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SloÏení:
MnoÏství léãiv˘ch a pomocn˘ch látek v obou velikostech pfiípravku, v 1000 ml
a 2000 ml pfied a po smísení obou komor vaku je uvedeno níÏe:

Pfied smísením Po smísení Pfied smísením Po smísení

SloÏení Dolní komora
600 ml

Horní komora
400 ml 1000 ml Dolní komora

1200 ml
Horní komora

800 ml 2000 ml

Léãivé látky: 
Isoleucinum 1,88 g 1,88 g 3,76 g 3,76 g

Leucinum 2,50 g 2,50 g 5,00 g 5,00 g

Lysini hydrochloridum
=Ð  Lysinum

2,27 g
(1,82 g)

2,27 g
(1,82 g)

4,54 g
(3,64 g)

4,54 g
(3,64 g)

Methioninum 1,56 g 1,56 g 3,12 g 3,12 g

Phenylalaninum 2,81 g 2,81 g 5,62 g 5,62 g

Threoninum 1,45 g 1,45 g 2,90 g 2,90 g

Tryptophanum 0,46 g 0,46 g 0,92 g 0,92 g

Valinum 2,08 g 2,08 g 4,16 g 4,16 g

Arginini glutamas
=Ð  Argininum
=Ð  Acidum glutamicum 

3,98 g
(2,16 g)
(1,82 g)

3,98 g
(2,16 g)
(1,82 g)

7,96 g
(4,32 g)
(3,64 g)

7,96 g
(4,32 g)
(3,64 g)

Histidini hydrochloridum
monohydricum
=Ð  Histidinum

1,35 g
(1,00 g)

1,35 g
(1,00 g)

2,70 g
(2,00 g)

2,70 g
(2,00 g)

Alaninum 3,88 g 3,88 g 7,76 g 7,76 g

Acidum  asparticum 1,20 g 1,20 g 2,40 g 2,40 g

Acidum glutamicum 0,98 g 0,98 g 1,96 g 1,96 g

Glycinum 1,32 g 1,32 g 2,64 g 2,64 g

Prolinum 2,72 g 2,72 g 5,44 g 5,44 g

Serinum 2,40 g 2,40 g 4,80 g 4,80 g

Magnesii acetas tetrahydricus 1,23 g 1,23 g 2,46 g 2,46 g

Natrii acetas trihydricus 3,20 g 3,20 g 6,40 g 6,40 g

Kalii dihydrogenophosphas 1,74 g 1,74 g 3,48 g 3,48 g

Kalii hydroxidum 0,96 g 0,96 g 1,92 g 1,92 g

Natrii hydroxidum 0,10 g 0,10 g 0,20 g 0,20 g

Glucosum monohydricum
=Ð  Glucosum

137,5 g
(125,0 g)

137,5 g
(125,0 g)

275,0 g
(250,0 g)

275,0 g
(250,0 g)

Natrii chloridum 1,40 g 1,40 g 2,80 g 2,80 g

Calcii chloridum dihydricum 0,53 g 0,53 g 1,06 g 1,06 g

Pomocné látky:
Monohydrát kyseliny citronové 0,252 g 0,168 g 0,420 g 0,504 g 0,336 g 0,840 g

Voda na injekci 507 g 370 g 877 g 1014 g 740 g 1754 g

Elektrolyty:

Natrium  23,9 mmol 26,0 mmol 49,9 mmol 47,8 mmol 52,0 mmol 99,8 mmol

Kalium 30,0 mmol 30,0 mmol 60,0 mmol 60,0 mmol

Calcium 3,6 mmol  3,6 mmol  7,2 mmol  7,2 mmol

Magnesium  5,7 mmol  5,7 mmol 11,4 mmol 11,4 mmol

Chloridum 31,1 mmol 18,9 mmol 50,0 mmol 62,2 mmol 37,8 mmol 100,0 mmol

Dihydrogenophosphas 12,8 mmol 12,8 mmol 25,6 mmol 25,6 mmol

Acetas 35,0 mmol 35,0 mmol 70,0 mmol 70,0 mmol

Celkové aminokyseliny 32 g 32 g 64 g 64 g

Dusík 4,6 g 4,6 g 9,2 g 9,2 g

Nebílkovinná energie kJ (kcal) 2095 (500) 2095 (500) 4190 (1000) 4190 (1000)

Energie celková kJ (kcal) 2095 (500) 545 (130) 2640 (630) 4190 (1000) 1070 (255) 5255 (1255)

Osmolarita (mOsm/l) 1150 1150

Nutriflex basal
Infuzní roztok

Pfiíbalová Informace
Informace pro pouÏití, ãtûte pozornû!

DrÏitel rozhodnutí o registraci / V˘robce: 
B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen, Nûmecko
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Léková forma
Infuzní roztok.

Indikace
Zabezpeãení denní potfieby energie, aminokyselin, elektrolytÛ a tekutin bûhem paren-
terální v˘Ïivy u pacientÛ s mírn˘m aÏ stfiednû tûÏk˘m katabolizmem, v pfiípadû, kdy 
orální nebo enterální v˘Ïiva je nemoÏná, nedostateãná nebo kontraindikována.

Kontraindikace
Tento pfiípravek nesmí b˘t podáván pfii následujících stavech
-  poruchy metabolizmu aminokyselin
-  hyperkalémie; hyponatrémie
-  nestabilní metabolismus (napfi. nestabilní diabetes mellitus)
-  kóma neznámého pÛvodu
-  hyperglykémie nereagující na dávky inzulínu aÏ do v˘‰e 6 j./hodinu
-  acidóza
-  tûÏká jaterní nedostateãnost
-  tûÏká ledvinná nedostateãnost
-  známá pfiecitlivûlost na jakoukoli sloÏku pfiípravku

Vzhledem ke svému sloÏení pfiípravek by nemûl b˘t uÏíván u novorozencÛ, kojencÛ a 
dûtí mlad‰ích 2 let.

Obecné kontraindikace parenterální v˘Ïivy jsou:
-  nestabilní cirkulace s vitálním ohroÏením (kolapsové stavy a ‰ok)
-  nedostateãn˘ pfiívod kyslíku do bunûk
-  stavy hyperhydratace
-  poruchy rovnováhy elektrolytÛ a tekutin
-  akutní plicní edém, dekompensovaná srdeãní nedostateãnost 

Zvlá‰tní upozornûní a opatfiení pro pouÏití
Opatrnost vyÏadují pfiípady se zv˘‰enou osmolaritou séra.

Jako v‰echny velkoobjemové infuze, Nutriflex basal by mûl b˘t podáván se 
zv˘‰enou opatrností u pacientÛ s poruchou kardiální nebo renální funkce. Poruchy 
rovnováÏného stavu tekutin, elektrolytÛ nebo acidobazické rovnováhy napfi. hyper-
hydratace, hyperkalémie a acidóza by mûly b˘t upraveny pfied podáním infuze. Pfiíli‰ 
rychlá infuze mÛÏe vést k pfietíÏení organismu tekutinou s patologick˘mi koncentra-
cemi elektrolytÛ v séru, hyperhydratací a plicním edémem.

Obdobnû jako podání jin˘ch roztokÛ obsahujících uhlohydráty, podání pfiípravku 
Nutriflex basal mÛÏe vést k hyperglykémii. Je proto nutno monitorovat hladinu 
glukosy v krvi. Dojde-li k hyperglykémii, je tfieba sníÏit rychlost infuze nebo podat 
inzulín.

Intravenózní infuze aminokyselin je doprovázena zv˘‰en˘m vyluãováním stopov˘ch 
prvkÛ, obzvlá‰tû mûìi a pfiedev‰ím zinku, moãí. To v‰e je tfieba vzít v úvahu pfii dávko-
vání stopov˘ch prvkÛ, zvlá‰tû pfii dlouhodobû podávané intravenózní v˘Ïivû.

Vzhledem k moÏn˘m rizikÛm pseudoaglutinace by Nutriflex basal nemûl b˘t podáván 
souãasnû s krví pomocí jednoho setu.

Kromû toho jsou nezbytné kontroly sérového iontogramu, rovnováhy tekutin v tûle, 
acidobazické rovnováhy a - je-li infuze podávána dlouhodobû – poãtu krvinek, stavu 
koagulace a jaterní funkce.

V pfiípadû potfieby mÛÏe stav vyÏadovat dodateãn˘ pfiívod energie ve formû lipidÛ, 
esenciálních mastn˘ch kyselin, elektrolytÛ, vitamínÛ a stopov˘ch prvkÛ.

Jako pro v‰echny intravenózní roztoky i pro infuzi Nutriflex basal platí pfiísné asep-
tické podmínky.

Nutriflex basal je pfiípravek komplexního sloÏení. Je-li mísen s jin˘mi roztoky ãi emul-
zemi, musí b˘t zaruãena kompatibilita s tûmito pfiípravky.

Interakce
Nejsou známy.

Tûhotenství a kojení
Pfiedklinické studie nebyly u pfiípravku Nutriflex basal provádûny. Pfied podáním 
pfiípravku tûhotn˘m Ïenám by mûl lékafi zváÏit pomûr pfiínos/riziko. 
V dobû podávání pfiípravku se nedoporuãuje kojení.
 
Dávkování
Dávku je tfieba upravit podle individuálních potfieb pacienta.

Maximální denní dávka ãiní 40 ml/kg tûlesné hmotnosti, coÏ odpovídá
-  1,28 g aminokyselin / kg tûlesné hmotnosti/den
-  5,0 g glukosy / kg tûlesné hmotnosti/den

Doporuãuje se podávat Nutriflex basal kontinuální infuzí.

Max. rychlost infuze je 3,0 ml/kg tûl. hmotn./hodinu coÏ odpovídá 
-  0,096 g aminokyselin / kg tûl.hmotn./hodinu
-  0,375 g glukosy / kg tûl.hmotn./hodinu

U pacienta váÏícího 70 kg to odpovídá rychlosti infuze 210 ml/hodinu. MnoÏství 
podávan˘ch aminokyselin je pak 6,72 g/hodinu a 26,25 g glu kosy/hodinu.

U pacientÛ s jaterní nedostateãností je nezbytná individuální úprava dávky.

Délka podávání
Délka léãby není limitována. Bûhem dlouhodobého podávání pfiípravku Nutriflex basal 
je nutné poskytnout dal‰í nezbytnou energii ve formû lipidÛ, esenciálních mastn˘ch 
kyselin, stopov˘ch prvkÛ a vitamínÛ. 

ZpÛsob podání
Pouze pro centrální venózní infuzi.

Návod k pouÏití:
Tûsnû pfied pouÏitím musí b˘t vnitfiní peelov˘ svar pfiepáÏky mezi obûma komorami 
otevfien, tím se umoÏní aseptické smísení obsahu.

Vyndejte vak z ochranného obalu a pokraãujte:
-  uloÏte vak na pevnou podloÏku
-  tlaãte obûma rukama na jednu z komor tak dlouho, aÏ se rozpojí peelov˘ svar 

pfiepáÏky mezi obûma komorami 
-  smíchejte krátce obsahy vakÛ dohromady 

Zbyl˘ roztok po infuzi by nemûl b˘t uchováván pro dal‰í pouÏití. PouÏitelné jsou 
pouze úplnû ãiré roztoky v nepo‰kozen˘ch obalech.

Musí b˘t pfiísnû dodrÏována obecnû platná doporuãení pro aseptickou práci bûhem 
mísení roztokÛ nebo tukov˘ch emulzí do pfiípravku Nutriflex basal. Tukové emulze 
mohou b˘t jednodu‰e pfiidány prostfiednictvím zvlá‰tního spojovacího setu.

Pfiedávkování
Pfiedávkování pfiípravkem Nutriflex basal pfii správné aplikaci se nepfiedpokládá.

Pfiíznaky pfiedávkování elektrolyty nebo tekutinou:
Hypertonická hyperhydratace, elektrolytová nerovnováha a plicní edém.

Pfiíznaky pfiedávkování aminokyselinami:
Ztráty aminokyselin ledvinami s jejich následnou nerovnováhou, nevolnost, zvracení 
a tfiesavka.

Pfiíznaky pfiedávkování glukosou:
Hyperglykémie, glykosurie, dehydratace, hyperosmolarita, hyperglykemické a hype-
rosmolární kóma.

Léãba:
Pfii pfiedávkování je nutné okamÏitû pfieru‰it infuzi. Dal‰í terapeutické kroky závisí na 
konkrétních pfiíznacích a jejich závaÏnosti. Je–li po odeznûní symptomÛ infuze obno-
vena, rychlost infuze je nutné zvy‰ovat postupnû a provádût ãasté kontroly stavu.

NeÏádoucí úãinky
NeÏádoucí úãinky sloÏek pfiípravku Nutriflex basal jsou vzácné. Ty které se objeví, jsou 
obvykle reverzibilní a zmizí po pfieru‰ení terapie. PfiíleÏitostnû se mÛÏe vyskytnout 
nauzea a zvracení. V pfiípadû tlakové infuze mÛÏe nastat osmotická diuréza jako 
dÛsledek vysoké osmolarity.

Objeví-li se tyto pfiíznaky, mûla by b˘t infuze pfieru‰ena nebo v pfiípadû potfieby by 
mûlo dojít ke sníÏení podávaného mnoÏství.

Poznámka:
PacientÛm se doporuãuje informovat svého lékafie nebo lékárníka v pfiípadû, Ïe zazna-
menají jak˘koli neÏádoucí úãinek, kter˘ není v pfiíbalové informaci uveden. 

Doba pouÏitelnosti
Pfiípravek nesmí b˘t pouÏit po datu pouÏitelnosti uvedeném na obale.

Opatfiení pro uchovávání/pouÏití/zacházení s pfiípravkem
Uchovávejte v zevním obalu, aby byl pfiípravek chránûn pfied svûtlem.

Nutriflex basal by mûl b˘t ideálnû podán okamÏitû po smísení obou roztokÛ, ale za 
zvlá‰tních podmínek mÛÏe b˘t uchováván aÏ 7 dnÛ pfii pokojové teplotû nebo aÏ 14 
dnÛ pfii teplotû 2-8 °C (v chladniãce), zapoãítává se i doba podání. 
Z mikrobiologického hlediska, pokud zpÛsob otevfiení pfied pouÏitím nevylouãí rizi-
ko mikrobiologické kontaminace, má b˘t pfiípravek pouÏit okamÏitû. Není-li pouÏit 
okamÏitû, doba a podmínky uchovávání pfiípravku po otevfiení pfied pouÏitím jsou v 
odpovûdnosti uÏivatele.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dûtí.

Velikosti balení: 5 x 1000 ml, 5 x 2000 ml

Datum poslední revize textu
28.3.2007

B|BRAUN
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Nûmecko
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