po podaniu produktu Ibuprofen  
B. Braun należy przerwać leczenie tym produktem i wdrożyć leczenie objawowe. Wykwalifiko-
wany personel powinien wdrożyć odpowiednie postępowanie medyczne stosownie do wystę-
pujących objawów. Zaburzenia układu oddechowego: Konieczne jest zachowanie ostrożności  
w przypadku podawania tego produktu leczniczego pacjentom, którzy obecnie chorują lub  
w przeszłości chorowali na astmę oskrzelową, przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa lub 
choroby alergiczne, gdyż opisywano przypadki, w których NLPZ wywołały u takich pacjentów 
skurcz oskrzeli, pokrzywkę lub obrzęk naczynioruchowy. Wpływ na krew  
i układ krwiotwórczy Ibuprofen może okresowo hamować czynność płytek krwi (agregację 
trombocytów), prowadząc do wydłużenia czasu krwawienia i zwiększonego ryzyka krwotoków. 

Ibuprofen należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności u pacjentów przyjmujących 
ASA w celu zahamowania agregacji płytek krwi. Stan pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia lub 
poddawanych zabiegowi chirurgicznemu należy zatem monitorować. Szczególną czujność, je-
żeli chodzi o stan pacjenta, należy zachować u pacjentów bezpośrednio po dużych zabiegach 
chirurgicznych. W trakcie długotrwałego stosowania ibuprofenu konieczne jest regularne kon-
trolowanie parametrów czynnościowych wątroby i nerek oraz morfologii krwi obwodowej. 
U pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu porfiryn (np. porfirią ostrą przerywaną) 
ibuprofen należy stosować tylko po szczegółowej ocenie bilansu korzyści i zagrożeń. Spożywa-
nie alkoholu podczas stosowania NLPZ może prowadzić do zwiększonego występowania dzia-
łań niepożądanych związanych z przyjmowaną substancją czynną, szczególnie działań niepo-
żądanych dotyczących przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego. U pacjentów 
z niektórymi schorzeniami konieczne jest zachowanie ostrożności, gdyż może dojść do za-
ostrzenia objawów. Ostrzeżenie to obejmuje pacjentów, u których: występują reakcje alergicz-
ne na inne substancje gdyż zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości dotyczy 
również stosowania tego produktu leczniczego. Wystepuje gorączka sienna, polipy nosa lub 
przewlekłe choroby układu oddechowego przebiegające z zaburzeniami wentylacji typu obtu-
racyjnego gdyż u tych pacjentów występuje zwiększone ryzyko reakcji alergicznych. Reakcje te 
mogą mieć postać napadów astmy oskrzelowej (tzw. astma analgetyczna), obrzęku naczynio-
ruchowego Quincke’go lub pokrzywki. Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:  
U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) opisywano przypadki aseptycznego 
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych po zastosowania ibuprofenu. Choć prawdopodobień-
stwo rozwoju aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych jest większe u pacjentów 
chorujących na SLE i pokrewne choroby tkanki łącznej, to schorzenie to opisywano również  
u części pacjentów, u których nie stwierdzano żadnych chorób przewlekłych. Fakt ten należy 
zatem brać pod uwagę przy podawaniu omawianego produktu leczniczego. Wpływ na narząd 
wzroku: U pacjentów przyjmujących ibuprofen doustnie opisywano przypadki zamazanego wi-
dzenia lub obniżonej ostrości wzroku, mroczków wzrokowych oraz zaburzeń widzenia barw. 
Jeśli u pacjenta pojawią się wymienione objawy, należy przerwać podawanie ibuprofenu,  
a pacjenta skierować na badanie okulistyczne obejmujące ocenę widzenia centralnego i bada-
nie widzenia barw. Inne: długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może wywoływać ból 
głowy, którego nie wolno leczyć zwiększonymi dawkami tego produktu leczniczego.W wyjątko-
wych przypadkach ospa wietrzna może być powodem ciężkich powikłań zakaźnych w obrębie 
skóry i tkanki podskórnej. W oparciu o dostępne dane nie można wykluczyć, że pewną rolę  
w nasilaniu tych zakażeń mogą odgrywać NLPZ. W związku z tym zaleca się unikać stosowania 
produktu leczniczego Ibuprofen B. Braun w przypadku ospy wietrznej. NLPZ mogą maskować 
objawy toczącego się zakażenia. Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych: czas krwawienia 
(może być wydłużony jeszcze przez 1 dobę po odstawieniu omawianego produktu lecznicze-
go),stężenie glukozy we krwi (może ulec obniżeniu), klirens kreatyniny (może ulec obniżeniu), 
hematokryt lub stężenie hemoglobiny (mogą ulec obniżeniu), stężenie azotu mocznika we krwi 
oraz stężenie kreatyniny i potasu w surowicy (mogą ulec podwyższeniu), badania czynności 
wątroby: zwiększona aktywność transaminaz. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE SUBSTANCJI POMOCNICZYCH: Ten produkt lecz-
niczy zawiera 15,56 mmol (358 mg) sodu na butelkę. Należy uwzględnić to u pacjentów  
z kontrolowaną zawartością sodu w diecie. 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: Przy ocenie działań niepożądanych stosuje się następującą 
konwencję częstości występowania: bardzo często: ≥1/10 Często: ≥1/100 do <1/10 Niezbyt 
często: ≥1/1000 do <1/100 Rzadko: ≥1/10 000 do <1/1000, Bardzo rzadko: <1/10 000,Czę-
stość nieznana częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych. Zakażenia  
i zakażenia pasożytnicze: bardzo rzadko (w związku ze stosowaniem niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych opisywano przypadki zaostrzenia stanu zapalnego spowodowanego przez 
zakażenia (np. rozwój martwiczego zapalenia powięzi). Jest to prawdopodobnie związane  
z mechanizmem działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych). Zaburzenia krwi i ukła-
du chłonnego: bardzo rzadko (zaburzenia krwiotworzenia, niedokrwistość, agranulocytoza, 
leukopenia, małopłytkowość i pancytopenia. Pierwszymi objawami są: gorączka, zapalenie 
gardła, powierzchowne owrzodzenia jamy ustnej, objawy grypopodobne, nasilone zmęczenie, 
krwawienia z nosa i podskórne wylewy krwi). Zaburzenia układu immunologicznego: nie-
zbyt często reakcje nadwrażliwości ze zmianami skórnymi i świądem, a także napady astmy 
(którym mogą towarzyszyć spadki ciśnienia tętniczego), bardzo rzadko toczeń układowy ru-
mieniowaty, ciężkie reakcje nadwrażliwości, obrzęk  twarzy, języka, wewnętrznej części krta-
ni i towarzyszące zwężenie dróg oddechowych, duszność, kołatanie serca, spadek ciśnienia 
tętniczego i zagrażający życiu wstrząs, Zaburzenia psychiczne: niezbyt często lęk, niepokój 
ruchowy, rzadko reakcje psychotyczne, nerwowość, drażliwość, splątanie lub dezorientacja  
i depresja, Zaburzenia układu nerwowego: bardzo często zmęczenie lub bezsenność, ból głowy, 
zaburzenia równowagi, niezbyt często bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość lub 
zmęczenie, bardzo rzadko aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sztywność karku, 
ból głowy, nudności, wymioty, gorączka lub splątanie. Szczególnie predysponowani wydają się 
pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (SLE, mieszana choroba tkanki łącznej); Zabu-
rzenia oka: niezbyt często zaburzenia widzenia, rzadko odwracalne niedowidzenie toksyczne; 
Zaburzenia ucha i błędnika: często zawroty głowy, niezbyt często szumy uszne, rzadko zabu-
rzenia słuchu; Zaburzenia serca: bardzo rzadko kołatanie serca, niewydolność serca, zawał 
mięśnia sercowego; Zaburzenia naczyniowe: bardzo rzadko nadciśnienie tętnicze; Zaburzenia 
układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: bardzo rzadko astma oskrzelowa, skurcz 
oskrzeli, duszność i świszczący oddech; Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: bardzo często zga-
ga, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia oraz nieznaczna utrata krwi  
z przewodu pokarmowego mogąca w wyjątkowych przypadkach wywołać niedokrwistość; 
często owrzodzenia przewodu pokarmowego, w przebiegu których może dojść do krwawienia 
i perforacji. Wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita 

grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna; niezbyt często zapalenie błony śluzowej żołądka, 
rzadko zwężenie przełyku, zaostrzenie choroby uchyłkowej jelit, nieswoiste krwotoczne zapa-
lenie jelita grubego, krwawienie z przewodu pokarmowego może prowadzić do niedokrwistości  
i wymiotów krwawych, bardzo rzadko zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, powstawanie 
przeponowatych zwężeń światła jelita; zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: rzadko żół-
taczka, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie przy długotrwałym 
stosowaniu, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, częstość nieznana - niewydolność 
wątroby; zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: często wysypka skórna, niezbyt często reak-
cja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (zespół DRESS), niezbyt często pokrzywka, 
świąd, plamica (w tym plamica alergiczna), wysypka skórna, bardzo rzadko ęcherzowe reak-
cje skórne, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka 
(zespół Lyella), rumień wielopostaciowy, łysienie. Skórne reakcje fotoalergiczne i alergiczne 
zapalenie naczyń. W wyjątkowych przypadkach w przebiegu ospy wietrznej mogą wystąpić 
ciężkie zakażenia skóry i powikłania w obrębie tkanki podskórnej (patrz punkt „Zakażenia  
i zarażenia pasożytnicze”); zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: rzadko sztyw-
ność karku; zaburzenia nerek i dróg moczowych: niezbyt często zmniejszone wydalanie moczu 
i powstanie obrzęków, szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością 
nerek, zespołem nerczycowym, śródmiąższowym zapaleniem nerek, któremu może towarzyszyć 
ostra niewydolność nerek, rzadko uszkodzenie tkanek nerek (martwica brodawek nerkowych), 
szczególnie w przypadku długotrwałego stosowania, zwiększone stężenie kwasu moczowego 
w surowicy krwi; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: często ból i uczucie pieczenia 
w miejscu podania, częstość nieznana reakcje w miejscu wstrzyknięcia, np. obrzęk, krwiak lub 
krwawienie. 

PRZEDAWKOWANIE: Objawy: W przypadku przedawkowania mogą pojawić się objawy ze 
strony ośrodkowego układu nerwowego obejmujące ból głowy, szumy uszne, zaburzenia rów-
nowagi, stan przedomdleniowy, utratę przytomności i ataksję, a także ból brzucha, nudności  
i wymioty. Oprócz tego możliwe jest krwawienie z przewodu pokarmowego, a także zaburzenia 
czynnościowe wątroby i nerek. Może też dojść do spadku ciśnienia tętniczego, depresji odde-
chowej i sinicy. W ciężkim zatruciu może wystąpić kwasica metaboliczna. 

LECZENIE: Leczenie ma charakter objawowy, brak jest swoistego antidotum. Leczenie w przy-
padku zatrucia uzależnione jest od rozległości i nasilenia zaburzeń oraz objawów klinicznych  
i jest zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami w intensywnej terapii.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse 1,34212 Melsungen, Niemcy

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Ibuprofen B. Braun 400 mg/100 ml 
pozowlenie nr 25190, Ibuprofen B. Braun 600 mg/100 ml pozwolenie nr 25191 

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany na receptę oznaczny symbolem „Rp.”



Paracetamol B. Braun, 10 mg/ml, roztwór do infuzji

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 ml roztworu do infuzji zawiera 10 mg paracetamolu, każda 
butelka o pojemności 50 ml zawiera 500 mg paracetamolu a butelka o pojemności 100 ml zawiera 
1000 mg paracetamolu. Substancje  pomocnicze: mannitol , hydroksyetyloskrobia, sodu octan 
trójwodny, sodu cytrynian dwuwodny, kwas octowy lodowaty, woda do wstrzykiwań, zawartość 
sodu: 1,22 mg/ ml 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Roztwór do infuzji, przezroczysty, bezbarwny lub o lekko żółtawym 
zabarwieniu.

Osmolarność teoretyczna 305 mOsm/l, pH 4,5 – 5,5

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Paracetamol B. Braun jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu bólu 
o umiarkowanym nasileniu, szczególnie w okresie pooperacyjnym, krótkotrwałym leczeniu gorączki, 
gdy podanie drogą dożylną jest uzasadnione klinicznie nagłą koniecznością zwalczania bólu lub 
hipertermii i (lub) w przypadku, gdy podanie produktu inną drogą nie jest możliwe.  

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA: Butelka o pojemności 100 ml jest przeznaczona 
wyłącznie do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 33 kg. Butelka  
o pojemności 50 mg jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u donoszonych noworodków, 
niemowląt, małych dzieci i dzieci o masie ciała do 33 kg. Podawana dawka i wielkości używanej 
butelki zależą wyłącznie od masy ciała pacjenta. Podawana objętość leku nie może spowodować 
podania zbyt dużej dawki. W takich przypadkach, lek musi być przed podaniem rozcieńczony  
odpowiednim roztworem do infuzji do pożądanej objętości lub podawany przy użyciu pompy 
strzykawkowej.

*Wcześniaki: Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u wcześniaków.

**Maksymalna dawka dobowa podana w powyższej tabeli dotyczy pacjentów, którzy nie otrzymują 
innych produktów leczniczych zawierających paracetamol. Należy ją skorygować, uwzględniając 
takie produkty. 

Ciężka niewydolność nerek: Podczas podawania paracetamolu pacjentom z ciężką niewydolnością 
nerek (klirens kreatyniny ≤ 30 ml/min) zaleca się zmniejszenie dawki i zwiększenie minimalnego 
odstępu pomiędzy każdym podaniem do 6 godzin. Dorośli z niewydolnością wątroby, przewlekłą 
chorobą alkoholową, przewlekłym niedożywieniem (małe rezerwy glutationu w wątrobie), 
odwodnieniem: Maksymalna dawka dobowa nie może przekraczać 3000 mg. 

Sposób podawania: roztwór paracetamolu podaje się w infuzji dożylnej trwającej 15 minut. 
Wyłącznie do jednorazowego użycia. Wszystkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć. 

Przed podaniem należy skontrolować wzrokowo, czy roztwór nie zawiera widocznych cząstek lub 
przebarwień. Produkt stosować tylko, jeżeli roztwór jest przezroczysty, bezbarwny lub lekko żółtawy, 
a opakowanie i jego zamknięcie są nieuszkodzone. Podobnie jak w przypadku wszystkich roztworów 
do infuzji podawanych w pojemnikach zawierających w środku przestrzeń powietrzną, należy 
pamiętać, że konieczne jest uważne monitorowanie, szczególnie pod koniec infuzji, niezależnie od 
drogi podawania. Monitorowanie pod koniec infuzji dotyczy szczególnie infuzji przez dojście 
centralne, w celu uniknięcia zatoru powietrznego. 

PRZECIWSKAZANIA: Nadwrażliwość na paracetamol, chlorowodorek propacetamolu (prekursor 
paracetamolu) lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność wątroby. 

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROZNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA: Nie zaleca się 
długotrwałego lub częstego stosowania. Zaleca się stosowanie odpowiedniego doustnego leczenia 
przeciwbólowego, gdy tylko podanie tą drogą stanie się możliwe. Aby uniknąć przedawkowania 
leku, należy sprawdzić czy inne przyjmowane produkty lecznicze nie zawierają paracetamolu lub 
propacetamolu. 

Podanie dawek wyższych niż zalecane niesie ze sobą ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. 

Objawy podmiotowe i przedmiotowe uszkodzenia wątroby (w tym objawy schorzeń takich jak: 
piorunujące zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, zastoinowe zapalenie wątroby, cytolityczne 
zapalenie wątroby) pojawiają się zazwyczaj po dwóch dniach, z maksymalnym nasileniem 
występującym zazwyczaj po 4 – 6 dniach po podaniu. Leczenie z zastosowaniem antidotum należy 
wdrożyć tak szybko, jak to możliwe. Paracetamol należy stosować ostrożnie w następujących 
przypadkach: niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny ≤ 30 ml/min), 
przewlekła choroba alkoholowa, przewlekłe niedożywienie (małe rezerwy glutationu w wątrobie), 
odwodnienie, pacjenci z genetycznie uwarunkowanym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-
fosforanowej (G-6-PD) (fawizm) – po podaniu paracetamolu możliwe jest występowanie 
niedokrwistości hemolitycznej z powodu zmniejszenia alokacji glutationu. Wskazana, jako 
powszechnie stosowana praktyka, jest obserwacja pacjentów czy nie wystąpią u nich reakcje 
alergiczne na substancję czynną lub na substancję pomocniczą .

Ten produkt leczniczy zawiera 61 mg (2,7 mmol) sodu w 50 ml i 122 mg (5,3 mmol) sodu w 100 ml. 
Fakt ten powinien być brany pod uwagę w przypadku pacjentów stosujących dietę niskosodową.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji: Probenecyd powoduje 
prawie dwukrotne zmniejszenie klirensu paracetamolu przez hamowanie jego sprzęgania z kwasem 
glukuronowym. Należy rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu w razie jednoczesnego 
stosowania z probenecydem, Salicylamid może wydłużyć okres półtrwania paracetamolu, Należy 
zachować ostrożność przy równoczesnym przyjmowaniu substancji indukujących enzymy, 
Równoczesne stosowanie paracetamolu (4000 mg na dzień przez co najmniej 4 dni) i doustnych 
środków przeciwzakrzepowych może prowadzić do niewielkich zmian wartości INR. W takim 
przypadku należy zwiększyć częstość badania wartości INR w czasie równoczesnego stosowania 
tych produktów jak również przez 1 tydzień po zakończeniu leczenia paracetamolem.  

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża: Doświadczenie kliniczne dotyczące dożylnego stosowania paracetamolu jest ograniczone. 
Jednakże dane epidemiologiczne dotyczące stosowania doustnego paracetamolu w dawkach 
leczniczych nie wskazują na występowanie działań niepożądanych u kobiet w ciąży ani wpływu na 
zdrowie płodu lub noworodka. Dane prospektywne dotyczące ciąż, w czasie których wystąpiło 
przedawkowanie paracetamolu, nie wskazują na zwiększenie ryzyka wystąpienia wad wrodzonych 
płodu. Nie prowadzono badań wpływu na rozrodczość u zwierząt po dożylnym zastosowaniu 
paracetamolu. Natomiast badania dotyczące stosowania doustnego nie wykazały teratogennego  
i toksycznego działania na płód. 

Tym niemniej Paracetamol B. Braun powinien być stosowany u kobiet w ciąży jedynie po dokładnej 
ocenie stosunku korzyści do ryzyka. W takim przypadku należy ściśle przestrzegać zalecanego 
sposobu i czasu podawania. 

Karmienie piersią: Po podaniu doustnym paracetamol w niewielkich ilościach przenika do mleka 
matki. Nie zgłaszano działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią. W związku z tym 
Paracetamol B. Braun może być stosowany u kobiet karmiących piersią. 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów zawierających 
paracetamol, działania niepożądane leku występują rzadko (≥ 1/10 000 do <1/1 000) : 
niedociśnienie, zwiększona aktywność transaminaz wątrobowych , złe samopoczucie lub bardzo 
rzadko (<1/10 000) : małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, reakcje nadwrażliwości. 
Częstotliwość działań niepożądanych w postaci tachykardii, uderzeń gorąca, świądu czy rumienia 
nie może być określona na podstawie aktualnych danych i klasyfikuje się je jako działania 
niepożądane nieznane.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 

B.Braun Melsungen AG Adres: Carl-Braun-Straße 1

34212 Melsungen, Niemcy    

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 20317, Prezes Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt leczniczy wydawany na receptę, oznaczony symbolem „Rp” 

Butelka 50 ml

Masa ciała pacjenta Dawka podawana 
maks. 4 razy na dobę

Minimalny odstęp 
pomiędzy dawkami

Maksymalna dawka 
dobowa**

≤ 10 kg* 7,5 mg/kg 4 godziny 30 mg/kg

> 10 kg i  ≤ 33 kg 15 mg/kg 4 godziny
60 mg/kg

Dawka nie może być 
większa niż 2000 mg

Butelka 100 ml

Masa ciała pacjenta Dawka (pojedyncza) Minimalny odstęp 
pomiędzy dawkami

Maksymalna dawka 
dobowa**

> 33 kg i ≤ 50 kg 15 mg/kg 4 godziny
60 mg/kg 

Dawka nie być  
większa niż 3000 mg 

> 50 kg 1000 mg 4 godziny 4000 mg

Informacja o produkcie
Sterofundin® ISO roztwór do infuzji

Skład jakościowy i ilościowy : 1000 ml produktu leczniczego Sterofundin® ISO, roztwór do in-
fuzji zawiera Sodu Chlorek 6,80g, Potasu Chlorek 0,30g, Magnezu Chlorek sześciowodny 0,20g, 
Wapnia chlorek dwuwodny 0,37g, Sodu octan trójwodny 3,27g, Kwas L-jabłkowy 0,67g. Stę-
żenia elektrolitów : Sód 145 mmol/l, Potas 4,0 mmol/l, Magnez 1,0 mmol/l, Wapń 2,5 mmol/l, 
Chlor 127,0 mmol/l, Octan 24,0 mmol/l, jabłczan 5,0 mmol/l. Postać farmaceutyczna: Roztwór 
do infuzji, przezroczysty, bezbarwny roztwór wodny, pH: 5,1 – 5,9, Osmolarność teoretyczna: 
309 mOsm/l. 

Wskazania do stosowania: Uzupełnianie utraconego płynu pozakomórkowego w przypadku 
odwodnienia izotonicznego, z występowaniem kwasicy lub w razie bezpośredniego niebezpie-
czeństwa wystąpienia kwasicy. 

Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli, osoby w wieku podeszłym, młodzież i dzieci: daw-
ka zależy od wieku, masy ciała, klinicznego i biologicznego stanu pacjenta i terapii towarzyszą-
cej.

Zalecane dawkowanie:

• u dorosłych, osób w wieku podeszłym i młodzieży: 500 ml do 3 litrów/dobę, co odpowiada 1 do 
6 mmol sodu/kg mc./dobę i 0,03 do 0,17 mmol potasu/kg mc./dobę.

• u niemowląt i dzieci: 20 ml do 100 ml/kg mc./dobę, co odpowiada 3 do 14 mmol sodu/kg mc./
dobę i 0,08 do 0,40 mmol potasu/kg mc./dobę.

Szybkość podawania: Maksymalna szybkość infuzji zależy od zapotrzebowania pacjenta na 
uzupełnienie płynów i elektrolitów, jego masy ciała, stanu klinicznego i biologicznego. 
U dzieci szybkość infuzji wynosi przeciętnie 5 ml/kg mc./godz., ale wartość ta zależy od wieku: 
6-8 ml/kg mc./godz. u niemowląt, 4-6 ml/kg mc./godz. u małych dzieci i 2-4 ml/kg mc./godz.  
u dzieci w wieku szkolnym. Uwaga: niemowlęta i małe dzieci: wiek od około 28 dni do 23 
miesięcy (małe dziecko to niemowlę, które potrafi chodzić),dzieci i dzieci w wieku szkolnym: 
wiek od około 2 do 11 lat.

Sposób podawania: Wyłącznie do podania dożylnego w postaci infuzji. Sterofundin ISO można 
podawać we wlewie do żył obwodowych. Jeśli podawanie odbywa się metodą szybkiej infuzji 
pod ciśnieniem, przed infuzją z pojemnika z tworzywa sztucznego i zestawu do infuzji należy 
usunąć całe powietrze. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko powstania zatoru powietrznego 
podczas infuzji. Podczas podawania należy monitorować bilans płynów, stężenia elektrolitów  
w osoczu i pH. Produkt leczniczy Sterofundin ISO można podawać tak długo, dopóki istnieją 
wskazania do uzupełniania płynów. Przeciwwskazania: Hiperwolemia, ciężka zastoinowa nie-
wydolność serca, niewydolność nerek ze skąpomoczem lub bezmoczem, ciężki obrzęk uogólnio-
ny, hiperkaliemia, hiperkalcemia, zasadowica metaboliczna.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania : Infuzje o dużych objęto-
ściach mogą być stosowane w warunkach specyficznego monitorowania u pacjentów z lekką 
do umiarkowanej niewydolnością serca lub płuc. Roztwory zawierające chlorek sodu należy 
podawać z zachowaniem ostrożności u pacjentów:

• z łagodną do umiarkowanej niewydolnością serca, obrzękiem obwodowym lub płucnym lub 
nadmiarem płynu pozakomórkowego (cięższe stany: patrz punkt 4.3 – Przeciwwskazania),

• z hipernatremią, hiperchloremią, odwodnieniem hipertonicznym, nadciśnieniem, upośledze-
niem czynności nerek, rzucawką lub w razie bezpośredniego niebezpieczeństwa jej wystąpie-
nia, aldosteronizmem lub innymi stanami lub u pacjentów poddawanych terapii (np. korty-
koidami/steroidami) związanej z retencją sodu (patrz także punkt 4.5 – Interakcje z innymi 
produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

Roztwory zawierające sole potasu należy podawać z zachowaniem ostrożności pacjentom  
z chorobami serca lub stanami predysponującymi do hiperkaliemii, takimi jak niewydolność 
nerek lub kory nadnerczy, ostrym odwodnieniem lub rozległym zniszczeniem tkanki jakie wy-
stępuje w przypadku ciężkich oparzeń. Z powodu obecności wapnia:

• należy zachować ostrożność, aby zapobiec wynaczynieniu podczas infuzji dożylnej;

• roztwór należy podawać ostrożnie pacjentom z zaburzeniem czynności nerek lub chorobami 
związanymi z występowaniem podwyższonego stężenia witaminy D, takimi jak sarkoidoza;

• w przypadku towarzyszącej transfuzji krwi, roztworu nie wolno podawać za pomocą tego 
samego zestawu do infuzji.

Roztwory zawierające aniony ulegające metabolizmowi należy ostrożnie podawać pacjentom  
z niewydolnością oddechową. Niezbędne jest monitorowanie elektrolitów w surowicy, bilansu 
płynowego i odczynu pH. W trakcie długotrwałej terapii pozajelitowej pacjentowi należy do-
starczać składniki odżywcze w odpowiedniej formie. Interakcje z innymi produktami leczniczy-
mi i inne rodzaje interakcji: Sód, potas, wapo i magnez występują w produkcie leczniczym 
Sterofundin ISO w takich samych stężeniach jak w osoczu. Stąd podawanie produktu leczni-
czego Sterofundin ISO zgodnie z zalecanymi wskazaniami i przeciwwskazaniami nie zwiększa 
stężeo opisanych elektrolitów w osoczu. W przypadku zwiększenia stężenia elektrolitu z innych 
przyczyn należy wziąd pod uwagę następujące interakcje. Interakcje związane z sodem: korty-
kosteroidy/steroidy i karbenoksonol mogą byd związane z retencją sodu i wody (z obrzękiem i 
nadciśnieniem). Interakcje związane z potasem: suksametonium; diuretyki oszczędzające potas 
(amiloryd, spironolakton, triamteren, pojedynczo lub w skojarzeniu); takrolimus, cyklosporyna 

mogą zwiększać stężenie potasu w osoczu i prowadzić do potencjalnie śmiertelnej hiperkalie-
mii, szczególnie w przypadku niewydolności nerek nasilającej efekt hiperkaliemiczny. Interakcje 
związane z wapniem: działanie glikozydów naparstnicy (środków kardiotonicznych) może się 
nasilić w trakcie hiperkalcemii, co może doprowadzid do ciężkiej lub śmiertelnej arytmii. Wita-
mina D może indukować hiperkalcemię. Działania niepożądane: Mogą wystąpić objawy 
przedawkowania. Po dożylnym podaniu soli magnezu opisywano odosobnione przypadki reakcji 
nadwrażliwości charakteryzujące się pokrzywką. Mimo iż doustnie podane sole magnezu sty-
mulują perystaltykę, po infuzji dożylnej siarczanu magnezu rzadko donoszono o porażennej 
niedrożności jelit. Reakcje niepożądane, w tym gorączka, zakażenie w miejscu iniekcji, miejsco-
wy ból lub reakcja, podrażnienie żyły, zakrzepica żylna lub zapalenie żył szerzące się od miejsca 
iniekcji i wynaczynienie, mogą być związane z techniką podawania. Reakcje niepożądane mogą 
być związane z lekami dodanymi do roztworu; rodzaj dodatku określa prawdopodobieostwo 
wystąpienia działań niepożądanych. Przedawkowanie: Nadużycie lub zbyt szybkie podanie 
może doprowadzić do przewodnienia lub nagromadzenia zbyt dużych ilości sodu, co prowadzi 
do zagrożenia obrzękiem, zwłaszcza w przypadku zaburzeń wydalania sodu przez nerki. W ta-
kim wypadku konieczna może być dodatkowa dializa nerkowa. Podanie zbyt dużej dawki pota-
su może doprowadzić do rozwoju hiperkaliemii, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czyn-
ności nerek. Do objawów należą parestezja kończyn, osłabienie mięsni, paraliż, arytmie, blok 
serca, zatrzymanie akcji serca i splątanie. Leczenie hiperkaliemii obejmuje podanie wapnia, 
insuliny (z glukozą), wodorowęglanu sodu, żywic jonowymiennych, lub zastosowanie dializy. 
Pozajelitowe podanie nadmiaru soli magnezu prowadzi do rozwoju hipermagnezemii, której 
ważnymi objawami są utrata głębokich odruchów ścięgnistych i depresja oddechowa. Oba te 
objawy następują w wyniku blokady nerwowo-mięśniowej. Do innych objawów hipermagneze-
mii mogą należeć: nudności, wymioty, zaczerwienienie skóry, pragnienie, niedociśnienie w wy-
niku rozszerzenia naczyń obwodowych, senność, splątanie, osłabienie mięśni, rzadkoskurcz, 
śpiączka i zatrzymanie akcji serca. Podanie nadmiaru chlorków może spowodowad utratę wo-
dorowęglanu z efektem zakwaszającym. Przedawkowanie takich związków jak octany i jabł-
czany, które są metabolizowane z utworzeniem anionu wodorowęglanowego może prowadzić 
do zasadowicy metabolicznej, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek. Do obja-
wów mogą należeć zmiany nastroju, zmęczenie, duszność, osłabienie mięśni i nieregularny 
rytm serca. U pacjentów ze współistniejącą hipokalcemią może wystąpić wzmożone napięcie 
mięśniowe, drżenia i tężyczka. Leczenie zasadowicy metabolicznej związanej ze wzrostem stę-
żenia wodorowęglanu polega przede wszystkim na właściwym skorygowaniu bilansu płynów  
i elektrolitów. Podanie nadmiaru soli wapnia może prowadzić do hiperkalcemii. Do objawów 
hiperkalcemii mogą należeć: jadłowstręt, nudności, wymioty, zaparcie, ból brzucha, osłabienie 
mięśni, zaburzenia psychiczne, nadmierne pragnienie, wielomocz, wapnica nerek, kamienie 
nerkowe i, w ciężkich przypadkach, arytmia i śpiączka. Zbyt szybka iniekcja dożylna soli wapnia 
może także prowadzić do wielu objawów hiperkalcemii, a także kredowego posmaku, uderzeń 
gorąca i rozszerzenia naczyń obwodowych. Łagodna, bezobjawowa hiperkalcemia ustępuje 
zwykle po zaprzestaniu podawania wapnia i innych leków wywołujących, takich jak witamina D. 
Jeśli hiperkalcemia ma ciężką postać, niezbędne jest pilne leczenie (takie jak diuretyki pętlowe, 
hemodializa, kalcytonina, bisfosfoniany, edetynian trisodu). Kiedy przedawkowanie związane 
jest z lekami dodanymi do roztworu podawanego we wlewie, oznaki i objawy nadmiernej infu-
zji związane są z rodzajem zastosowanego dodatku. W razie niezamierzonej nadmiernej infuzji 
leczenie należy przerwać, a pacjenta należy obserwować w kierunku oznak i objawów związa-
nych z podanym lekiem. W razie konieczności należy zastosować odpowiednie leczenie obja-
wowe i podtrzymujące. Niezgodności farmaceutyczne: Zmieszanie produktu leczniczego z le-
kami zawierającymi węglany, fosforany, siarczany i winiany może doprowadzić do wytrącania 
osadu. 

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:  
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun Straße 1, 34212 Melsungen, NIEMCY. 

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21 153 wydane przez Ministra Zdrowia. 

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany na receptę oznaczony symbolem „Rp.” 



Lipidem, 200 mg/ml, emulsja do infuzji
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1000  ml emulsji zawiera: triglicerydy nasyconych kwasów 
tłuszczowych, o średniej długości łańcucha 100,0 g, olej sojowy oczyszczony 80,0 g, omega-3-kwa-
sów triglicerydy 20,0 g. Zawartość triglicerydów 200 mg/ml (20%). Zawartość niezbędnych kwasów 
tłuszczowych: kwas linolowy (omega-6) 38,4-46,4 g/l; kwas alfa-linolenowy (omega-3) 4,0-8,8 g/l; 
kwas eikozapentaenowy i kwas dokozaheksaenowy (omega-3) 8,6-17,2 g/l. Substancje pomocnicze 
o znanym działaniu: 1000 ml emulsji zawiera 2,6 mmol sodu (w postaci sodu wodorotlenku i sodu 
oleinianu). Wartość energetyczna 7990 kJ/l  1910 kcal/l, osmolalność około 410 mOsm/kg, kwaso-
wość lub zasadowość (miareczkowanie do pH 7,4) poniżej 0,5 mmol NaOH/l lub HCl/l, pH 6,5-8,5.
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Emulsja do infuzji. Mlecznobiała emulsja typu olej w wodzie. 
SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
Wskazania do stosowania. Dostarczanie energii, w tym łatwych do wykorzystania lipidów (triglice-
rydów o średniej długości łańcucha) oraz niezbędnych kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-3,  
w ramach żywienia pozajelitowego, gdy żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystar-
czające lub przeciwwskazane. Produkt Lipidem jest wskazany do stosowania u dorosłych, wcześnia-
ków i noworodków urodzonych o czasie, niemowląt, dzieci i młodzieży.
Dawkowanie i sposób podawania. Dawkowanie musi być dostosowane indywidualnie do zapo-
trzebowania danego pacjenta. Maksymalne dawki dobowe należy podawać tylko po stopniowym 
zwiększeniu dawkowania z dokładną obserwacją tolerancji infuzji. Wykorzystanie podanych dożylnie 
lipidów zależy m.in. od ciężkości choroby zasadniczej, masy ciała, wieku ciążowego i pourodzenio-
wego oraz funkcjonowania organizmu. W zależności od zapotrzebowania energetycznego zalecane 
są następujące dawki dobowe. Dorośli: zwykle stosowana dawka to 0,7 do 1,5 g lipidów na kg masy 
ciała (mc.) na dobę. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 2,0 g lipidów/kg mc./dobę, stosowanej  
w razie dużego zapotrzebowania energetycznego lub zwiększonego zużycia tłuszczu (np. u pacjentów 
z chorobą nowotworową). W przypadku długookresowego żywienia pozajelitowego w warunkach 
domowych (> 6 miesięcy) oraz u pacjentów z zespołem krótkiego jelita podaż podawanych dożylnie 
lipidów nie powinna przekraczać 1,0 g/kg mc./dobę. Dla pacjenta o masie ciała 70 kg, dawka dobo-
wa 2,0 g lipidów/kg mc./dobę odpowiada maksymalnej dawce dobowej 700 ml produktu Lipidem. 
Dzieci i młodzież: korzystne może być stopniowe zwiększanie podaży lipidów o 0,5-1,0 g lipidów/
kg mc./dobę, biorąc pod uwagę możliwość monitorowania wzrostu stężenia triglicerydów w osoczu  
i zapobieżenia hiperlipidemii. Wcześniaki, noworodki urodzone o czasie, niemowlęta i małe dzieci: nie 
zaleca się przekraczania dawki dobowej 2,0-3,0 g lipidów/kg mc./dobę. U wcześniaków i noworod-
ków urodzonych o czasie, niemowląt i małych dzieci dobowa dawka lipidów powinna być podawana  
w infuzji w trybie ciągłym przez około 24 godziny. Dzieci i młodzież: nie zaleca się przekraczania 
dawki dobowej 2,0-3,0 g lipidów/kg mc./dobę. Pacjenci w podeszłym wieku: zasadniczo stosuje się 
takie same dawkowanie, co u dorosłych pacjentów, jednakże należy zachować ostrożność u pacjen-
tów z chorobami współistniejącymi, takimi jak niewydolność serca lub nerek, które często występują 
u pacjentów w podeszłym wieku.
Szybkość infuzji. Infuzję należy podawać z najmniejszą możliwą szybkością. Podczas pierw-
szych 15  minut szybkość infuzji powinna wynosić tylko 50% maksymalnej stosowanej szyb-
kości infuzji. Pacjenci powinni być dokładnie monitorowani w celu wykrycia wystąpienia działań 
niepożądanych. Maksymalna szybkość infuzji: Dorośli: do 0,15  g lipidów/kg mc./godzinę. Dla pa-
cjenta o masie ciała 70 kg odpowiada to maksymalnej szybkości infuzji 52,5 ml produktu Lipidem 
na godzinę. Ilość podawanych lipidów wynosi w takiej sytuacji 10,5  g na godzinę. Wcześniaki, 
noworodki urodzone o czasie, niemowlęta i małe dzieci: do 0,15  g lipidów/kg mc./godzinę.  
Dzieci i młodzież: do 0,15 g lipidów/kg mc./godzinę.
Sposób podawania. Podanie dożylne. Emulsje tłuszczowe nadają się do podawania do żył obwo-
dowych, mogą być też podawane do żył obwodowych osobno jako element całkowitego żywienia 
pozajelitowego. W razie podawania emulsji tłuszczowych jednocześnie z roztworami aminokwasów 
i węglowodanów, trójnik typu Y lub złącze omijające powinno być umieszczone jak najbliżej pacjen-
ta. Czas trwania leczenia: ponieważ doświadczenie kliniczne dotyczące długotrwałego stosowania 
produktu leczniczego Lipidem jest ograniczone, normalnie nie należy go podawać dłużej niż przez 
tydzień. Jeśli wskazane jest dłuższe żywienie pozajelitowe z użyciem emulsji tłuszczowych, produkt 
Lipidem można podawać przez dłuższy okres, pod warunkiem odpowiedniego monitorowania.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, jaja, ryby, orzeszki ziemne, białko soi lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą; ciężka hiperlipidemia charakteryzująca się hipertriglicerydemią 
(≥ 1000 mg/dl lub 11.4 mmol/l); ciężka koagulopatia; cholestaza wewnątrzwątrobowa; ciężka nie-
wydolność wątroby; ciężka niewydolność nerek przy braku leczenia nerkozastępczego; ostre zdarze-
nia zakrzepowo-zatorowe, zatorowość tłuszczowa; kwasica. Ogólne przeciwwskazania do żywienia 
pozajelitowego: niestabilny stan krążenia z zagrożeniem życia (stany zapaści i wstrząsu); ostra faza 
zawału mięśnia sercowego lub udaru; niestabilne zaburzenia metaboliczne (np. niewyrównana cu-
krzyca, ciężka posocznica, śpiączka o nieznanym pochodzeniu); niedostateczne zaopatrzenie tkanek 
w tlen; zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej; ostry obrzęk płuc; niewyrównana niewydolność 
serca.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. Podczas infuzji produktu lecz-
niczego Lipidem należy monitorować stężenie triglicerydów w surowicy. W przypadku pacjentów,  
u których podejrzewa się zaburzenia metabolizmu tłuszczów, przed rozpoczęciem infuzji należy wy-
kluczyć hiperlipidemię na czczo. W zależności od metabolizmu pacjenta, w rzadkich przypadkach 
może wystąpić hipertriglicerydemia. Jeżeli stężenie triglicerydów w osoczu u dorosłych pacjentów 
podczas podawania emulsji tłuszczowej przekroczy 4,6  mmol/l (400  mg/dl), zaleca się zmniej-
szenie szybkości infuzji. Infuzję należy przerwać, jeśli stężenie triglicerydów w osoczu przekroczy 
11,4 mmol/l (1000 mg/dl), bowiem takie stężenie związane jest ze zwiększonym ryzykiem ostrego 
zapalenia trzustki. Wszelkie zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej mu-
szą być skorygowane przed rozpoczęciem infuzji. Ponowne odżywienie lub przekarmienie pacjen-
tów niedożywionych lub w stanie wyczerpania może doprowadzić do hipokaliemii, hipofosfatemii 
i hipomagnezemii. W celu wyrównania zaburzeń konieczna jest dodatkowa suplementacji elektro-
litów. Konieczne jest monitorowanie stężenia elektrolitów w surowicy, bilansu płynów, równowagi 
kwasowo-zasadowej, morfologii krwi, parametrów krzepnięcia oraz czynności wątroby i nerek. W 
przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów reakcji anafilaktycznej (np. gorączka, dreszcze, wy-
sypka, czy duszność) należy natychmiast przerwać infuzję. Dostarczanie energii wyłącznie w postaci 
emulsji tłuszczowych może spowodować kwasicę metaboliczną. Z tego względu zaleca się podawanie 
w infuzji dożylnej odpowiedniej ilości węglowodanów lub roztworów aminokwasów zawierających 
węglowodany wraz z emulsjami tłuszczowymi. W przypadku pacjentów wymagających całkowitego 

żywienia pozajelitowego, konieczna jest dodatkowa suplementacja węglowodanów, aminokwasów, 
elektrolitów, witamin i pierwiastków śladowych. Należy także zapewnić odpowiednią podaż płynów. 
Zaburzenie zdolności do eliminacji triglicerydów może prowadzić do wystąpienia „zespołu przeciąże-
nia tłuszczem”, co może być efektem przedawkowania. Mieszanie z substancjami nie wykazującymi 
zgodności może spowodować rozpad emulsji lub wytrącenie cząstek; oba zjawiska wiążą się z du-
żym ryzykiem zatorowości. Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania produktu 
leczniczego Lipidem dłużej niż siedem dni. Podobnie jak w przypadku innych roztworów dożylnych, 
zwłaszcza do żywienia pozajelitowego, podczas infuzji produktu Lipidem należy ściśle przestrzegać 
zasad aseptyki.
Pacjenci w podeszłym wieku. Zasadniczo stosuje się takie same dawkowanie, co u dorosłych pa-
cjentów, jednakże należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobami współistniejącymi, takimi 
jak niewydolność serca lub nerek, które często występują u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci  
z cukrzycą, zaburzeniem  czynności serca lub nerek. Podobnie jak w przypadku innych infuzji dużych 
objętości płynów, produkt Lipidem należy podawać z zachowaniem ostrożności pacjentom z zabu-
rzeniami serca lub nerek. Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania tego produktu 
u pacjentów z cukrzycą lub niewydolnością nerek. Pacjenci z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów. 
Produkt Lipidem należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniami metaboli-
zmu tłuszczów i zwiększonym stężeniem triglicerydów w surowicy, np. niewydolność nerek, cukrzyca, 
zapalenie trzustki, zaburzenia wątroby, niedoczynność tarczycy (z hipertriglicerydemią), posocznica  
i zespół metaboliczny. W razie podawania produktu Lipidem pacjentom z takimi stanami konieczne 
jest częstsze kontrolowanie stężenia triglicerydów, aby upewnić się, że triglicerydy są właściwe elimi-
nowane, a ich stężenie nie przekracza 11,4 mmol/l (1000 mg/dl). W przypadkach złożonej hiperlipide-
mii i zespołu metabolicznego, stężenie triglicerydów zmienia się w konsekwencji podawania glukozy, 
tłuszczów i przekarmienia. Należy odpowiednio dostosować dawkę., ocenić i monitorować inne źró-
dła tłuszczów i glukozy oraz leki zakłócające ich metabolizm. Hipertriglicerydemia utrzymująca się po 
upływie 12 godzin po podaniu tłuszczów również wskazuje na nieprawidłowy metabolizm tłuszczów. 
Dzieci i młodzież. Wolne kwasy tłuszczowe (FFA) konkurują z bilirubiną o miejsca wiązania z albumi-
nami. W szczególności noworodki urodzone znacznie przed czasem są w większym stopniu narażone 
na hiperbilirubinemię z uwagi na duże stężenie FFA uwalnianych z triglicerydów i w związku z tym 
dużym stosunkiem FFA do albumin. W przypadku żywionych pozajelitowo niemowląt zagrożonych hi-
perbilirubinemią należy monitorować stężenie triglicerydów i bilirubiny i w razie potrzeby odpowied-
nio dostosować szybkość infuzji tłuszczów. Podczas infuzji produkt Lipidem powinien być chroniony 
przed światłem fototerapeutycznym, aby ograniczyć powstawanie potencjalnie szkodliwych hydro-
nadtlenków triglicerydów. Podczas infuzji produktu Lipidem należy regularnie kontrolować stężenie 
triglicerydów w surowicy (szczególnie w przypadku wcześniaków o małej masie ciała), zwłaszcza  
w razie zwiększonego ryzyka hiperlipidemii (np. w stanie stresu lub w przypadku infekcji). Uzasadnione 
może być stopniowe zwiększanie dawki dobowej. W zależności od stanu metabolizmu pacjenta,  
w rzadkich przypadkach może wystąpić hipertriglicerydemia. W przypadku niemowląt należy rozwa-
żyć zmniejszenie dawki, jeśli stężenie triglicerydów w osoczu podczas infuzji przekroczy 2,8 mmol/l 
(250 mg/dl). W przypadku starszych dzieci i młodzieży należy rozważyć zmniejszenie dawki, jeśli 
stężenie triglicerydów w osoczu podczas infuzji przekroczy 4,6 mmol/l (400 mg/dl).
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące substancji pomocniczych. Produkt Lipidem 
zawiera 2,6 mmol/l sodu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu 
w diecie.
Wpływ na wyniki testów laboratoryjnych. Tłuszcze mogą zaburzać wyniki pewnych testów labo-
ratoryjnych (takich jak oznaczenia bilirubiny, dehydrogenazy mleczanowej, saturacji tlenem) w razie 
pobrania próbki krwi przed eliminacją tłuszczów z krwiobiegu, co może trwać 4 do 6 godzin.
Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji. Nie przeprowadzono badań 
dotyczących interakcji. Heparyna podawana w dawkach klinicznych powoduje przejściowe uwalnia-
nie lipazy lipoproteinowej do krwi. Może to początkowo prowadzić do nasilenia lipolizy osoczowej, 
a następnie przejściowego zmniejszenie klirensu triglicerydów. Olej sojowy naturalnie zawiera wita-
minę K1, co może zakłócać działanie lecznicze pochodnych kumaryny, które powinno być dokładnie 
monitorowane u pacjentów leczonych takimi lekami.
Wpływ na płodność, ciążę i laktację. Ciąża: nie ma danych lub istnieją tylko ograniczone dane 
dotyczące stosowania produktu Lipidem u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach dotyczą-
ce emulsji tłuszczowej zawierającej dwa razy więcej triglicerydów kwasów omega-3 i odpowiednio 
mniejszą ilość triglicerydów kwasów omega-6 w porównaniu z produktem Lipidem nie wykazały 
bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję. W okresie ciąży żywienie po-
zajelitowe może być konieczne. Produkt leczniczy Lipidem należy podawać kobietom w okresie ciąży 
tylko po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. Karmienie piersią: Składniki/metabolity 
produktu Lipidem przenikają do mleka kobiecego, ale w dawkach leczniczych nie przewiduje się ich 
wpływu na organizm noworodków/niemowląt karmionych piersią. Ogólnie, nie zaleca się karmienia 
piersią przez matki otrzymujące żywienie pozajelitowe. Płodność: nie ma dostępnych danych doty-
czących stosowania produktu Lipidem.
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie dotyczy.
Działania niepożądane. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: bardzo rzadko: nadkrzepliwość, niezna-
na: leukopenia, małopłytkowość. Zaburzenia układu immunologicznego: bardzo rzadko: reakcje aler-
giczne (np. reakcje anafilaktyczne, wykwity skórne, obrzęk gardła, jamy ustnej i twarzy). Zaburzenia 
metabolizmu i odżywiania: bardzo rzadko: hiperlipidemia, kwasica metaboliczna. Częstość występo-
wania tych działań niepożądanych zależy od dawki i może być większa w warunkach bezwzględne-
go lub względnego przedawkowania. bardzo rzadko: hiperglikemia. Zaburzenia układu nerwowego: 
bardzo rzadko: ból głowy, senność. Zaburzenia naczyniowe: bardzo rzadko: nadciśnienie lub niedo-
ciśnienie, uderzenia gorąca. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: bardzo 
rzadko: duszność, sinica. Zaburzenia żołądka i jelit: bardzo rzadko: nudności, wymioty, utrata apetytu. 
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: bardzo rzadko: rumień, potliwość. Zaburzenia wątroby i dróg 
żółciowych: nieznana: cholestaza. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: rzadko: ból 
pleców, kości, klatki piersiowej oraz okolicy lędźwiowej. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu poda-
nia: bardzo rzadko: podwyższenie temperatury ciała, uczucie zimna, dreszcze, zespół przeciążenia.  
W razie wystąpienia działań niepożądanych infuzja musi zostać przerwana. Jeśli stężenie triglice-
rydów podczas infuzji przekroczy 11,4  mmol/l (1000  mg/dl), infuzja musi zostać przerwana. Przy 
stężeniu przekraczającym 4,6  mmol/l (400  mg/dl) można kontynuować infuzję przy zmniejszonej 
szybkości. W razie wznowienia podawania infuzji pacjenta należy uważnie monitorować, szczególnie 
na początku, oraz często oznaczać stężenie triglicerydów w surowicy. Informacje na temat poszcze-
gólnych działań niepożądanych: Nudności, wymioty i brak apetytu stanowią objawy często związane 

Informacja o produkcie
Aminoplasmal® Paed
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Roztwór do infuzji zawiera w 1 ml: Izoleucyna 5,10 mg; 
Leucyna 7,60 mg; Lizyna jednowodna (odpowiada lizynie) 9,88 mg (8,80 mg); Metionina 2,00 mg; 
Fenyloalanina 3,10 mg; Treonina 5,10 mg; Tryptofan 4,00 mg; Walina 6,10 mg; Arginina 9,10 mg; 
Histydyna 4,60 mg; Alanina 15,90 mg; Glicyna 2,00 mg; Kwas asparaginowy 6,60 mg; Kwas glu-
taminowy 9,30 mg; Prolina 6,10 mg; Seryna 2,00 mg; N-acetylotyrozyna (odpowiada tyrozynie) 
1,30 mg (1,06 mg); Acetylocysteina (odpowiada cysteinie) 0,700 mg (0,520 mg); Tauryna 0,300 
mg. Zawartość aminokwasów 0,1 g/ml; zawartość azotu 0,0152 g/ml

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Roztwór do infuzji. Przejrzysty, bezbarwny lub lekko żółtawy 
roztwór. Wartość energetyczna: 1700 kJ/l (400 kcal/l). Osmolarność teoretyczna 790 mOsm/l. 
Kwasowość (miareczkowanie do pH 7,4): 23 mmol. pH ok. 6,1.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Źródło aminokwasów jako element żywienia pozajelitowego  
w skojarzeniu z roztworami dostarczającymi energię (glukozę i tłuszcze) oraz elektrolity dla no-
worodków urodzonych o czasie lub przedwcześnie, niemowląt, małych dzieci i starszych dzieci, 
jeśli żywienie doustne lub dojelitowe nie jest możliwe, jest niewystarczające lub przeciwwska-
zane.

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA: Dzieci i młodzież Podane poniżej zasady dawkowania 
dla danych grup wiekowych stanowią przybliżone wartości orientacyjne. Dokładne dawki powin-
ny być dostosowywane indywidualnie na podstawie wieku, stopnia rozwoju, bieżącego stanu 
zdrowia i rodzaju leczenia. Infuzję należy rozpocząć z szybkością o wartości poniżej docelowej 
wartości szybkości infuzji, zwiększając do wartości docelowej w ciągu pierwszej godziny. Podaż 
aminokwasów w ramach żywienia pozajelitowego uważana za właściwą dla większości dzieci: 
Noworodki urodzone przedwcześnie: 1,5 4,0 g aminokwasów/kg masy ciała na dobę, co stanowi 
15 40 ml/kg mc. na dobę. Noworodki urodzone o czasie (w wieku do 27 dni): 1,5 3,0 g amino-
kwasów/kg mc. na dobę, co stanowi 15 30 ml/kg mc. na dobę. Niemowlęta i małe dzieci (w 
wieku od 28 dni do 23 miesięcy): 1,0 2,5 g /kg mc. na dobę, co stanowi 10 25 ml/kg mc. na dobę. 
Starsze dzieci (w wieku od 2 do 11 lat): 1,0 2,0 g/kg mc. na dobę, co stanowi 10 20 ml/kg mc. 
na dobę. W przypadku dzieci w ciężkim stanie zalecana dawka aminokwasów może być większa 
(do 3,0 g aminokwasów/kg masy ciała na dobę). Maksymalna szybkość infuzji wynosi do 0,1 g 
aminokwasów/kg masy ciała na godzinę, co odpowiada około 1 ml/kg masy ciała na godzinę. Spo-
sób podawania: Podanie dożylne. W związku z wysoką osmolarnością Aminoplasmal Paed 10%  
w stanie nierozcieńczonym należy podawać wyłącznie do żyły centralnej. Jednakże osmolarność 
odpowiednio rozcieńczonego Aminoplasmal Paed 10, na przykład z wodą do wstrzykiwań lub od-
powiednim roztworem, jest mniejsza i w tym przypadku podanie do żyły obwodowej jest możliwe. 
Jeśli jednoczesna podaż energii i elektrolitów jest prawidłowa, brak jest ograniczeń względem 
schematu żywienia pozajelitowego. Aminoplasmal Paed 10% stanowi jedynie element żywienia 
pozajelitowego. Jeśli pacjent jest odżywiany wyłącznie pozajelitowo, wymagane jest jednoczesne 
dostarczenie źródeł energii (należy wziąć pod uwagę zapotrzebowanie na niezbędne kwasy tłusz-
czowe) oraz suplementacja elektrolitów, witamin i mikroelementów.

PRZECIWWSKAZANIA: stany przewodnienia, hipokaliemia, wrodzone wady metabolizmu 
aminokwasów, ostre zaburzenia metabolizmu wskutek hipoksji i kwasicy, niestabilność układu 
krążenia zagrażająca życiu, ostry obrzęk płuc, niewyrównana niewydolność serca. Podobnie jak  
w przypadku wszystkich roztworów zawierających aminokwasy, stosowanie Aminoplasmal Paed 
10% jest przeciwwskazane w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby, śpiączki wątrobowej  
i ciężkiej niewydolności nerek w warunkach braku leczenia nerkozastępczego.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA: Nale-
ży zachować ostrożność w przypadku zwiększenia osmolarności surowicy. Należy zachować 
ostrożność, jeśli istnieje konieczność ograniczenia przyjmowania płynów, na przykład w przy-
padku hiponatremii. W szczególności wymagane jest częstsze kontrolowanie stanu kliniczne-
go i odpowiednich wyników badań laboratoryjnych u pacjentów z: zaburzeniami metabolizmu 
aminokwasów; zaburzeniem czynności wątroby ze względu na ryzyko nawrotu lub zaostrzenia 
istniejących zaburzeń neurologicznych związanych z hiperamonemią; niewydolnością nerek,  
w szczególności z towarzyszącą hiperkaliemią lub czynnikami ryzyka wystąpienia lub zaostrzenia 
kwasicy metaboliczne, lub hiperazotemią wskutek zmniejszonego klirensu nerkowego. Dawkę na-
leży dostosować do wieku, stanu odżywienia i choroby podstawowej. Poza tym ważne jest, aby 
uzupełniać leczenie, dostarczając źródła energii (glukozę i tłuszcze), witaminy i mikroelementy.  
W przypadku mikroelementów należy stosować preparaty dla dzieci. Przed podaniem Amino-
plasmal Paed 10% do żyły obwodowej produkt należy odpowiednio rozcieńczyć właściwym roz-
tworem. Podczas żywienia pozajelitowego należy kontrolować równowagę wodnoelektrolitową, 
osmolarność surowicy, równowagę kwasowo-zasadową, stężenia glukozy we krwi i czynność 
nerek oraz aktywność enzymów wątrobowych, przy czym częstość kontrolować zależy od nasi-
lenia choroby podstawowej i stanu klinicznego pacjenta.Należy oznaczyć stężenie azotu mocz-
nikowego oraz amoniaku w surowicy. Podczas długotrwałego stosowania (kilka tygodni) należy 
dokładnie kontrolować parametry morfologii krwi i czynniki krzepnięcia.

INTERAKCJE Z INNYMI PRODUKTAMI LECZNICZYMI I INNE RODZAJE INTERAKCJI: Nieznane.

WPŁYW NA PŁODNOŚĆ, CIĄŻĘ I LAKTACJĘ: Aminoplasmal Paed 10% jest przeznaczony do 
stosowania wyłącznie u dzieci i młodzieży.

WPŁYW NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIA MASZYN: Nie dotyczy.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: Mogą wystąpić działania niepożądane, które jednakże nie są wy-
raźnie związane z produktem, tylko z żywieniem pozajelitowym, szczególnie w początkowym 
jego etapie. Niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100): Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty. 
Zaburzenia ogólne: ból głowy, dreszcze, gorączka. Jeśli produkt jest podawany do żyły obwodowej 
i nie jest odpowiednio rozcieńczony, może wystąpić zakrzepowe zapalenie żył wskutek wysokiej 
osmolarności roztworu.

PRZEDAWKOWANIE: Objawy: Zbyt duża szybkość infuzji może prowadzić do wystąpienia reakcji 
nietolerancji objawiających się w postaci nudności, wymiotów, uderzeń krwi do głowy, uczucia 

ciepła, utraty aminokwasów przez nerki i w związku z tym zaburzenia równowagi aminokwasów. 
Leczenie: W przypadku wystąpienia reakcji nietolerancji należy tymczasowo przerwać infuzję 
aminokwasów i wznowić ją w późniejszym czasie przy mniejszej szybkości infuzji.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKODYNAMICZNE: Grupa farmakoterapeutyczna: płyny infuzyjne do ży-
wienia pozajelitowego, aminokwasy, kod ATC: B05BA01. Mechanizm działania: Roztwór do infuzji 
zawiera 19 aminokwasów, które mają pokrywać zapotrzebowanie jakościowe na białka u dziecka: 
wszystkie aminokwasy niezbędne i względnie niezbędne dla dzieci. W porównaniu z konwencjo-
nalnymi roztworami aminokwasów Aminoplasmal Paed 10% posiada: względnie dużą zawartość 
lizyny, taurynę, względnie małą zawartość metioniny, małą zawartość fenyloalaniny i proliny. 
Roztwory nie zawierają dodatkowych elektrolitów, aby nie wpływały one na leczenie elektrolitami 
dzieci podczas resuscytacji. Działanie farmakodynamiczne: Aminokwasy są substratem do syn-
tezy białek. Czyste roztwory aminokwasów podawane są jako element żywienia pozajelitowego 
wraz ze składnikami stanowiącymi źródła energii i innymi składnikami pokarmowymi, takimi jak 
elektrolity, mikroelementy, witaminy oraz płyny w celu utrzymania i poprawy stanu odżywienia 
organizmu lub ograniczenia wszelkich strat tych substancji.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOKINETYCZNE: Wchłanianie: Aminoplasmal Paed 10% jest podawany 
we wlewie dożylnym. Stąd dostępność wszystkich substratów dla metabolizmu jest natychmia-
stowa.

DYSTRYBUCJA: Stężenia wolnych aminokwasów w surowicy podlegają znacznym wahaniom. 
Dotyczy to zarówno stężenia pojedynczych aminokwasów, jak i całkowitego stężenia amino-
kwasów. Natomiast wzajemny stosunek aminokwasów pozostaje względnie stały bez względu 
na całkowite stężenie aminokwasów lub bezwzględne stężenie pojedynczych aminokwasów. 
Wydaje się, że organizm dąży do zachowania stałego poziomu substratów aminokwasów na re-
ferencyjnym poziomie fizjologicznym i, na ile to możliwe, zapobiegania zaburzeniom równowagi  
w profilu aminokwasów. W większości przypadków, gdy możliwości kompensacyjne organizmu są 
na prawidłowym poziomie, wyłącznie znaczne zmiany w ilości podawanych substratów prowadzą 
do zaburzenia homeostazy aminokwasów we krwi. Zakłada się, że typowe zmiany patologiczne 
w profilu aminokwasów w osoczu występują wyłącznie, jeśli czynności regulacyjne podstawo-
wych narządów metabolizmu, np. wątroby lub nerki, są znacznie zaburzone. Jeśli konieczne, 
takie zmiany można leczyć przywracając homeostazę przy pomocy roztworów aminokwasów 
o specjalnym składzie. W warunkach patologicznych, w przypadku braku podaży aminokwasów 
egzogennych, zachodzą znaczne, typowe zmiany w profilu aminokwasów w osoczu, ogólnie 
wpływające zarówno na bezwzględne stężenie pojedynczych aminokwasów, jak i ich skład pro-
centowy w osoczu. Metabolizm: Aminokwasy jako całość są złożonym systemem substancji, które 
na siebie wzajemnie wpływają. Z jednej strony zachodzi bezpośrednia zależność metaboliczna 
między pojedynczymi aminokwasami (na przykład: produkcja tyrozyny poprzez hydroksylację fe-
nyloalaniny). Z drugiej strony inny mechanizm metaboliczny w organizmie może wykazać reakcję 
wrażliwości na zmianę w zakresie profilu aminokwasów poprzez zmianę stężenia pojedynczych 
aminokwasów lub grup aminokwasów (na przykład: zmiany w stosunku aromatycznych ami-
nokwasów i aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach). Dodatkowo, zmiany w stosunkach  
w zakresie grupy aminokwasów o podobnej konfiguracji chemicznej i podobnym mechanizmie 
metabolicznym mogą wpływać na cały metabolizm organizmu.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH: Kwas cytrynowy jednowodny, Woda do wstrzykiwań.

OKRES WAŻNOŚCI: 2 lata. Po pierwszym otwarciu produkt należy zużyć natychmiast. Po zmie-
szaniu z innymi składnikami żywienia pozajelitowego: Aminoplasmal Paed 10% należy mieszać 
z innymi roztworami do infuzji dożylnej wyłącznie, jeśli uprzednio potwierdzono ich zgodność. 
Informacje dotyczące zgodności różnych dodatków (np. glukozy, tłuszczów, elektrolitów, mi-
kroelementów, witamin) i odpowiedniego okresu ważności takich domieszek można uzyskać 
na życzenie u producenta. Badania trwałości chemicznej i fizycznej potwierdzają stabilność po 
zmieszaniu z tymi roztworami przez 24 godziny w temperaturze 2-8°C oraz 24 godziny w tem-
peraturze 37°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć bezpośrednio po 
rozcieńczeniu. Jeśli roztwór nie jest używany natychmiast, odpowiedzialność za warunki i czas 
przechowywania roztworu ponosi użytkownik.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA: Nie zamrażać. Jeśli do-
szło do przypadkowego zamrożenia roztworu, worek należy usunąć.

RODZAJ I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: Aminoplasmal Paed 10% jest dostarczany w workach 
z wielowarstwowej folii (z polipropylenu, SEBS (styren/etylen/butylen/styren) i kopoliestru ete-
ru). Wewnętrzna warstwa, stykająca się z roztworem, jest wykonana z polipropylenu. Pojem-
ność worków wynosi 100 ml lub 250 ml. Worek umieszczony w zewnętrznym ochronnym worku,  
z saszetką zawierającą substancję pochłaniającą tlen, umieszczoną w przestrzeni między wor-
kiem bezpośrednim i zewnętrznym. Pudełka z 12 workami zawierają różne rozmiary pojemników. 
Wielkości opakowań: 12 x 100 ml i 12 x 250 ml.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA I PRZYGOTOWANIA PRODUK-
TU LECZNICZEGO DO STOSOWANIA: Brak specjalnych wymagań dotyczących usuwania po-
jemników, opakowań ochronnych i absorberów tlenu. Nie stosować, jeśli opakowanie ochronne 
zostało uprzednio otwarte lub uszkodzone. Stosować wyłącznie, jeśli worek nie jest uszkodzony, a 
roztwór aminokwasów jest przejrzysty i nie zawiera cząstek stałych. Aminoplasmal Paed 10% jest 
dostarczany w pojemnikach jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu 
należy usunąć. Przed przystąpieniem do infuzji należy zawsze doprowadzić roztwór do tempe-
ratury pokojowej. Ważne jest, aby wszelkie domieszki były przygotowane w warunkach ściśle 
aseptycznych, ponieważ mieszanka składników pokarmowych wspiera rozwój drobnoustrojów.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 
B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Niemcy

Adres do korespondencji: 34209 Melsungen Niemcy

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 21477 

Kategoria dostępności, Produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym - Lz



Lipofundin MCT/LCT 20% (100 mg/ml + 100 mg/ml) emulsja do 
infuzji

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
1000 ml emulsji do infuzji zawiera: olej sojowy oczyszczony 100,0 g, triglicerydy nasyconych kwa-
sów tłuszczowych 100,0 g. Zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych na 1000 ml: kwas lino-
lowy: 48,0 - 58,0 g, kwas a-linolenowy: 5,0 – 11,0 g. Wartość kaloryczna 8095 kJ/l = 1935 kcal/l, 
Osmolarność teoretyczna [mOsm/l] 380, Kwasowość lub zasadowość miareczkowa (do pH 7,4) 
[mmol/l] < 0,5 pH  6,5 – 8,5
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Emulsja do infuzji. Mlecznobiała emulsja typu „oleju w wodzie”. 
SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
Wskazania do stosowania. Źródło kalorii zawierające gotowe do wykorzystania przez organizm 
tłuszcze (MCT). Źródło niezbędnych kwasów tłuszczowych do stosowania u pacjentów wymaga-
jących żywienia pozajelitowego.
Dawkowanie i sposób podawania. Maksymalną dawkę dobową można podawać po uprzednim 
stopniowym zwiększaniu dawki i dokładnym monitorowaniu reakcji pacjenta na infuzję. Wy-
korzystanie podawanych dożylnie tłuszczów zależy od wielu czynników, m.in. stanu ogólnego 
pacjenta, wyjściowego stanu odżywienia, stopnia zaawansowania i rodzaju choroby podsta-
wowej ze szczególnym uwzględnieniem stanów zapalnych, masy ciała, wydolności narządowej;  
u noworodków i niemowląt od wieku ciążowego, wieku poporodowego. W zależności od zapo-
trzebowania kalorycznego zalecane są następujące wielkości dawek: Dorośli: Standardowa dawka 
wynosi 0,7 do 1,5 g tłuszczów na kg masy ciała na dobę. Nie należy przekraczać maksymalnej 
dawki w wysokości 2,0 g tłuszczów na kg masy ciała na dobę, którą podać można w sytuacji np. 
dużego zapotrzebowania na energię lub w przypadku spalania tłuszczów (np. pacjenci z chorobą 
nowotworową). W przypadku długotrwałego żywienia pozajelitowego w domu (> 6 miesięcy) 
lub w przypadku pacjentów z zespołem krótkiego jelita, dobowa dawka tłuszczów nie powinna 
przekraczać 1,0 g na kg masy ciała. Preferowana jest emulsja tłuszczów MCT/LCT, które powinny 
stanowić do 50% kalorii pozabiałkowych. W przypadku pacjenta o masie ciała 70 kg dobowa 
dawka 2,0 g na kg masy ciała na dobę odpowiada maksymalnej dawce dobowej produktu lecz-
niczego Lipofundin MCT/LCT 20% wynoszącej 700 ml. Dzieci: W populacji dziecięcej korzystne 
jest stopniowe zwiększanie podaży tłuszczów w granicach 0,5 – 1,0 g na kg mc. / dobę i ścisłe 
monitorowanie stężenia triglicerydów. Ma to na celu wczesne wykrycie możliwej hiperlipide-
mii i zapobieżenie jej narastaniu. Wcześniaki, noworodki urodzone o czasie, niemowlęta i małe 
dzieci: U wcześniaków wstępna dawka powinna wynosić 0,5 do 1,0 g / kg mc. / dobę i należy ją 
stopniowo zwiększać o 0,5 do 1,0 g / kg mc. / dobę do dawki maksymalnej 3 g / kg mc. / dobę.  
U niemowląt i małych dzieci zaleca się nie przekraczać dobowej dawki tłuszczów na poziomie 3,0 
(max. 4,0) g / kg mc. / dobę. W tej grupie wiekowej dobową dawkę należy podawać przez w infuzji 
ciągłej przez 24 godziny. Dzieci i młodzież: Zaleca się nie przekraczać dobowej dawki tłuszczów na 
poziomie 2,0 - 3,0 g na kg masy ciała.
Szybkość infuzji. Szybkość infuzji powinna być możliwie najniższa. Szybkość infuzji podczas 
pierwszych 15 minut nie powinna przekroczyć 50% maksymalnej planowanej szybkości infuzji. 
Należy dokładnie monitorować pacjenta w celu wykrycia wystąpienia działań niepożądanych. 
Maksymalna szybkość infuzji: Dorośli: do 0,15 g lipidów na kg masy ciała na godzinę. Oznacza 
to, że dla pacjenta ważącego 70 kg, maksymalna szybkość infuzji wynosi 52,5 ml produktu lecz-
niczego Lipofundin MCT/LCT 20% na godzinę. Ilość tłuszczów wynosi w tym wypadku 10,5 g na 
godzinę. Wcześniaki, noworodki urodzone o czasie, niemowlęta i małe dzieci: do 0,17 g tłuszczów 
na kg masy ciała na godzinę. Dzieci i młodzież: do 0,13 g tłuszczów na kg masy ciała na godzinę.
Sposób podawania, czas trwania leczenia. Podanie dożylne. Emulsje tłuszczowe mogą być 
podawane do żył obwodowych lub centralnych oraz mogą być podawane osobno poprzez żyły 
obwodowe lub centralne jako część  żywienia pozajelitowego. Jeśli emulsja tłuszczowa jest poda-
wana równolegle z roztworami aminokwasów lub węglowodanów, krótka złączka „Y” lub trójnik 
powinny być umieszczone możliwie najbliżej miejsca wprowadzenia cewnika. Czas podawania 
leku Lipofundin MCT/LCT 20% wynosi zwykle od 1 - 2 tygodni. Jeśli w trakcie żywienia pozajeli-
towego wskazane jest dalsze użycie emulsji tłuszczowej, lek Lipofundin MCT/LCT 20% może być 
podawany przez dłuższy okres czasu pod warunkiem właściwego monitorowania. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na proteiny jaja lub oleju sojowego, produkty z soi lub orzesz-
ków ziemnych lub na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą, ciężka hiperlipemia, cięż-
kie zaburzenia krzepnięcia krwi, ciężka niewydolność wątroby, cholestaza wewnątrzwątrobowa, 
ciężka niewydolność nerek w przypadku braku dostępu do terapii nerko zastępczej, ostra choroba 
zakrzepowa, zator tłuszczowy, nasilająca się skaza krwotoczna, kwasica metaboliczna. Ogólne 
przeciwwskazania związane z żywieniem pozajelitowym: niestabilny stan układu krążenia z za-
grożeniem życia (zapaść lub wstrząs); niestabilne stany metaboliczne (np. ciężki stan pourazowy, 
ciężka posocznica, śpiączka nieznanego pochodzenia); ostra faza  zawału mięśnia sercowego lub 
udaru; niewyrównane zaburzenia równowagi płynowej i elektrolitowej, takie jak hipokaliemia  
i odwodnienie hipotoniczne; niewyrównana niewydolność serca; ostry obrzęk płuc.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. W trakcie infuzji leku Li-
pofundin MCT/LCT 20% należy regularnie monitorować poziom triglicerydów w osoczu. W zależ-
ności od metabolizmu pacjenta może wystąpić przejściowa hipertriglicerydemia lub podwyższo-
ny poziom glukozy. Jeśli stężenie triglicerydów w surowicy krwi przekroczy wartość 4,6 mmol/l  
w trakcie infuzji tłuszczów, należy zmniejszyć prędkość infuzji. W przypadku wystąpienia ostrej 
hiperlipidemii (poziom triglicerydów przekraczający 11,4 mmol/l lub 1000 mg/dl) należy prze-
rwać infuzję. Przed rozpoczęciem infuzji należy wyrównać zaburzenia gospodarki elektrolitowej 
i równowagi kwasowo-zasadowej. Należy monitorować gospodarkę wodno-elektrolitową oraz 
równowagę kwasowo-zasadową, czynności układu sercowo-naczyniowego, a w przypadku dłu-
gotrwałego stosowania - układ krzepnięcia, czynność szpiku (liczbę płytek, leukocytów) i wątroby. 
Nadwrażliwość na jeden ze składników leku Lipofundin MCT/LCT 20% (np. śladowe ilości protein 
w oleju sojowym lub lecytyna zawarta w jaju) występuje niezwykle rzadko, jednakże w przypadku 
pacjentów, u których występują uczulenia, nie można jej całkowicie wykluczyć. W przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek reakcji alergicznych, np. gorączka, dreszcze, wysypka, duszności nale-
ży natychmiast przerwać podanie leku Lipofundin MCT/LCT 20%. Infuzja emulsji tłuszczowych, 
jako jedynego źródła energii, może prowadzić do kwasicy metabolicznej. W celu uniknięcia w/w 
sytuacji należy podawać równocześnie węglowodany i aminokwasy. W przypadku pacjentów ży-
wionych pozajelitowo należy dodatkowo podawać węglowodany, aminokwasy, elektrolity, wita-

ze stanami stanowiącymi wskazanie do żywienia pozajelitowego i jednocześnie mogą być związane 
z żywieniem pozajelitowym. Zespół przeciążenia tłuszczem: Zaburzenie zdolności do eliminacji trigli-
cerydów może prowadzić do zespołu przeciążenia, który może być spowodowany przedawkowaniem. 
Należy obserwować potencjalne objawy przeciążenia metabolicznego. Przyczyna może być gene-
tyczna (zmieniony metabolizm u danego pacjenta) lub przyczyną może być wpływ trwających lub 
przebytych chorób na metabolizm tłuszczów. Zespół ten może również wystąpić podczas ciężkiej 
hipertriglicerydemii, nawet przy zalecanej szybkości infuzji oraz w związku z nagłą zmianą stanu 
klinicznego pacjenta, taką jak zaburzenie czynności nerek lub zakażenie. Zespół przeciążenia cechuje 
hiperlipidemia, gorączka, nacieki tłuszczowe, powiększenie wątroby z marskością lub bez, powięk-
szenie śledziony, niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, zaburzenia krzepnięcia, hemoliza  
i retykulocytoza nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby i śpiączka. Objawy te są zazwyczaj 
odwracalne po przerwaniu infuzji emulsji tłuszczowej. W razie wystąpienia zespołu przeciążenia na-
leży bezwzględnie natychmiast przerwać infuzję produktu Lipidem. 
Przedawkowanie. Objawy: Hiperlipidemia, kwasica metaboliczna. Wystąpić może także zespół prze-
ciążenia. Leczenie: 
W razie przedawkowania wskazane jest natychmiastowe przerwanie infuzji. Inne działania lecznicze 
zależą od objawów występujących u danego pacjenta i ich ciężkości. W razie wznowienia infuzji po 
ustąpieniu objawów zaleca się, aby szybkość infuzji zwiększać stopniowo, często monitorując stan 
pacjenta.
WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
Właściwości farmakodynamiczne. Grupa farmakoterapeutyczna: Płyny do żywienia pozajelitowego, 
emulsje tłuszczowe, kod ATC: B05BA02. Produkt leczniczy Lipidem jest przeznaczony do dostarczania 
energii i wielonienasyconych („niezbędnych”) kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-3 w ramach 
schematów żywienia pozajelitowego. W tym celu w skład produktu leczniczego Lipidem włączono tri-
glicerydy średniołańcuchowe, olej sojowy (triglicerydy długołańcuchowe, głównie omega-6) i triglice-
rydy kwasów tłuszczowych omega-3 (triglicerydy długołańcuchowe). Triglicerydy średniołańcuchowe 
są hydrolizowane szybciej, szybciej eliminowane z krążenia i utleniane w większej ilości niż triglicery-
dy długołańcuchowe. Stąd są one preferowanym substratem energetycznym, zwłaszcza w przypadku 
zaburzeń procesów rozkładu i (lub) wykorzystania triglicerydów długołańcuchowych, np. przypadku 
niedoboru lipazy lipoproteinowej, niedoboru kofaktorów lipazy lipoproteinowej, niedoboru karnityny 
lub upośledzenia systemu transportu zależnego od karnityny. Dodatkowo, długołańcuchowe wielo-
nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 są prekursorami eikozanoidów przeciwzapalnych. Obniżają 
one uwalnianie cytokin prozapalnych z kwasu arachidonowego i zwiększają produkcję cytokin prze-
ciwzapalnych z kwasu eikozapantaenowego oraz kwasu dokozaheksaenowego. Zjawisko to może 
być korzystne w przypadku pacjentów  grupy ryzyka wystapienia reakcji hiperzapalnej i posocznicy. 
Tylko długołańcuchowe triglicerydy kwasów omega-6 i omega-3 dostarczają wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe, w związku z czym są zasadniczo włączone w celu zapobiegania i leczenia niedoboru 
niezbędnych kwasów tłuszczowych, a tylko dodatkowo jako źródło energii. Produkt leczniczy Lipidem 
dostarcza niezbędne kwasy tłuszczowe omega-6, głównie w postaci kwasu linolowego, i kwasy tłusz-
czowe omega-3 w postaci kwasu linolenowego, kwasu eikozapentaenowego i dokozaheksaenowego. 
Fosfatydy, poza pełnieniem funkcji emulgatorów triglicerydów, są składnikami błon komórkowych, 
zapewniając ich płynność i czynności biologiczne. Glicerol, dodany w celu utrzymania izotoniczności 
emulsji względem krwi, jest fizjologicznym produktem pośrednim metabolizmu glukozy i tłuszczów; 
jest metabolizowany jako źródło energii lub wykorzystywany do syntezy glukozy, glikogenu i  triglice-
rydów. Stosunek kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3 w produkcie leczniczym Lipidem wynosi 
około 2,5:1. Farmakologiczne testy bezpieczeństwa nie wykazały żadnego swoistego działania innego 
niż wyżej opisane działanie odżywcze, które jest takie samo, jak przy podawaniu poszczególnych 
składników doustnie.
Właściwości farmakokinetyczne. Dystrybucja: Najważniejsze czynniki, jakie należy brać pod uwagę 
przy określaniu maksymalnego stężenia triglicerydów w surowicy to dawka, szybkość infuzji, stan 
metabolizmu  i inne czynniki indywidualne dotyczące pacjenta (takie jak stężenie na czczo). Tkanka 
łożyska preferencyjnie wychwytuje długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe z krwio-
biegu matki i reguluje ich przenikanie do krążenia płodu. Biotransformacja: Po infuzji triglicerydy są 
hydrolizowane do glicerolu i kwasów tłuszczowych. Są one włączane do fizjologicznych szlaków wy-
twarzania energii, syntezy cząsteczek biologicznie czynnych, glukoneogenezy i resyntezy tłuszczów. 
Eliminacja: Triglicerydy oleju sojowego oraz triglicerydy średniołańcuchowe są całkowicie metabo-
lizowane do CO2 i H2O. Triglicerydy kwasów omega-3 są całkowicie utleniane do CO2 i wody lub 
wbudowywane do błon komórkowych, a następnie metabolizowane do eikozanoidów i cytokin. Od 
30% do 70% tłuszczów podanych w infuzji jest utleniane w ciągu 24 godzin, podczas gdy prędkość 
eliminacji zależy w dużej mierze od stanu odżywienia, równowagi hormonalnej, równoczesnej infuzji 
roztworu glukozy itd. Praktycznie nie dochodzi do wydalania przez nerki.
DANE FARMACEUTYCZNE
Wykaz substancji pomocniczych: lecytyna z jaja kurzego, glicerol, sodu oleinian, askorbylu palmity-
nian, -tokoferol, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań
Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania. Nie przechowywać w temperaturze powy-
żej 25°C. Nie zamrażać. W razie przypadkowego zamrożenia wyrzucić pojemnik. Przechowywać w 
oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
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miny i pierwiastki śladowe. Należy także zapewnić odpowiednią podaż płynów. Łączenie ze sobą 
substancji nie wykazujących zgodności może prowadzić do złamania emulsji lub do wytrącania 
się cząstek, co może znacznie zwiększać ryzyko zatoru. W przypadku płynów o dużej zawartości 
tłuszczów (np. Lipofundin MCT/LCT 20%) stosunek zawartości emulgatora (fosfolipidy) do oleju 
jest niższy, niż w przypadku emulsji o mniejszej zawartości tłuszczów. Stosowanie takich płynów 
zapewnia w osoczu pacjenta korzystnie niższe stężenia triglicerydów, fosfolipidów, wolnych kwa-
sów tłuszczowych i patologicznej lipoproteiny X. W związku z tym zaleca się stosowanie emulsji 
tłuszczowych o większej zawartości tłuszczów, jak Lipofundin MCT/LCT 20%. Pacjenci w pode-
szłym wieku: Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z chorobami związanymi  
z podeszłym wiekiem, jak na przykład niewydolność serca lub nerek. Pacjenci z zaburzenia-
mi metabolizmu tłuszczów: Należy zachować ostrożność podając Lipofundin MCT/LCT 20% 
pacjentom z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów, np. w niewydolności nerek, cukrzycy, 
zapaleniu trzustki, niewydolności wątroby, niedoczynności tarczycy (z hipertriglicerydemią) 
i posocznicy. W przypadku podawania produktu Lipofundin MCT/LCT 20% takim pacjentom 
należy dokładnie monitorować stężenie triglicerydów w osoczu. Dawkę należy dostosować 
do tolerancji metabolicznej. Wystąpienie hipertriglicerydemii w okresie 12 godzin po podaniu 
tłuszczów również wskazuje na zaburzenia metabolizmu tłuszczów. Dzieci: Wolne kwasy tłusz-
czowe (FFA = free fatty acids) konkurują z bilirubiną o wiązanie z albuminami. W szczególności 
wcześniaki mogą być narażone na podwyższone ryzyko hiperbilirubinemii z uwagi na duże 
stężenia FFA uwalnianych z triglicerydów, co prowadzi do dużych wartości proporcji FFA/al-
buminy. W przypadku niemowląt zagrożonych ryzykiem wystąpienia hiperbilirubinemii należy 
monitorować stężenie triglicerydów i bilirubiny i odpowiednio dostosowywać prędkość infuzji 
tłuszczów. W trakcie podawania należy chronić produkt Lipofundin MCT/LCT 20% przed świa-
tłem fototerapeutycznym, ponieważ może ono prowadzić do wytworzenia niebezpiecznych 
wodoronadtlenków w cząsteczkach triglicerydów. W trakcie infuzji produktu Lipofundin MCT/
LCT 20%, a w zwłaszcza w przypadku podwyższonego ryzyka hiperlipidemii, należy regular-
nie monitorować stężenie triglicerydów w osoczu. Zalecane może być stopniowe zwiększanie 
dawki dobowej. W zależności od stanu metabolicznego pacjenta może pojawić się hipertrigli-
cerydemia. Jeśli stężenie triglicerydów w osoczu niemowląt wzrośnie w trakcie infuzji powyżej 
2,8 mmol/l, należy rozważyć zatrzymanie infuzji. W przypadku starszych dzieci zatrzymanie 
infuzji rozważyć należy w przypadku przekroczenia wartości 4,5 mmol/l. Lipofundin MCT/LCT 
20% zawiera mniej niż 1 mmol/l (23 mg) sodu na litr, co oznacza, że jest zasadniczo „wolny 
od sodu”. Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych. Tłuszcze mogą zaburzać wyniki niektórych 
badań diagnostycznych (takich jak oznaczanie bilirubiny, dehydrogenazy mleczanowej, nasy-
cenia tlenem), jeśli przed pobraniem krwi nie zostaną z niej usunięte, co może trwać od 4 do 6 
godzin. 
Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji. Heparyna: Heparyna 
podawana w dawkach klinicznych wywołuje przejściowe uwalnianie lipazy lipoproteinowej 
do krwiobiegu. Może to prowadzić początkowo do przyspieszenia lipolizy, a następnie do 
przejściowego zmniejszenia klirensu triglicerydów. Pochodne kumaryny: Olej sojowy zawiera 
witaminę K1. Zawartość tej witaminy w produkcie Lipofundin MCT/LCT 20% jest tak niska, że 
nie należy spodziewać się zaburzeń procesów krzepnięcia u pacjentów leczonych pochodnymi 
kumaryny. Niemniej jednak, w przypadku pacjentów leczonych równocześnie kumaryną należy 
monitorować status czynników krzepnięcia.
Wpływ na płodność, ciążę i laktację. Ciąża: Brak danych lub dostępne są tylko ograniczo-
ne dane dotyczące stosowania produktu Lipofundin MCT/LCT 20% u kobiet w ciąży. Wyniki 
badań przeprowadzonych na zwierzętach dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję są 
niewystarczające. Laktacja: Składniki/metabolity produktu leczniczego Lipofundin MCT/LCT 
20% przenikają do mleka kobiecego, ale w przypadku stosowania dawek terapeutycznych nie 
należy spodziewać się wpływu na karmione piersią noworodki/niemowlęta. Nie zaleca się, aby 
w trakcie żywienia pozajelitowego matka karmiła dziecko piersią. Płodność: Brak danych doty-
czących wpływu na płodność u ludzi. Wyniki badań na zwierzętach nie potwierdzają wpływu 
na płodność.
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie dotyczy.
Działanie niepożądane. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Bardzo rzadko: nadkrzepliwość, 
częstość nieznana: leukopenia, mołopłytkowość. Zaburzenia układu immunologicznego: bar-
dzo rzadko: reakcje alergiczne (np. reakcje anafilaktyczne, wykwity skórne, obrzęk krtani, ust  
i twarzy). Zaburzenia metabolizmu i odżywiania bardzo rzadko: hiperlipidemii, hiperglikemia, 
kwasica metaboliczna i ketonowa. Częstość występowania tych działań niepożądanych uza-
leżniona jest od wielkości dawki i może wzrastać w sytuacji względnego lub bezwzględnego 
przedawkowania. Zaburzenia układu nerwowego: bardzo rzadko: bóle głowy i zawroty głowy. 
Zaburzenia naczyniowe: bardzo rzadko: nadciśnienie lub niedociśnienie, zaczerwienie twarzy. 
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia bardzo rzadko: duszność, si-
nica. Zaburzenia żołądka i jelit: bardzo rzadko: nudności, wymioty, utrata apetytu. Zaburzenia 
wątroby i dróg żółciowych: częstość nieznana: cholestaza. Zaburzenia skóry i tkanki podskór-
nej: bardzo rzadko: rumień, potliwość. Zaburzenia ogólne i zmiany w miejscach podania: bar-
dzo rzadko: wzrost temperatury ciała, uczucie zimna, dreszcze, zespół przeciążenia tłuszczem. 
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać infuzję produktu Lipofundin 
MCT/LCT 20%, lub zmniejszyć prędkość infuzji. Po ponownym rozpoczęciu infuzji, należy do-
kładnie obserwować pacjenta, zwłaszcza na początku, i oznaczać stężenie triglicerydów w su-
rowicy w krótkich odstępach czasu. Informacje dotyczące konkretnych działań niepożądanych: 
Nudności, wymioty, brak apetytu i hiperglikemia są objawami często związanymi ze stanem 
wymagającym żywienia pozajelitowego lub mogą być związane z żywieniem pozajelitowym. 
Zespół przeciążenia tłuszczem: Przedawkowanie emulsji tłuszczowej lub zaburzona zdolność 
do eliminacji triglicerydów mogą doprowadzić do „zespołu przeciążenia tłuszczem”. Należy 
obserwować pacjenta w celu wykrycia ewentualnych objawów przeciążenia metabolicznego. 
Przyczyną mogą być uwarunkowania genetyczne (różny metabolizm u różnych pacjentów), lub 
na metabolizm tłuszczów może mieć wpływ obecna lub przebyta choroba. Zespół ten może 
pojawić się również w warunkach ostrej hipertriglycerydemii, nawet przy zalecanej szybkości 
infuzji, lub może być związany z nagłą zmianą stanu pacjenta, np. upośledzeniem czynności 
nerek lub zakażeniem. Zespół przeciążenia tłuszczem charakteryzują: hiperlipidemia, gorączka, 
nacieki tłuszczowe, hepatomegalia z żółtaczką lub bez, splenomegalia, niedokrwistość, leuko-
penia, małopłytkowość, zaburzenia krzepnięcia, hemoliza i retykulocytoza, odbiegające od nor-
my wyniki badań czynności wątroby i śpiączka. Objawy te są zwykle odwracalne, jeśli infuzja 

emulsji tłuszczowej zostanie przerwana. W przypadku wystąpienia objawów zespołu przecią-
żenia tłuszczem, należy natychmiast przerwać infuzję produktu Lipofundin MCT/LCT 20%. 
Przedawkowanie. Objawy: Hiperlipidemia, kwasica metaboliczna. Może również wystąpić zespół 
przeciążenia tłuszczem. Leczenie: Natychmiastowe zaprzestanie infuzji. Dalsze postępowanie 
należy ustalić w oparciu o stan kliniczny pacjenta. Jeśli po ustąpieniu objawów wskazane jest 
wznowienie infuzji, zaleca się stopniowe zwiększanie szybkości infuzji z równoczesnym regular-
nym monitorowaniem stanu pacjenta.
WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
Właściwości farmakodynamiczne. Grupa farmakoterapeutyczna: płyny do żywienia pozajelito-
wego; emulsje tłuszczowe Kod ATC: B05BA02. Produkt leczniczy Lipofundin MCT/LCT 20% jest 
przeznaczony do dostarczania kalorii i wielonienasyconych („niezbędnych”) kwasów tłuszczo-
wych w żywieniu pozajelitowym. 
Właściwości farmakokinetyczne. Biodostępność: ponieważ Lipofundin MCT/LCT 20% podaje 
się dożylnie, jego biodostępność wynosi 100%. Dystrybucja: Wielkość dawki, prędkość infuzji, 
stan metaboliczny i indywidualne cechy pacjenta (poziom odżywienia) to najważniejsze czyn-
niki determinujące maksymalne stężenie triglicerydów w osoczu. W przypadku podawania 
produktu zgodnie z zaleceniami stężenie triglicerydów w osoczu nie powinno przekroczyć 4,6 
mmol/l. Powinowactwo średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych do albumin jest mniejsze. 
W badaniach na zwierzętach, przy wykorzystaniu emulsji zawierających wyłącznie triglicerydy 
średniołańcuchowe wykazano, że kwasy tłuszczowe o średniej długości łańcucha  mogą, w sy-
tuacji przedawkowania przenikać przez barierę krew-mózg. Nie stwierdzono działań niepożąda-
nych w przypadku stosowania mieszaniny triglicerydów długo- i średniołańcuchowych, ponieważ 
triglicerydy długołańcuchowe hamują hydrolizę triglicerydów średniołańcuchowych. W związku  
z tym można wykluczyć ryzyko niekorzystnego wpływu produktu leczniczego Lipofundin MCT/LCT 
20% na mózg. Tkanki łożyska pobierają wielonienasycone kwasy tłuszczowe o dużej długości łań-
cucha z krwiobiegu matki i regulują ich przekazywanie do krwiobiegu płodu. Transport kwasów 
tłuszczowych przez łożysko jest procesem bardzo skomplikowanym, w który zaangażowana jest 
duża liczba białek związanych z błoną i białek cytozolowych wiążących się z kwasami tłuszczo-
wymi, a sam mechanizm procesu jest nadal niejasny. Łożysko przejmuje z krwiobiegu matki nie-
zestryfikowane kwasy tłuszczowe i kwasy tłuszczowe uwalniane szlakiem lipazy lipoproteinowej 
i śródbłonkowej. Te niezestryfikowane kwasy tłuszczowe wnikają do komórki na drodze biernej 
dyfuzji lub dzięki białkom błony komórkowej. Niezestryfikowane kwasy przyłączane są do białek 
cytozolowych wiążących kwasy tłuszczowe w celu współdziałania z subkomórkowymi organel-
lami, w tym siateczką śródplazmatyczną, mitochondriami, kroplami lipidowymi i peroksysomami. 
Biotransformacja: Po infuzji triglicerydy są hydrolizowane do glicerolu i kwasów tłuszczowych. 
Są one włączane do szlaków fizjologicznych odpowiedzialnych za wytwarzanie energii, syntezę 
cząsteczek biologicznie czynnych, glukoneogenezę i resyntezę tłuszczów. Wydalanie: Okres pół-
trwania leku Lipofundin MCT/LCT 20% w osoczu wynosi około 9 minut. Triglicerydy pochodzące 
z oleju sojowego i triglicerydy średniołańcuchowe są całkowicie metabolizowane do CO2 i H2O. 
Niewielkie ilości tłuszczów są tracone w procesie obumierania komórek skóry i nabłonka. Prak-
tycznie nie dochodzi do wydalania przez nerki.
DANE FARMACEUTYCZNE
Wykaz substancji pomocniczych: glicerol, lecytyna z jaja a-tokoferol, sodu oleinian (do ustala-
nia pH), woda do wstrzykiwań
Niezgodności farmaceutyczne. Produkt leczniczy Lipofundin MCT/LCT 20% nie może być wy-
korzystany jako roztwór nośny dla koncentratów elektrolitów lub innych produktów leczniczych 
oraz nie może być mieszany z innymi roztworami do infuzji w sposób niekontrolowany, ponieważ 
nie pozwala to na zagwarantowanie odpowiedniej stabilności emulsji. Złożone mieszaniny mogą 
być używane w żywieniu pozajelitowym wyłącznie po sprawdzeniu i zagwarantowaniu farma-
ceutycznej zgodności składników.
Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do 
stosowania. Brak specjalnych zaleceń dot. usuwania. W przypadku stosowania filtrów należy 
upewnić się, że są one przepuszczalne dla tłuszczów. Przed rozpoczęciem infuzji emulsji tłusz-
czowej równocześnie z innymi roztworami przez złączkę „Y” lub inny zestaw do infuzji, należy 
potwierdzić zgodność tych roztworów, w szczególności w sytuacji, kiedy równocześnie podawane 
są roztwory zawierające leki. Szczególną uwagę należy zachować w przypadku, kiedy równo-
cześnie podawane są roztwory zawierające jony dwuwartościowe (takie jak wapń lub magnez). 
Delikatnie wstrząsnąć przed użyciem. Przed rozpoczęciem infuzji należy podgrzać emulsję do 
temperatury pokojowej, ale nie wolno stosować podgrzewaczy (jak np. piec lub kuchenka mi-
krofalowa). Wyłącznie do jednorazowego użytku. Niewykorzystaną zawartość należy wyrzucić. 
W razie przypadkowego zamrożenia produkt należy wyrzucić. Lek można stosować wyłącznie 
przypadku, kiedy pojemnik jest nieuszkodzony, a emulsja jest jednorodna i mlecznobiała. Przed 
podaniem należy faz sprawdzić, czy fazy emulsji nie rozdzieliły się.
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Informacja o produkcie
Lipoflex® peri,  
Lipoflex® plus,  
Lipoflex® special
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Lipoflex peri, emulsja do infuzji: Po zmieszaniu 
zawartości komór gotowa do użycia emulsja do infuzji dożylnej zawiera w 1000 ml: z górnej 
komory (roztwór glukozy): Glukoza jednowodna 70,40 g co odpowiada glukozie 64,00 g, Sodu 
diwodorofosforan dwuwodny 0,936 g, Cynku octan dwuwodny 5,280 mg, ze środkowej komory 
(emulsja tłuszczowa): Olej sojowy oczyszczony 20,00 g, Triglicerydy nasyconych kwasów 
tłuszczowych o średniej długości łańcucha 20,00 g, z dolnej komory (roztwór aminokwasów): 
Izoleucyna 1,872 g, Leucyna 2,504 g, Lizyny chlorowodorek 2,272 g co odpowiada lizynie 1,818 
g, Metionina 1,568 g, Fenyloalanina 2,808 g, Treonina 1,456 g, Tryptofan 0,456 g, Walina 2,080 
g, Arginina 2,160 g, Histydyny chlorowodorek Jednowodny 1,352 g co odpowiada histydynie 
1,000 g, Alanina 3,880 g, Kwas asparaginowy 1,200 g, Kwas glutaminowy 2,800 g, Glicyna 1,320 
g, Prolina 2,720 g, Seryna 2,400 g, Sodu wodorotlenek 0,640 g, Sodu chlorek 0,865 g, Sodu octan 
trójwodny 0,435 g, Potasu octan 2,354 g, Magnezu octan czterowodny 0,515 g, wapnia chlorek 
dwuwodny 0,353 g; Elektrolity [mmol] w 1000 ml: Sód 40, Potas 24, Magnez 2,4,  Wapń 2,4, 
Cynk 0,024, Chlorki 38, Octan 32, Fosforan 6,0; Zawartość aminokwasów 32g/1000ml, Zawartość 
azotu 4,6g/1000ml, Zawartość węglowodanów 64g/1000ml, Zawartość tłuszczów 40g/1000ml; 
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Emulsja do infuzji. Roztwory aminokwasów i glukozy: roztwory 
klarowne, bezbarwne lub o słomkowym zabarwieniu. Emulsja tłuszczowa: mlecznobiała emulsja 
typu olej w wodzie. Zawartości w  1000ml: Energia z tłuszczów [kJ (kcal)] 1590 (380), energia 
z węglowodanów [kJ (kcal)] 1075 (255), energia z aminokwasów [kJ (kcal)] 535 (130), energia 
niebiałkowa [kJ (kcal)] 2665 (635), energia całkowita [kJ (kcal)] 3200 (765); Osmolalność [mOsm/
kg] 950, Osmolarność teoretyczna [mOsm/l] 840, pH 5,0 - 6,0. 

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Dostarczenie energii, egzogennych kwasów tłuszczowych, 
aminokwasów, elektrolitów i płynów w warunkach żywienia pozajelitowego u pacjentów z 
łagodnym lub umiarkowanie ciężkim katabolizmem, jeśli żywienie doustne lub dojelitowe jest 
niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane. Lipoflex Peri jest wskazany do stosowania u 
dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej dwóch lat. 

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA: Dawkę należy dostosować do indywidualnych potrzeb 
pacjenta. Zaleca się podawanie produktu leczniczego Lipoflex peri w sposób ciągły. Ewentualnym 
powikłaniom zapobiega stopniowe zwiększanie szybkości infuzji przez pierwsze 30 minut, aż 
do osiągnięcia pożądanej szybkości infuzji. Młodzież w wieku od 14 lat i dorośli: Maksymalna 
dawka dobowa wynosi 40 ml na kg masy ciała, co odpowiada: 1,28 g aminokwasów na kg m.c. 
na dobę, 2,56 g glukozy na kg m.c. na dobę, 1,6 g tłuszczów na kg m.c. na dobę. Maksymalna 
szybkość infuzji wynosi 2,5 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada: 0,08 g aminokwasów 
na kg m.c na godzinę, 0,16 g glukozy na kg m.c. na godzinę, 0,1 g tłuszczów na kg m.c na godzinę. 
W przypadku pacjenta ważącego 70 kg odpowiada to maksymalnej szybkości infuzji wynoszącej 
175 ml na godzinę. W takim wypadku ilość podanych substratów wynosi: 5,6 g aminokwasów na 
godzinę, 11,2 g glukozy na godzinę i 7 g tłuszczów na godzinę; Noworodki, niemowlęta i dzieci 
w wieku poniżej dwóch lat: Lipoflex peri jest przeciwwskazany do stosowania u noworodków, 
niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2 lat; Dzieci w wieku od 2 do 13 lat: podane zalecenia 
dotyczące dawki są orientacyjne w oparciu o średnie zapotrzebowanie. Dawkę należy dostosować 
indywidualnie w każdym przypadku w zależności od wieku, stadium rozwoju dziecka i rodzaju 
choroby. Obliczając dawkę u dzieci i młodzieży, należy wziąć pod uwagę ich nawodnienie. U 
dzieci konieczne może być rozpoczęcie leczenia żywieniowego z zastosowaniem połowy dawki 
docelowej. Dawkę należy zwiększać stopniowo w oparciu o indywidualną czynność metaboliczną 
do osiągnięcia dawki maksymalnej. Dawka dobowa u dzieci w wieku 2 - 4 lat: 45 ml na kg masy 
ciała, co odpowiada: 1,44 g aminokwasów na kg masy ciała na dobę, 2,88 g glukozy na kg masy 
ciała na dobę, 1,8 g tłuszczów  na kg m.c. na dobę. Dawka dobowa u dzieci w wieku 5 - 13 lat: 
30 ml na kg masy ciała, co odpowiada: 0,96 g aminokwasów na kg m.c. na dobę, 1,92 g glukozy 
na kg m.c. na dobę, 1,2 g tłuszczów na kg m.c. na dobę. Maksymalna szybkość infuzji wynosi 2,5 
ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada: 0,08 g aminokwasów na kg m.c. na godzinę, 0,16 g 
glukozy  na kg m.c na godzinę, 0,1 g tłuszczów na kg m.c. na godzinę. Ze względu na indywidualne 
potrzeby dzieci i młodzieży, Lipoflex peri może nie pokrywać w pełni zapotrzebowania na energię 
i płyny. W takich wypadkach należy podawać dodatkowo węglowodany i (lub) tłuszcze, i (lub) 
płyny, zgodnie z potrzebami. Pacjenci z upośledzeniem czynności nerek i (lub wątroby): U 
pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek dawkę należy dostosować indywidualnie. Czas 
trwania leczenia dla podanych wskazań nie powinien przekraczać 7 dni. W trakcie podawania 
produktu leczniczego Lipoflex peri konieczne jest dostarczanie odpowiedniej ilości pierwiastków 
śladowych i witamin. Czas trwania infuzji pojedynczego worka: Zalecany czas trwania infuzji z 
pojedynczego worka w ramach żywienia pozajelitowego wynosi 24 godziny. Sposób podawania: 
Podanie dożylne. Infuzja do żyły obwodowej lub centralnej. 

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Lipoflex plus, emulsja do infuzji: Po zmieszaniu zawartości 
komór gotowa do użycia emulsja do infuzji zawiera w 1000ml: z górnej komory  (roztwór glukozy): 
Glukoza jednowodna 132,0 g co odpowiada glukozie 120,0 g, Sodu diwodorofosforan dwuwodny 
1,872 g, Cynku octan dwuwodny 5,264 mg, ze środkowej komory  (emulsja tłuszczowa): Olej 
sojowy oczyszczony 20,00 g, Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości 
łańcucha 20,00 g, z dolnej komory  (roztwór aminokwasów): Izoleucyna 2,256 g, Leucyna 3,008 
g, Lizyny chlorowodorek 2,728 co odpowiada lizynie 2,184 g, Metionina 1,880 g, Fenyloalanina 
3,368 g, Treonina 1,744 g, Tryptofan 0,544 g, Walina 2,496 g, Arginina 2,592 g, Histydyny 
chlorowodorek jednowodny 1,624 g co odpowiada histydynie 1,202 g, Alanina 4,656 g, Kwas 
asparaginowy 1,440 g, kwas glutaminowy 3,368 g, Glicyna 1,584 g, Prolina 3,264 g, Seryna 2,880 
g, Sodu wodorotlenek 0,781 g, Sodu chlorek 0,402 g, Sodu octan trójwodny 0,222 g, Potasu octan 
2,747 g, Magnezu octan czterowodny 0,686 g, Wapnia chlorek dwuwodny 0,470 g; Elektrolity 
[mmol] w 1000 ml: Sód 40, Potas 28, Magnez 3,2, Wapń 3,2, Cynk 0,024, Chlorki 36, Octan 36, 
Fosforan 12; Zawartość aminokwasów 38g/1000ml, Zawartość azotu 5,4g/1000ml, Zawartość 
węglowodanów 120g/1000ml, Zawartość tłuszczów 40g/1000ml; 
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Emulsja do infuzji. Roztwory aminokwasów i glukozy: roztwory 
klarowne, bezbarwne lub o słomkowym zabarwieniu. Emulsja tłuszczowa: mlecznobiała emulsja 

typu olej w wodzie; Zawartości w 1000 ml: Energia z tłuszczów [kJ (kcal)] 1590 (380), Energia 
z węglowodanów [kJ (kcal)] 2010 (480), Energia z aminokwasów [kJ (kcal)] 635 (150), Energia 
niebiałkowa [kJ (kcal)] 3600 (860), Energia całkowita [kJ (kcal)] 4235 (1010); Osmolalność 
[mOsm/kg] 1540, Osmolarność teoretyczna [mOsm/l] 1215, pH 5,0 - 6,0. 
WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Dostarczenie energii, egzogennych kwasów tłuszczowych, 
aminokwasów, elektrolitów i płynów w warunkach żywienia pozajelitowego u pacjentów  
z umiarkowanym lub ciężkim katabolizmem, jeśli żywienie doustne lub dojelitowe jest 
niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane. Lipoflex plus jest wskazany do stosowania  
u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej dwóch lat. 
DAWKOWANIE I SPOSÓB PODANIA: Dawkę należy dostosować do indywidualnych potrzeb 
pacjenta. Zaleca się podawanie produktu leczniczego Lipoflex plus w sposób ciągły. Ewentualnym 
powikłaniom zapobiega stopniowe zwiększanie szybkości infuzji przez pierwsze 30 minut, aż do 
osiągnięcia pożądanej szybkości infuzji. Młodzież w wieku od 14 lat i dorośli: Maksymalna 
dawka dobowa wynosi 40 ml na kg masy ciała, co odpowiada: 1,54 g aminokwasów na kg m.c. na 
dobę, 4,8 g glukozy na kg m.c na dobę, 1,6 g tłuszczów  na kg m.c na dobę. Maksymalna szybkość 
infuzji wynosi 2,0 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada: 0,08 g aminokwasów na kg 
m.c. na godzinę, 0,24 g glukozy na kg m.c na godzinę, 0,08 g tłuszczów na kg m.c na godzinę. 
W przypadku pacjenta ważącego 70 kg odpowiada to maksymalnej szybkości infuzji wynoszącej 
140 ml na godzinę. W takim wypadku ilość podanych substratów wynosi: 5,4 g aminokwasów na 
godzinę, 16,8 g glukozy na godzinę i 5,6 g tłuszczów na godzinę. Noworodki, niemowlęta i dzieci 
w wieku poniżej dwóch lat: Lipoflex plus jest przeciwwskazany do stosowania u noworodków, 
niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2 lat. Dzieci w wieku od 2 do 13 lat: podane zalecenia 
dotyczące dawki są orientacyjne w oparciu o średnie zapotrzebowanie. Dawkę należy dostosować 
indywidualnie w każdym przypadku w zależności od wieku, stadium rozwoju dziecka i rodzaju 
choroby. Obliczając dawkę u dzieci i młodzieży, należy wziąć pod uwagę ich nawodnienie.  
U dzieci konieczne może być rozpoczęcie leczenia żywieniowego z zastosowaniem połowy dawki 
docelowej. Dawkę należy zwiększać stopniowo w oparciu o indywidualną czynność metaboliczną 
do osiągnięcia dawki maksymalnej. Dawka dobowa u dzieci w wieku 2 - 4 lat: 40 ml na kg masy 
ciała, co odpowiada: 1,54 g aminokwasów na kg m.c na dobę, 4,8 g glukozy  na kg m.c na dobę, 
1,6 g tłuszczów  na kg m.c na dobę. Dawka dobowa u dzieci w wieku 5 - 13 lat: 25 ml na kg 
masy ciała, co odpowiada: 0,96 g aminokwasów na kg m.c. na dobę, 3,0 g glukozy na kg m.c na 
dobę, 1,0 g tłuszczów  na kg m.c na dobę. Maksymalna szybkość infuzji wynosi 2,0 ml na kg masy 
ciała na godzinę, co odpowiada: 0,08 g aminokwasów na kg m.c. na godzinę, 0,24 g glukozy na 
kg m.c na godzinę, 0,08 g tłuszczów na kg m.c na godzinę. Ze względu na indywidualne potrzeby 
dzieci i młodzieży, Lipoflex plus może nie pokrywać w pełni zapotrzebowania na energię i płyny. 
W takich wypadkach należy podawać dodatkowo węglowodany i (lub) tłuszcze, i (lub) płyny, 
zgodnie z potrzebami. Pacjenci z upośledzeniem czynności nerek i (lub) wątroby: U pacjentów 
z niewydolnością wątroby lub nerek dawkę należy dostosować indywidualnie. Czas trwania 
leczenia dla podanych wskazań jest nieograniczony. W trakcie podawania produktu leczniczego 
Lipoflex plus konieczne jest dostarczanie odpowiedniej ilości pierwiastków śladowych i witamin. 
Czas trwania infuzji z pojedynczego worka: Zalecany czas trwania infuzji z pojedynczego worka 
w ramach żywienia pozajelitowego wynosi 24 godziny. Sposób podawania: Podanie dożylne. 
Wyłącznie do infuzji do żyły centralnej. 

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Lipoflex special, emulsja do infuzji: Po zmieszaniu 
zawartości komór gotowa do u życia emulsja do infuzji dożylnej zawiera w 1000ml: z górnej 
komory  (roztwór glukozy): Glukoza jednowodna 158,4 co odpowiada glukozie 144,0 g, Sodu 
diwodorofosforan dwuwodny 2,496 g, Cynku octan dwuwodny 7,024 mg, ze środkowej komory  
(emulsja tłuszczowa) : Olej sojowy oczyszczony 20,00 g, Triglicerydy nasyconych kwasów 
tłuszczowych o średniej długości łańcucha 20,00 g, z dolnej komory  (roztwór aminokwasów): 
Izoleucyna 3,284 g, Leucyna 4,384 g, Lizyny chlorowodorek 3,980 g co odpowiada lizynie 3,186 
g, Metionina 2,736 g, Fenyloalanina 4,916 g, Treonina 2,540 g, Tryptofan 0,800 g, Walina 3,604 g, 
Arginina 3,780 g, Histydyny chlorowodorek jednowodny 2,368 g co odpowiada histydynie 1,753 
g, Alanina 6,792 g, Kwas asparaginowy 2,100 g, Kwas glutaminowy 4,908 g, Glicyna 2,312 g, 
Prolina 4,760 g, Seryna 4,200 g, Sodu wodorotlenek 1,171 g, Sodu chlorek 0,378 g, Sodu octan 
trójwodny 0,250 g, Potasu octan 3,689 g, Magnezu octan czterowodny 0,910 g, Wapnia chlorek 
dwuwodny 0,623g; Elektrolity [mmol] w 1000 ml: Sód 53,6, Potas 37,6, Magnez 4,2 , Wapń 4,2, 
Cynk 0,03, Chlorki 48, Octan 48, Fosforan 16; Zawartość aminokwasów 56,0g/1000ml, Zawartość 
azotu 8g/1000ml, Zawartość węglowodanów 144g/1000ml, Zawartość tłuszczów 40g/1000ml;  
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Emulsja do infuzji. Roztwory aminokwasów i glukozy: roztwory 
klarowne, bezbarwne lub o słomkowym zabarwieniu. Emulsja tłuszczowa: mlecznobiała emulsja 
typu olej w wodzie. Zawartości w 1000 ml: Energia z tłuszczów [kJ (kcal)] 1590 (380), Energia 
z węglowodanów [kJ (kcal)] 2415 (575), Energia z aminokwasów [kJ (kcal)] 940 (225), Energia 
niebiałkowa [kJ (kcal)] 4005 (955), Energia całkowita [kJ (kcal)] 4945 (1180); Osmolalność 
[mOsm/kg] 2115, Osmolarność teoretyczna [mOsm/l] 1545, pH 5,0 - 6,0. 
WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Dostarczenie energii, egzogennych kwasów tłuszczowych, 
aminokwasów, elektrolitów i płynów w warunkach żywienia pozajelitowego u pacjentów  
z umiarkowanym lub ciężkim katabolizmem, jeśli żywienie doustne lub dojelitowe jest 
niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane. Lipoflex special jest wskazany do stosowania 
u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej dwóch lat. 
DAWKOWANIE I SPOSÓB PODANIA: Dawkę należy dostosować do indywidualnych potrzeb 
pacjenta. Zaleca się podawanie produktu leczniczego Lipoflex special w sposób ciągły. 
Ewentualnym powikłaniom zapobiega stopniowe zwiększanie szybkości infuzji przez pierwsze 
30 minut, aż do osiągnięcia pożądanej szybkości infuzji. Młodzież w wieku od 14 lat i dorośli: 
Maksymalna dawka dobowa wynosi 35 ml na kg masy ciała, co odpowiada: 2,0 g aminokwasów 
na kg m.c. na dobę, 5,04 g glukozy na kg m.c. na dobę, 1,4 g tłuszczów  na kg m.c. na dobę. 
Maksymalna szybkość infuzji wynosi 1,7 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada: 0,1 g 
aminokwasów na kg m.c na godzinę, 0,24 g glukozy na kg m.c. na godzinę, 0,07 g tłuszczów 
na kg m.c. na godzinę. W przypadku pacjenta ważącego 70 kg odpowiada to maksymalnej 
szybkości infuzji wynoszącej 119 ml na godzinę. W takim wypadku ilość podanych substratów 
wynosi: 6,8 g aminokwasów na godzinę, 17,1 g glukozy na godzinę i 4,8 g tłuszczów na 
godzinę. Noworodki, niemowlęta i dzieci w wieku poniżej dwóch lat: Lipoflex special jest 
przeciwwskazany do stosowania u noworodków, niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2 lat. Dzieci 
w wieku od 2 do 13 lat: podane zalecenia dotyczące dawki są orientacyjne w oparciu o średnie 

zapotrzebowanie. Dawkę należy dostosować indywidualnie w każdym przypadku w zależności 
od wieku, stadium rozwoju dziecka i rodzaju choroby. Obliczając dawkę u dzieci i młodzieży, 
należy wziąć pod uwagę ich nawodnienie. U dzieci konieczne może być rozpoczęcie leczenia 
żywieniowego z zastosowaniem połowy dawki docelowej. Dawkę należy zwiększać stopniowo 
w oparciu o indywidualną czynność metaboliczną do osiągnięcia dawki maksymalnej. Dawka 
dobowa u dzieci w wieku 2 - 4 lat: 25 ml na kg masy ciała, co odpowiada: 1,43 g aminokwasów 
na kg m.c. na dobę, 3,60 g glukozy na kg m.c.  na dobę, 1,0 g tłuszczów  na kg m.c. na dobę. 
Dawka dobowa u dzieci w wieku 5 - 13 lat: 17,5 ml na kg masy ciała, co odpowiada: 1,0 g 
aminokwasów na kg m.c. na dobę, 2,52 g glukozy na kg m.c. na dobę, 0,7 g tłuszczów na kg m.c. 
na dobę. Maksymalna szybkość infuzji wynosi 1,7 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada: 
0,1 g aminokwasów na kg m.c. na godzinę, 0,24 g glukozy na kg m.c na godzinę, 0,07 g tłuszczów 
na kg m.c. na godzinę. Ze względu na indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży, Lipoflex special 
może nie pokrywać w pełni zapotrzebowania na energię i płyny. W takich wypadkach należy 
podawać dodatkowo węglowodany i (lub) tłuszcze, i (lub) płyny, zgodnie z potrzebami. Pacjenci 
z upośledzeniem czynności nerek i (lub) wątroby: U pacjentów z niewydolnością wątroby lub 
nerek dawkę należy dostosować indywidualnie. Czas trwania leczenia dla podanych wskazań 
jest nieograniczona. W trakcie podawania produktu leczniczego Lipoflex special konieczne 
jest dostarczanie odpowiedniej ilości pierwiastków śladowych i witamin. Czas trwania infuzji 
pojedynczego worka: Zalecany czas trwania infuzji pojedynczego worka w ramach żywienia 
pozajelitowego wynosi 24 godziny. Sposób podawania: Podanie dożylne. Wyłącznie do infuzji 
do żyły centralnej. 

PRZECIWSKAZANIA do stosowania: Lipoflex peri/Lipoflex plus/ Lipoflex special: Nadwrażliwość 
na substancje czynne, na białko jaj, orzeszków ziemnych lub soi, lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą, wrodzone zaburzenia metabolizmu aminokwasów, ciężka hipertriglicerydemia (≥ 
1000 mg/dl lub 11,4 mmol/l), ciężka koagulopatia, hiperglikemia niereagująca na dawki insuliny do 
6 jednostek insuliny na godzinę, kwasica, cholestaza wewnątrzwątrobowa, ciężka niewydolność 
wątroby, ciężka niewydolność nerek bez terapii nerkozastępczej, zaostrzenie skazy krwotocznej, 
ostre epizody zakrzepowo-zatorowe, zatorowość tłuszczowa. Ze względu na skład, produktu 
leczniczego Lipoflex peri/Lipoflex plus/Lipoflex special nie wolno stosować u noworodków, 
niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2 lat. Ogólne przeciwwskazania do żywienia pozajelitowego 
obejmują: niestabilność układu krążenia z zagrożeniem życia (np. zapaść i wstrząs), ostra faza 
zawału mięśnia sercowego lub udaru, niestabilna czynność metaboliczna (np. ciężki zespół 
poagresyjny, śpiączka o nieznanym podłożu), niewystarczające zaopatrzenie komórek w tlen, 
zaburzenia równowagi płynowej i elektrolitowej, ostry obrzęk płuc, niewyrównana niewydolność 
serca.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA: Stosowanie 
produktu leczniczego Lipoflex peri/Lipoflex plus/ Lipoflex special: Należy zachować ostrożność 
w przypadku podwyższonej osmolarności surowicy. Przed podaniem infuzji należy wyrównać 
zaburzenia równowagi płynowej, elektrolitowej lub kwasowo-zasadowej. Zbyt szybkie podanie 
infuzji może doprowadzić do przeładowania płynami z patologicznymi stężeniami elektrolitów 
w surowicy, przewodnieniem i obrzękiem płuc. W przypadku wystąpienia wszelkich objawów 
przedmiotowych lub podmiotowych reakcji anafilaktycznej (takich jak gorączka, dreszcze, 
wysypka lub duszności) należy natychmiast przerwać infuzję. Podczas infuzji produktu 
leczniczego Lipoflex peri/Lipoflex plus/ Lipoflex special należy monitorować stężenie triglicerydów 
w surowicy. W zależności od czynności metabolicznej pacjenta od czasu do czasu może wystąpić 
hipertriglicerydemia. Zaleca się zmniejszenie szybkości infuzji, jeśli podczas podania tłuszczów 
stężenie triglicerydów w osoczu przekroczy 4,6 mmol/l ( 400 mg/dl). Infuzję trzeba przerwać, jeśli 
stężenie triglicerydów w osoczu przekroczy 11,4 mmol/l (1000 mg/dl), ponieważ takie stężenia 
wiązały się z występowaniem ostrego zapalenia trzustki. Pacjenci z zaburzeniami metabolizmu 
tłuszczów: Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Lipoflex peri/Lipoflex plus/ 
Lipoflex special u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów z podwyższonym stężeniem 
triglicerydów 
w surowicy, np. z niewydolnością nerek, cukrzycą, zapaleniem trzustki, upośledzoną 
czynnością wątroby, niedoczynnością tarczycy (z hipertriglicerydemią), posocznicą i zespołem 
metabolicznym. W przypadku stosowania produktu leczniczego Lipoflex peri/Lipoflex plus/ 
Lipoflex special u tych pacjentów, konieczne jest częstsze monitorowanie stężenia triglicerydów 
w surowicy, aby zapewnić eliminację i stabilne stężenie triglicerydów poniżej 11,4 mmol/l (1000 
mg/dl). W przypadku hiperlipidemii mieszanej i zespołu metabolicznego, stężenie triglicerydów 
reaguje na glukozę, tłuszcze i nadmierne odżywianie. Należy odpowiednio dostosować dawkę. 
Należy dokonać oceny i monitorować inne źródła tłuszczów i glukozy, jak również leki zakłócające 
ich metabolizm. Obecność hipertriglicerydemii 12 godzin od podania tłuszczów również 
wskazuje na zaburzenia metabolizmu tłuszczów. Tak jak w przypadku wszystkich roztworów 
zawierających węglowodany, podanie produktu leczniczego Lipoflex peri/Lipoflex plus/Lipoflex 
special może prowadzić do hiperglikemii. Należy monitorować stężenie glukozy we krwi.  
W przypadku wystąpienia hiperglikemii należy zmniejszyć szybkość infuzji lub podać insulinę. 
Jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje inne dożylne roztwory glukozy, należy wziąć pod uwagę ilość 
dodatkowo podawanej glukozy. Przerwanie podawania emulsji może być wskazane, jeśli podczas 
podawania stężenie glukozy we krwi przekroczy 14 mmol/l (250 mg/dl). Ponowne odżywianie 
lub uzupełnianie substancji odżywczych u pacjentów niedożywionych lub z niedoborami może 
spowodować hipokaliemię, hipofosfatemię i hipomagnezemię. Konieczna jest odpowiednia 
suplementacja elektrolitów odpowiednia do odchyleń od wartości prawidłowych. Konieczne 
jest monitorowanie stężenia elektrolitów w surowicy, bilansu płynów, równowagi kwasowo-
zasadowej, morfologii krwi, krzepnięcia krwi, czynności wątroby i nerek. Konieczna może być 
substytucja elektrolitów, witamin i pierwiastków śladowych. Ponieważ produkt leczniczy Lipoflex 
peri/Lipoflex plus/Lipoflex special zawiera cynk, magnez, wapń i fosforan, należy zachować 
ostrożność stosując go jednocześnie z roztworami zawierającymi te substancje. Lipoflex peri/
Lipoflex plus/Lipoflex special jest preparatem o złożonym składzie. W związku z tym, stanowczo 
nie zaleca się dodawania innych roztworów (jeśli nie potwierdzono ich zgodności). Dodane 
roztwory mogą zwiększyć ogólną osmolarność emulsji, co należy wziąć pod uwagę podczas 
podawania do żyły obwodowej. Należy monitorować miejsce wstrzyknięcia. Produktu leczniczego 
Lipoflex peri/Lipoflex plus/Lipoflex special nie należy podawać równocześnie z krwią przy 
użyciu tego samego zestawu infuzyjnego ze względu na ryzyko wystąpienia pseudoaglutynacji. 

Tak jak w przypadku wszystkich roztworów do żylnych, a szczególnie roztworów do żywienia 
pozajelitowego, podczas infuzji produktu leczniczego Lipoflex peri/Lipoflex plus/Lipoflex special 
konieczne jest ścisłe przestrzeganie zasad aseptyki. Infuzja do żyły obwodowej Lipoflex peri 
może spowodować zakrzepowe zapalenie żył. Należy codziennie monitorować miejsce podania 
infuzji w poszukiwaniu objawów zakrzepowego zapalenia żył. Pacjenci w podeszłym wieku: 
zasadniczo obowiązuje takie samo dawkowanie jak u dorosłych, ale należy zachować ostrożność 
u pacjentów z chorobami takimi jak niewydolność serca lub niewydolność nerek, które mogą 
występować częściej u osób w podeszłym wieku. Pacjenci z cukrzycą, upośledzeniem czynności 
serca lub nerek: tak jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji podawanych w dużej 
objętości, należy zachować ostrożność stosując Lipoflex peri/Lipoflex plus/Lipoflex special  
u pacjentów z upośledzeniem czynności serca lub nerek. Dostępne są tylko ograniczone dane 
dotyczące stosowania tego produktu u pacjentów z cukrzycą lub niewydolnością nerek. Wpływ 
na wyniki badań laboratoryjnych: Zawartość tłuszczów może wpływać na wyniki niektórych 
badań laboratoryjnych (np. bilirubiny, dehydrogenazy mleczanowej, nasycenia tlenem)  
w przypadku pobierania krwi, zanim doszło do odpowiedniej eliminacji tłuszczów z krwioobiegu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: Lipoflex peri/Lipoflex plus/Lipoflex special: Działania niepożądane 
mogą wystąpić również w przypadku prawidłowego stosowania w zakresie monitorowania 
dawkowania, przestrzegania ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa stosowania i instrukcji. 
Poniższy wykaz zawiera działania ogólnoustrojowe, które mogą wiązać się ze stosowaniem 
produktu leczniczego Lipoflex peri/Lipoflex plus/Lipoflex special. Działania niepożądane 
wymieniono według częstości ich występowania w następujący sposób: Bardzo często (≥ 
1/10), Często (≥ 1/100 do < 1/10), Niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), Rzadko (≥ 1/10000 
do < 1/1000), Bardzo rzadko (< 1/10000), Nieznana (częstość nie może być określona na 
podstawie dostępnych danych). Zaburzenia krwi i układu chłonnego: rzadko: nadkrzepliwość; 
Nieznana: leukopenia, małopłytkowość. Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko: reakcje 
alergiczne (np. wstrząs anafilaktyczny, wykwity skórne, obrzęk krtani, jamy ustnej i twarzy). 
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: bardzo rzadko: hiperlipidemia, hiperglikemia, kwasica 
metaboliczna - częstość występowania tych działań niepożądanych zależy od dawki i może być 
większa w warunkach bezwzględnego lub względnego przedawkowania tłuszczów. Zaburzenia 
układu nerwowego: rzadko: ból głowy, senność. Zaburzenia naczyniowe: rzadko: nadciśnienie 
lub niedociśnienie, uderzenia gorąca. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej  
i śródpiersia: rzadko: duszność, sinica. Zaburzenia żołądka i jelit: niezbyt często: nudności, 
wymioty. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: niezbyt często: utrata apetytu. Zaburzenia 
wątroby i dróg żółciowych: nieznana: cholestaza. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko: 
rumień, potliwość. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: rzadko: ból pleców, kości, 
klatki piersiowej i okolicy lędźwiowej. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: rzadko: 
podwyższona temperatura ciała, uczucie zimna, dreszcze; bardzo rzadko: zespół przeciążenia 
tłuszczem. Lipoflex Peri: często: po kilku dniach może wystąpić podrażnienie żyły, zapalenie 
żył lub zakrzepowe zapalenie żył. W przypadku wystąpienia objawów podrażnienia ściany żyły, 
zapalenia żył lub zakrzepowego zapalenia żył przy zastosowaniu produktu Lipoflex peri należy 
rozważyć zmianę miejsca podania infuzji. 
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać infuzję. W przypadku wzrostu 
stężenia triglicerydów powyżej 11,4 mmol/l (1000 mg/dl) podczas infuzji, infuzję należy 
przerwać. W przypadku stężenia powyżej 4.6 mmol/l (400 mg/dl), infuzję można kontynuować  
w zmniejszonej dawce. Po ponownym rozpoczęciu infuzji należy dokładnie obserwować pacjenta, 
szczególnie na początku. Należy również oznaczać stężenie triglicerydów w surowicy w krótkich 
odstępach czasu. Informacje dotyczące kreślonych działań niepożądanych: Nudności, wymioty 
i brak apetytu są często objawami chorób, w których wskazane jest stosowanie żywienia 
pozajelitowego, a równocześnie mogą być związane z żywieniem pozajelitowym. Zespół 
przeciążenia tłuszczem: Zaburzona zdolność eliminacji triglicerydów może prowadzić do zespołu 
przeciążenia tłuszczem, który może być skutkiem przedawkowania. Należy obserwować pacjenta 
pod kątem ewentualnych objawów przeciążenia metabolicznego. Przyczyna może być genetyczna 
(indywidualne różnice w metabolizmie) lub na metabolizm tłuszczu mogą wpływać obecne lub 
przebyte choroby. Zespół ten może równie ż wystąpić w przypadku ciężkiej hipertriglicerydemii, 
nawet przy zalecanej szybkości infuzji i może być związany z nagłą zmianą stanu klinicznego 
pacjenta, taką jak upośledzenie czynności nerek lub infekcja. Do objawów zespołu przeciążenia 
tłuszczem należą hiperlipidemia, gorączka, nacieki tłuszczowe, hepatomegalia z żółtaczką lub 
bez żółtaczki, splenomegalia, anemia, leukopenia, małopłytkowość, zaburzenia krzepnięcia krwi, 
hemoliza i retykulocytoza, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby i śpiączka. Objawy 
te są zwykle odwracalne i ustępują po przerwaniu infuzji emulsji tłuszczowej. W przypadku 
wystąpienia objawów zespołu przeciążenia tłuszczem należy natychmiast przerwać infuzję 
produktu leczniczego Lipoflex peri/Lipoflex plus/Lipoflex special.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 
B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Niemcy. Adres pocztowy: 
34209 Melsungen, Niemcy. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
Lipoflex peri 23559, Lipoflex plus 23558, Lipoflex special 23560. Wydane przez Prezesa URPL, 
WMiPB.

KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt leczniczy Lipoflex peri/Lipoflex plus/Lipoflex special 
stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym- LZ.

Przed przepisaniem należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego

Produkt w różnej wielkości pojemnikach jest dostępny w opakowaniach tekturowych 
zawierających pięć worków. Lipoflex special występuje w opakowaniach zbiorczych: 5x625ml, 
5x1250ml, 5x1875ml. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
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