B. Braun Safety Concept

B. Braun intravenózní
terapie KCl
Terapeutický koncept
pro intravenózní substituci kalia

Určeno pouze pro odborníky

Intravenózní léčba hypokalémie:
Související rizika a ...
Doplnění kalia

Klinické důsledky poruch draslíku
Hypokalémie může vést k asténii s parézou, areflexii,
extrasystolám, zvýšené toxicitě digitalisu. Na druhé straně může
hyperkalémie vést k nervosvalovým poruchám, parestézii, flutteru
komor nebo fibrilaci se srdeční zástavou.(5)
KCl - vysoce rizikové léky
Přípravky k doplnění draslíku mohou být pacientům podávány
orálně nebo intravenózně. Intravenózní léčba může být volbou
pro pacienty, kteří nejsou schopni přijímat léky ústy, nebo
doplňkem k orálně podávaným přípravkům u pacientů s těžkou
symptomatickou hypokalémií.(6) Intravenózní náhrada by měla být
aplikována rovněž tehdy, nedojde-li v klinicky přijatelném
časovém horizontu k požadovanému zvýšení hladiny draslíku
v séru.(7)
Hypokalémie
Kalium je elektrolyt, který je rozhodující pro správnou funkci
nervů a svalové kontrakce. Krevní hladina kalia se běžně pohybuje
mezi 3,5 - 5,0 mmol/l.(1) Poruchy rovnováhy kalia mohou vést buď
k hypo- nebo hyperkalémii.

Při intravenózním podávání KCl může mít každá chyba v medikaci
pro pacienta vážné následky. Nesprávné dávkování a/nebo chybné
podávání koncentrovaného KCl může vést k hyperkalémii,
a v jejím důsledku k srdeční zástavě. KCl je zvláště nebezpečný
proto, že většinou nelze zvrátit účinky jeho nesprávného podání.(8)

K léčbě hypokalémie se používá chlorid draselný (KCl). Příčiny
hypokalémie jsou rozmanité. Pravděpodobně nejčastější příčinou
je nedostatečný příjem kalia nebo hladovění. Hypokalémii však
mohou způsobit rovněž nehrazené gastrointestinální nebo
urinární ztráty, jako je například průjem nebo zvracení, ale taktéž
chirurgické zákroky.(2, 3) Kromě toho mohou určité léky, jako
například diuretika, vyvolat nadměrné ztráty kalia močí.(4)

V roce 2007, po sériích smrtelných případů po celém světě,
prohlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) koncentrovaný
KCl za vysoce rizikový preparát.(9) Jen v samotné Kanadě bylo
v souvislosti s nesprávným podáním KCl hlášeno mezi lety
1993 – 1996 celkem 23 případů a v USA došlo v rozmezí let
1996 – 1997 k úmrtí 10 pacientů.(8) Odhaduje se, že přibližně
k jedné třetině úmrtí hospitalizovaných pacientů, souvisejících
s nežádoucími účinky léků, dochází z důvodu hyperkalémie.(10)

V závislosti na závažnosti deficitu kalia jsou podle hladiny kalia
v séru (K+) klasifikovány tři stupně hypokalémie.

Tři stupně hypokalémie

K mimořádným událostem s KCl často
dochází v následujících případech: (11, 12 13)

Stupeň hypokalémie

Hladina draslíku v séru

mírná

3 - 3,5 mEq/L

 Koncentráty KCl jsou zaměněny za roztok
chloridu sodného, koncentrátů glukózy nebo
ampulemi s vodou

střední

2,5 - 3 mEq/L

 Dojde k podání nesprávné dávky

těžká

< 2,5 mEq/L

 Koncentrovaný KCl není po přidání
do nosného roztoku řádně promíchán, což
vede k hromadění koncentrovaného KCl
ve spodní části infuzního kontejneru

Poznámka:
Výše uvedené hladiny kalia v séru odpovídají 3-3,5 mmol/l (mírná hypokalémie),
2,5 - 3 mmol/l (střední hypokalémie) a < 2,5 mmol/l (těžká hypokalémie)

... preventivní strategie
Národní metodické pokyny a doporučení

V České republice stejně jako např. ve Velké Británii, USA a Austrálii, byly vládními a státními organizacemi vypracovány metodické
pokyny a doporučení pro předcházení chybám spojeným s léčivy s obsahem KCl.(9, 12, 14, 15, 18, 19)
Zavedení následujících postupů by mělo pomoci snížit riziko náhodného předávkování plynoucího z léčby intravenózně podávaného kalia:

1.
Kdekoliv je to možné, měly by být používány komerčně vyráběné a k okamžitému
použití naředěné roztoky s obsahem kalia (Bezpečnostní upozornění NHS).(14)
Doporučení pro bezpečnou praxi 2012/1 MZ ČR preferuje používání komerčně
dostupných hotových premixů před ředěním koncentrátů na odděleních.(18)

2.
Zdravotnické zařízení stanoví vnitřním předpisem spektrum léčiv s vyšší mírou rizika.
K těmto léčivům patří vždy injekční roztoky chloridu draselného (KCl) o koncentraci
7,45% a vyšší. Léčiva s vyšší mírou rizika nejsou umístěna na pracovištích
zdravotnického zařízení, pokud to není z klinického hlediska nutné. Tam, kde zařízení
jejich umístění připouští, jsou zavedeny postupy zabraňující nesprávnému podání.(19)
Koncentrované roztoky elektrolytů je povoleno skladovat pouze na těchto
vyjmenovaných pracovištích: lékárna, JIP kardiologie, JIP pediatrie, ARO. Ostatní
pracoviště mohou skladovat pouze premixy standardních koncentrací nebo lékárnou
individuálně připravené nekoncentrované roztoky dle konkrétního požadavku pro
konkrétního pacienta.(18)

KCl Therapy
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3.
Zdravotnické zařízení stanoví vnitřním předpisem postupy upravující postupy při
objednávání, skladování a podávání léčiv s vyšší mírou rizika.(19)

4.
Koncentrované roztoky elektrolytů musí být uchovávány na pracovištích (včetně
lékárny) v samostatném červeném boxu. Tento box nesmí být použit na uchovávání
jiných léčiv. Tento box nebo prostor jeho umístění musí být trvale uzamčen
a odemykán pouze při potřebě použití tohoto léčiva. Klíč by měl být dostupný pro
všechny, kteří mohou toto léčivo použít.
Nekoncentrované roztoky obsahující KCl musí být na pracovištích (včetně lékárny)
uchovávány v samostatné přihrádce oddělené od ostatních roztoků (zejména NaCl,
glukózy a vody pro injekce).(18)

Nabídka výrobků s obsahem KCl společnosti B. Braun:
Bezpečné řešení …
Nízcekoncentrované roztoky KCl v balení Ecoflac® plus a ...

1.

Intravenózní předpřipravené směsi KCl se používají k prevenci a/nebo léčbě hypokalémie. Metodické pokyny doporučují používání
předpřipravených směsí KCl kdekoliv je to možné, zejména na standardních odděleních.(13, 18, 20)
Předpřipravené směsi roztoků KCl podporují bezpečnější praxi podávání léků.(18, 20) Předpřipravené směsi roztoků KCl od B. Braun
v sobě spojují výhody infuzních roztoků připravených k okamžitému použití (ready-to-use) s výhodami balení Ecoflac® Plus –
nejmodernějšího typu balení. Pomáhají zjednodušit postupy přípravy léku, čímž se snižuje riziko chyb v medikaci pacienta.
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7

8

9

10

Výhody pro PACIENTA A uživatele
Zvyšuje bezpečnost podání:
snižuje riziko chybného dávkování,
eliminuje hromadění koncentrovaného
KCl, zamezuje chybám při přípravě
Bezpečný systém označení:
minimalizuje riziko záměny a chybné
medikace
Zkracuje dobu přípravy a snižuje
materiálové náklady(16)
Uzavřený systém:
snižuje riziko kontaminace

Zvýšení bezpečnosti pacienta
V bulletinu “Bezpečnost pacienta” z ledna 2007 NHS (Národní zdravotní služba) potvrdila, že používání infuzí naředěných
k okamžitému použití (RTU) na oddělení všeobecné péče je pro pacienty bezpečnější.(16) Nemocniční projektová zpráva dokládá,
že odstranění ampulí obsahujících koncentrované kalium z klinických oddělení s výjimkou JIP pomohlo eliminovat možná rizika
hyperkalémie spojené s intravenózním užitím KCl. Příprava koncentrátů KCl byla omezena na lékárny a současně se zvýšila dostupnost
předpřipravených roztoků. Standardizace využívání přípravků s obsahem KCl tak pomohla snížit celkové množství roztoků KCl o 50 %
a v souvislosti s tímto řešením nebyly zaznamenány žádné problémy.(10)
Snížení nákladů na přípravu
Doporučení pro bezpečnou praxi 2012/1 MZ ČR preferuje používání komerčně dostupných hotových premixů před ředěním koncentrátů
na odděleních. Přímé náklady na jeden premix jsou sice vyšší než na jednu ampulku, nicméně farmakoekonomické zhodnocení musí
zahrnout i cenu nosného roztoku, stříkačky, jehly, desinfekce a stráveného času. Navíc je nutné zohlednit přidanou hodnotu premixu
v rovině bezpečnosti. Při takto komplexním srovnání vychází premix z farmakoekonomického hlediska jako výhodnější.(18, 20)

...pro intravenózní podání kalia
... koncentráty KCl v balení Mini-Plasco®

V případech těžké hypokalémie nebo u pacientů s komplexnější medikací může být zapotřebí podávání KCl individuálně
přizpůsobeného konkrétnímu pacientovi. To platí také pro pacienty, u nichž není vhodné podání velkoobjemové infuze z důvodu
omezení tekutin. Různé literární zdroje uvádějí, že při potřebě infuzní rychlosti > 10 mmol/hod je nutné nepřetržité
monitorování.(6, 8, 11)
Je-li pacientovi indikována léčba takzvaně „na míru“, pak koncentráty KCl v obalech Mini-Plasco® od B. Braun kombinují velmi
snadnou manipulaci s vysokým standardem bezpečnosti pro pacienta i uživatele.

Výhody pro PACIENTA A uživatele
Bezpečný systém značení:
snižuje riziko chyb v medikaci
Port kompatibilní se stříkačkami se závitem Luer
zkracuje manipulační fázi a snižuje riziko poranění při
manipulaci s jehlou
Ergonomický design podporuje bezpečnou a intuitivní
manipulaci
Prstová zarážka snižuje riziko mikrobiální kontaminace
Materiál obalu (polyetylen):
snižuje riziko poranění ostrými předměty a kontaminace
nečistotami

Více informací o chybách v medikaci a předcházení
rizikům v oblasti infuzní terapie najdete na:
www.safeinfusiontherapy.com

2.

B. Braun: Váš partner v pokročilé intravenózní ...
Terapeutické možnosti od B. Braun pro standardizovanou a individuální medikaci KCl

3.

Národní systém hlášení nežádoucích událostí (nyní ÚZIS ČR) identifikoval v minulosti nežádoucí události při podání koncentrovaného
roztoku chloridu draselného s následkem úmrtí pacienta. Na základě těchto událostí bylo vytvořeno Doporučení pro bezpečnou praxi
2012/1, Nakládání s koncentrovanými roztoky elektrolytů.(18)

KCl Therapy
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Tento předpis upravuje postupy při objednávání, skladování a podávání roztoků koncentrovaných elektrolytů. Jeho účelem je
minimalizovat možné chyby v podávání koncentrovaných roztoků elektrolytů, bez zhoršení kontinuity a individuality poskytované
zdravotní péče. Koncentrovaným roztokem KCl je myšlen roztok o koncentraci 1000 mmol / litr (7,45%) a vyšší. Roztokem
obsahujícím KCl jsou myšleny také roztoky obsahující kromě KCl i jiné látky – například Hartmannův roztok obsahuje KCl v koncentraci
5 mmol / litr (0,04%).
Doporučení pro bezpečnou praxi 2012/1, Nakládání s koncentrovanými roztoky elektrolytů (kráceno) (18)
1.	Pokud je to možné, měla by být u KCl upřednostněna perorální forma podání před intravenózní.
2.	Pokud je indikováno intravenózní podání KCl nebo NaCl, pak kdykoliv je to možné, by měla být při předepisování použita standardní
koncentrace vydávaná lékárnou jako hotová (komerčně dostupný premix).
3.	Ordinace musí obsahovat množství elektrolytu (KCl, NaCl) uvedené v mmol.
4.	U KCl také druh a množství nosného roztoku v ml.
5. Musí být uvedena rychlost podání a cesta podání (periferní kanylou nebo centrálním venózním katetrem).

Společnost B. Braun následující řešení pro standardizovanou či individuální léčbu přípravky obsahujícími KCl:
Typ léčby pomocí KCl
Standardizovaná léčba pomocí KCl
	Pokud je indikováno intravenózní podání KCl nebo NaCl,
pak kdykoliv je to možné, by měla být při předepisování
použita standardní koncentrace vydávaná lékárnou jako
hotová (komerčně dostupný premix)(18)

n

Individuální léčba pomocí KCl
	Pro roztoky, které nejsou komerčně dostupné ve formě
naředěného roztoku připraveného k okamžitému použití(14)
n	V oblasti intenzivní péče, kde jsou koncentrované roztoky
potřebné k urgentnímu použití(14)
n	Pro pacienty v oblasti intenzivní péče, kteří mohou
potřebovat kalium ve formě koncentrovaného roztoku
ve velmi malém objemu(14)
n

Léčiva od společnosti B. Braun v souladu s doporučeními
Předpřipravené směsi s obsahem KCl od B. Braun
Vyberte nejvhodnější nízcekoncentrovaný roztok KCl:
n
n

n
n

10 mmol KCl v 500 ml 0,9% NaCl
10 mmol KCl v 500 ml 5% glukózy
20 mmol KCl v 500 ml 0,9% NaCl
20 mmol KCl v 500 ml 5% glukózy

Koncentráty KCl od B. Braun
Připravte dle SOP infuzi specifickou pro pacienta
z maloobjemového koncentrátu KCl
n

Kaliumchlorid 7,45% Braun, 20 ml,
v balení Mini-Plasco®

... terapii pomocí KCl
Inovativní koncept značení

Roztoky a koncentráty KCl jsou součástí přístupu společnosti B. Braun směřujícího k bezpečnějšímu portfoliu. Nové speciální značení
zřetelně odlišuje injekční roztoky KCl od ostatních produktů společnosti B. Braun. Tato koncepce byla vyvinuta ve spolupráci
s klinickými odborníky a je založena na silném vizuálním odlišení mezi medikací vyžadující maximální bezpečnost a mezi standardními
roztoky.
Všechny etikety využívají rozlišující znaky, jako jsou geometrické tvary, barvy a text velké velikosti, jejichž cílem je zabránit záměně
s léky s podobným označením a posílit snížení rizika chyb v medikaci.

Více informací o kompletním sortimentu intravenózní léčby
pomocí KCl společnosti B. Braun naleznete na zadní straně.

Následující znaky pomáhají rozlišení:

Trojúhelníkový tvar
Inovativní trojúhelníkový tvar jasně
odlišuje léky s obsahem KCl a léky
vyžadující zvláštní bezpečnost.

Text velké velikosti
Text velké velikosti podporuje
čitelnost i na dálku nebo
ve špatných světelných podmínkách.

Barva
Barva usnadňuje rozlišení různých
roztoků a koncentrací léku.

4.

Zkrácené souhrny údajů o přípravcích

Zkrácený SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
Kaliumchlorid/natriumchlorid 0,15% (0,3%) +
0,9% B. Braun
infuzní roztok
KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Kaliumchlorid/natriumchlorid 0,15% (0,3%) + 0,9%
B. Braun (dále jako „0,15% (0,3%) KCl + 0,9%
NaCl“) obsahuje:
1 000 ml
mg/ml
Kalii chloridum 1,50 g (3,00 g) 1,50 (3,00)
Natrii chloridum 9,00 g
9,00
Koncentrace elektrolytů:
Kalium
20 mmol/l (40 mmol/l)
Natrium
154 mmol/l
Chloridum
174 mmol/l (194 mmol/l)
Seznam pomocných látek
Voda na injekci
Terapeutické indikace
Úprava nebo udržování rovnováhy draslíku, sodíku,
chloridů a tekutin v závislosti na klinickém stavu
pacienta. Roztok je indikován zejména k léčbě
hypokalemie, hypotonické a izotonické dehydratace
a hypochloremické alkalózy.
Dávkování a způsob podání
Dávkování závisí na věku, hmotnosti a klinickém
stavu pacienta, zvláště u pacientů s renální nebo
srdeční insuficiencí. Dávkování a rychlost infuze
musí být stanoveny na základě sledování EKG
a sérových elektrolytů.
Dávkování
Dospělí:
Pokyny pro dávkování draslíku / rychlost infuze
Maximální
Maximální
Sérový K+
rychlost infuze koncentrace
> 2,5 mmol/l
10 mmol/h
40 mmol/l
< 2 mmol/l
40 mmol/h
80 mmol/l
Maximální doporučená dávka draslíku je 2–3 mmol
na 1 kg tělesné hmotnosti za 24 h.
Obecně by nemělo být podáno více než 40 ml
tekutiny na 1 kg tělesné hmotnosti za den.
Pediatrická populace:
Objem a rychlost podávání infuze závisí
na požadavcích jednotlivých pacientů. Je nutné
snížit objemy a rychlosti podávání infuze.
Podané množství draslíku nesmí překročit 2–3 mmol
na 1 kg tělesné hmotnosti za 24 h.
Rychlost infuze:
Rychlost podávání infuze se musí řídit sledováním
EKG a sérových elektrolytů. Je nutné zajistit
dostatečný průtok moči.
Maximální rychlost infuze nesmí překročit 10 mmol
draslíku za 1 h, jsou-li hladiny draslíku v séru vyšší
než 2,5 mmol/l a 40 mmol za 1h, jsou-li hladiny
draslíku nižší než 2 mmol/l.
U pacientů s chronickou hyponatremií musí být
rychlost infuze natolik nízká, aby byl výsledný
nárůst hladiny sodíku v séru omezen na max. 0,35
mmol/l/h.

Délka používání
Přípravek „0,15% (0,3%) KCl + 0,9% NaCl“ se
smí podávat, dokud existuje indikace pro podání
elektrolytů a tekutin.
Způsob a cesta podání
Nitrožilní infuze přes velkou periferní nebo centrální
žílu, aby nevzniklo riziko sklerotizace. V případě
infuze do centrální žíly nesmí být katétr v síni ani
v komoře, aby nevznikla lokalizovaná hyperkalemie.
Obal přípravku obsahuje značné množství vzduchu.
Aby se zabránilo riziku vzduchové embolie, nesmí
být tento přípravek podán tlakovou infuzí.
Kontraindikace
 hyperkalemie,
 závažné postižení ledvin s oligurií, anurií nebo
azotemií,
 hyperchloremie,
 hyperhydratace.
Zvláštní upozornění a opatření pro
použití
Roztoky obsahující draslík musí být podávány
pomalu a až po potvrzení dostatečné funkce
ledvin. U pacientů s postižením ledvin musí být
jeho používání pečlivě řízeno častým měřením
koncentrace draslíku v plazmě a pravidelnou
kontrolou EKG. Infuzi je nutné zastavit, pokud se
během ní objeví příznaky renální insuficience.
Roztoky obsahující chlorid sodný je nutné používat
opatrně u pacientů se zhoršenou schopností
zpracovávat sodík a tekutiny, například se srdečním
onemocněním, a zejména u pacientů s městnavým
srdečním selháním v anamnéze, pacientů s renální
insuficiencí, cirhózou jater, kardiopulmonálním
onemocněním nebo u pacientů, kteří užívají steroidy
zadržující soli.
Doplňky s draslíkem je nutné podávat opatrně
u pacientů se srdečním onemocněním, zejména
u pacientů užívajících digitalis. Rychlé snížení
plazmatických koncentrací draslíku (např. při
přerušení infuze) u pacientů užívajících digitalis
může vyvolat intoxikaci srdečními glykosidy.
Při podávání infuze velkého objemu tekutin
pacientům s městnavými stavy nebo edémem plic či
hypernatremií je třeba dbát opatrnosti.
Doplňování chloridu sodného musí být prováděno
pomalu u pacientů s chronickou hyponatremií,
neboť příliš rychlá korekce sérových hladin sodíku
může ve vzácných případech vést k osmotickým
nežádoucím účinkům.
Jakožto mírně hypertonický roztok je nutné infuzi
podávat opatrně i u pacientů s hypertonickou
dehydratací.
Zvláštní opatrnosti je nutné dbát v případě, že je
roztok podáván acidotickým pacientům.
Je nutné dbát opatrnosti v případě, že je roztok
podáván pacientům s Addisonovou chorobou, neboť
tito pacienti mají predispozici k hyperkalemii.
Výměna celého infuzního zařízení se doporučuje
nejméně jednou za 24 h.
Klinické sledování musí zahrnovat EKG, pravidelné
kontroly rovnováhy tekutin a sérových elektrolytů.

Interakce s jinými léčivými přípravky
a jiné formy interakce
U pacientů užívajících digoxin může hypokalemie
způsobit intoxikaci digoxinem. Podávání draslíku
musí být u těchto pacientů velmi opatrně přerušeno.
Je nutné dbát opatrnosti při současném užívání léčiv
obsahujících draslík a léčiv, která mohou vyvolat
hyperkalemii, například
 draslík šetřících diuretik, např. spironolaktonu,
triamterenu,
 ACE inhibitorů,
 antagonistů receptoru angiotensinu II,
 takrolimu,
 cyklosporinu,
 suxamethonia.

léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Inkompatibility
S veškerými dotazy na kompatibilitu aditiv se
obracejte na výrobce, tj. společnost B. Braun
Melsungen AG, nebo na výrobce aditiva.
Stejně jako u všech parenterálních roztoků je
třeba před přidáním léčivých přípravků posoudit
kompatibilitu těchto aditiv s roztokem v obalu.

Užívání kortikosteroidů je spojeno se zadržováním
sodíku a vody.

Nejsou-li studie kompatibility k dispozici, tento
léčivý přípravek nesmí být smíchán s jinými léčivými
přípravky.

Další klinicky relevantní interakce
s farmakologickými léčivy nejsou známy.

Aditiva, o nichž je známo, že jsou inkompatibilní,
nesmí být použita.

Nežádoucí účinky
Frekvence níže popsaných nežádoucích účinků se liší
v závislosti na dávce a technice podání.

Uživatel zodpovídá za posouzení inkompatibility
přidávaného přípravku s roztokem „0,15% (0,3%)
KCl + 0,9% NaCl“ provedením kontroly, zda
nedošlo k eventuální změně barvy a/nebo vysrážení
precipitátu, nerozpustných komplexů nebo krystalů.

Poruchy metabolismu a výživy
U pacientů se závažným ledvinovým nebo
metabolickým postižením, nebo když je infuze
prováděna příliš rychle nebo je podávána nadměrně,
se může objevit převodnění, acidobazická
nerovnováha a poruchy elektrolytů, zejména
hypernatremie, hyperchloremie nebo intoxikace
draslíkem.
K symptomům hyperkalemie patří parestezie
končetin, svalová nebo respirační paralýza, areflexie,
slabost, apatičnost, studená pokožka, šedá bledost,
zmatenost, slabost a těžkost nohou, hypotenze,
srdeční arytmie, srdeční blok, abnormality EKG se
vznikem bifázických křivek a srdeční zástavy.
K nežádoucím účinkům přebytku sodíku v organismu
patří nevolnost, zvracení, průjem, břišní křeče,
žízeň, snížená salivace a lakrimace, pocení, horečka,
tachykardie, hypertenze, selhání ledvin, periferní
a pulmonální edém, zástava dýchání, bolest hlavy,
závrať, neklid, křeče, kóma a smrt.

Před přidáním aditiva ověřte, že je rozpustné
a stabilní ve vodě při pH přípravku „0,15% (0,3%)
KCl + 0,9% NaCl“.
Zvláštní opatření pro uchovávání
Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.
Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku
po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3 SPC.
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse 1
34209 Melsungen, Německo
tel.+49 (0)5661-71-0
fax +49 (0)5661-71-4567
Poštovní adresa: 34212 Melsungen, Německo
REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)
Kaliumchlorid/natriumchlorid 0,15% + 0,9%
B. Braun: 76/504/12-C

Poruchy nervového systému
Příliš rychlá infuze hypertonického nebo
izotonického fyziologického roztoku může
u pacientů léčených na chronickou hyponatremii
vést k nežádoucím neurologickým účinkům.
Pro tento syndrom osmotické demyelinizace je
charakteristická nervová dysfunkce a symptomy
zahrnující křeče, poruchy chování, proměnlivé
úrovně vědomí, dysfunkce polykání, akinetický
mutismus, pohybové poruchy a v závažných
případech rovněž pseudobulbární obrnu
a kvadruparézu.

Kaliumchlorid/natriumchlorid 0,3% + 0,9%
B. Braun: 76/505/12-C

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Při podávání roztoků s vyšším obsahem draslíku
než 40 mmol na litr se může objevit lokální bolest
a flebitida.

ZPŮSOB ÚHRADY
Léčivý přípravek je hrazen z veřejného zdravotního
pojištění v rámci lékového paušálu.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci
léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ
REGISTRACE
22.8.2012
DATUM REVIZE TEXTU
6.6.2014
ZPŮSOB VÝDEJE
Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis.

Před použitím čtěte příbalový leták

Zkrácený SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5%
B. Braun
infuzní roztok
KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun
(dále jako „0,15% (0,3%) KCl + 5% glukóza“)
obsahuje:
1 000 ml
mg/ml
Kalii Chloridum 1,50 g (3,00 g)
1,50 (3,00)
Glucosum (jako glucosum monohydricum)
50,00 g
50,00
Koncentrace elektrolytů:		
Kalium
20 mmol/l (40 mmol/l)
Chloridum
20 mmol/l (40 mmol/l)
Seznam pomocných látek
Voda na injekci.
Terapeutické indikace
Úprava hypokalemie a udržování homeostázy iontů
draslíku v případech, kdy je nutné doplnit energii.
Dávkování a způsob podání
Dávkování závisí na věku, hmotnosti a klinickém
stavu pacienta, zvláště u pacientů s renální nebo
srdeční insuficiencí. Dávkování a rychlost infuze
musí být stanoveny na základě sledování EKG
a sérových elektrolytů.
Dávkování
Dospělí:
Pokyny pro dávkování draslíku / rychlost infuze
Sérový K+
Maximální
Maximální
rychlost infuze koncentrace
> 2,5 mmol/l
10 mmol/h
40 mmol/l
< 2 mmol/l
40 mmol/h
80 mmol/l
Maximální doporučená dávka draslíku je 2–3 mmol
na 1 kg tělesné hmotnosti za 24 h.
Podané množství glukózy nesmí překročit 3–4 g
na 1 kg tělesné hmotnosti za 24 h. Obecně by
nemělo být podáno více než 40 ml tekutiny na 1 kg
tělesné hmotnosti za den.
Pediatrická populace:
Objem a rychlost podávání infuze závisí
na požadavcích jednotlivých pacientů. Může být
nutné snížit objemy a rychlosti podávání infuze.
Podané množství draslíku nesmí překročit 2–3 mmol
na 1 kg tělesné hmotnosti za 24 h.

Způsob a cesta podání
Nitrožilní infuze přes velkou periferní nebo centrální
žílu, aby nevzniklo riziko sklerotizace. V případě
infuze do centrální žíly nesmí být katétr v síni ani
v komoře, aby nevznikla lokalizovaná hyperkalemie.
Obal přípravku obsahuje značné množství vzduchu.
Aby se zabránilo riziku vzduchové embolie, nesmí
být tento přípravek podán tlakovou infuzí.
Kontraindikace
 hyperkalemie,
 závažné postižení ledvin s oligurií, anurií nebo
azotemií,
 hyperchloremie,
 akutní ischemická mozková příhoda,
 poranění hlavy (v prvních 24 hodinách),
 hyperhydratace.
Zvláštní upozornění a opatření pro
použití
Roztoky s nízkými koncentracemi solí, zejména
sodíku, je nutné podávat dětem se zvláštní
opatrností a pečlivě sledovat rovnováhu elektrolytů
a tekutin.
Roztoky obsahující draslík musí být podávány
pomalu a až po potvrzení dostatečné funkce
ledvin. U pacientů s postižením ledvin musí být
jeho používání pečlivě řízeno častým měřením
koncentrace draslíku v plazmě a pravidelnou
kontrolou EKG. Infuzi je nutné zastavit, pokud se
během ní objeví příznaky renální insuficience.
Doplňky s draslíkem je nutné podávat opatrně
u pacientů se srdečním onemocněním, zejména
u pacientů užívajících digitalis. Rychlé snížení
plazmatických koncentrací draslíku (např. při
přerušení infuze) u pacientů užívajících digitalis
může vyvolat intoxikaci srdečními glykosidy.
Při podávání infuze velkého objemu hypotonických
tekutin pacientům s městnavými stavy nebo
edémem plic je třeba dbát opatrnosti.
Jakožto roztok s nízkým obsahem elektrolytů
obsahující jen 20 (40) mmol draslíku na 1 litr je
nutné infuzi podávat také opatrně pacientům
s hypotonickou dehydratací a v případech
hyponatremie.
Je nutné dbát opatrnosti, když je roztok podáván
pacientům s diabetem, zejména pacientům
s hyperglykemií rezistentní na inzulin a pacientům
s intolerancí glukózy z jakéhokoliv důvodu (viz bod
4.5 SPC). Bude nutné sledovat hladinu glukózy
v krvi.

Interakce s jinými léčivými přípravky
a jiné formy interakce
Přípravek „0,15% (0,3%) KCl + 5% glukóza“
jakožto roztok obsahující glukózu se nesmí podávat
současně s transfuzí krve, před ní ani po ní stejným
infuzním zařízením z důvodu možnosti vzniku
pseudoaglutinace (viz bod 4.4 SPC).

Inkompatibility
S veškerými dotazy na kompatibilitu aditiv se
obracejte na výrobce, tj. společnost B. Braun
Melsungen AG, nebo na výrobce aditiva.

Kortikosteroidy nebo kortikotropiny mohou vést
ke snížené toleranci glukózy.

Nejsou-li studie kompatibility k dispozici, tento
léčivý přípravek nesmí být smíchán s jinými léčivými
přípravky.

U pacientů užívajících digoxin může hypokalemie
způsobit intoxikaci digoxinem. Podávání draslíku
musí být u těchto pacientů velmi opatrně přerušeno
(viz bod 4.4 SPC).
Je nutné dbát opatrnosti při současném užívání léčiv
obsahujících draslík a léčiv, která mohou vyvolat
hyperkalemii, například:
 draslík šetřících diuretik, např. spironolaktonu,
triamterenu,
 ACE inhibitorů,
 antagonistů receptoru angiotensinu II,
 takrolimu,
 cyklosporinu,
 suxamethonia.
Další klinicky relevantní interakce
s farmakologickými léčivy nejsou známy.
Nežádoucí účinky
Při správném použití se žádné nežádoucí účinky
léčiva neočekávají.
Frekvence níže popsaných nežádoucích účinků se liší
v závislosti na dávce a technice podání.
Poruchy metabolismu a výživy
U pacientů se závažným ledvinovým nebo
metabolickým postižením, nebo když je infuze
prováděna příliš rychle nebo je podávána nadměrně,
se může objevit převodnění, hyperglykemie nebo
intoxikace draslíkem.
K symptomům hyperkalemie patří parestezie
končetin, svalová nebo respirační paralýza, areflexie,
slabost, apatičnost, studená pokožka, šedá bledost,
zmatenost, slabost a těžkost nohou, hypotenze,
srdeční arytmie, srdeční blok, abnormality EKG se
vznikem bifázických křivek a srdeční zástavy.
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Při podávání roztoků s vyšším obsahem draslíku
než 40 mmol na litr se může objevit lokální bolest
a flebitida.

Je nutné dbát opatrnosti v případě, že je roztok
podáván pacientům s Addisonovou chorobou, neboť
tito pacienti mají predispozici k hyperkalemii.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci
léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik
léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Maximální rychlost infuze nesmí překročit 10 mmol
draslíku za 1 h, jsou-li hladiny draslíku v séru vyšší
než 2,5 mmol/l, a 40 mmol za 1 h, jsou-li hladiny
draslíku nižší než 2 mmol/l.

Roztoky obsahující glukózu se nesmí podávat
současně s transfuzí krve, před ní ani po ní stejným
infuzním zařízením z důvodu možnosti vzniku
pseudoaglutinace.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Délka používání
Přípravek „0,15% (0,3%) KCl + 5% glukóza“ se smí
podávat, dokud existuje indikace pro podání zdroje
energie, elektrolytů a tekutin.

Výměna celého infuzního zařízení se doporučuje
nejméně jednou za 24 h.

Rychlost infuze:
Rychlost podávání infuze se musí řídit sledováním
EKG a sérových elektrolytů. Je nutné zajistit
dostatečný průtok moči.

Klinické sledování musí zahrnovat EKG, pravidelné
kontroly rovnováhy tekutin a sérových elektrolytů.

Stejně jako u všech parenterálních roztoků je
třeba před přidáním léčivých přípravků posoudit
kompatibilitu těchto aditiv s roztokem v obalu.

Aditiva, o nichž je známo, že jsou inkompatibilní,
nesmí být použita.
Uživatel zodpovídá za posouzení inkompatibility
přidávaného přípravku s roztokem „0,15% (0,3%)
KCl + 5% glukóza“ provedením kontroly, zda
nedošlo k eventuální změně barvy a/nebo vysrážení
precipitátu, nerozpustných komplexů nebo krystalů.
Před přidáním aditiva ověřte, že je rozpustné
a stabilní ve vodě při pH přípravku „0,15% (0,3%)
KCl + 5% glukóza“.
Zvláštní opatření pro uchovávání
Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.
Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku
po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3 SPC.
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse 1
34209 Melsungen, Německo
tel.+49 (0)5661-71-0
fax +49 (0)5661-71-4567
Poštovní adresa: 34212 Melsungen, Německo
REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA
Kaliumchlorid/glucose 0,15% + 5% B. Braun:
76/502/12-C
Kaliumchlorid/glucose 0,3% + 5% B. Braun:
76/503/12-C
DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ
REGISTRACE
22.8.2012
DATUM REVIZE TEXTU
6.6.2014
ZPŮSOB VÝDEJE
Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis.
ZPŮSOB ÚHRADY
Léčivý přípravek je hrazen z veřejného zdravotního
pojištění v rámci lékového paušálu.
Před použitím čtěte příbalový leták

Zkrácené souhrny údajů o přípravcích

Zkrácený SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
Kaliumchlorid 7,45% Braun
Koncentrát pro infuzní roztok
KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jeden ml roztoku obsahuje kalii chloridum 74,5 mg,
což odpovídá kalium 1 mmol + chloridum 1 mmol.
Jednotlivá dávka roztoku obsahuje
20 ml ampule: 1,49 g
100 ml lahvička: 7,45 g
Seznam pomocných látek
Voda na injekci
Terapeutické indikace
Léčba nedostatku kalia, zejména pokud je
doprovázen hypochloremickou alkalózou.
Dávkování a způsob podání
Dávkování
Dávkování by mělo být upraveno na základě
aktuálních hodnot elektrolytů v séru a podle
acidobazického stavu.
Dospělí a starší pacienti.
Dávka k léčbě mírného, asymptomatického deficitu
kalia a k udržení normální hladiny
Množství požadované k úpravě lehkého deficitu
kalia či k udržení normální hladiny se může
vypočítat podle následujícího vzorce:
mmol K+požadované = kg tělesné hmotnosti x 0,2** x 2
x (sérum-K+cílové*** – sérum-K+aktuální[mmol/l]).
** hodnota objemu extracelulární tekutiny
*** K+cílové by mělo být 4,5 mmol/l
Maximální denní dávka (např. u těžkých
symptomatických hypokalemií nebo při velkých
ztrátách)
Až do 2 - 3 mmol kalia / kg tělesné hmotnosti/den.
Maximální rychlost infuze:
Až do 20 mmol kalia za hodinu, (což odpovídá
0,3 mmol kalia /kg tělesné hmotnosti/hod). Jsou-li
sérové hladiny kalia nižší než 2 mmol/l může být
rychlost infuze zvýšena až na 40 mmol/hod.

Pediatričtí pacienti
Objem a rychlost infuze bude záviset na
individuálních potřebách pacienta. Denní dávka
nesmí překročit 2-3 mmol/kg těl. hmotnosti nebo
40 mmol/m2.
Jiné zvláštní skupiny pacientů
Změny acidobazické rovnováhy ovlivňující
plazmatické koncentrace. Zvýšený požadavek kalia
je při kompenzaci ketoacidózy u diabetických
pacientů a při podávání glukosy/insulinu.
Způsob podání
Intravenózní podání.
Infuzi lze podávat pouze po naředění ve vhodných
infuzních roztocích.
Koncentrace kalia v infuzním roztoku nesmí
normálně překročit 40 mmol/l.
Jsou-li hladiny kalia v séru pod 2 mmol/l, může
koncentrace kalia v infuzi dosáhnout až 80 mmol/l.
Vhodné nosné roztoky a další návody k použití viz
bod 6.6 SPC.
Při zavedení korekční terapie by k infuzi kalia měla
být zásadně používána infuzní pumpa.
Kontraindikace
Přípravek Kaliumchlorid 7,45% Braun nesmí být
podáván v případě:
 hyperkalemie
 hyperchloremie
 stavů, které jsou často s hyperkalemií spojeny
jako: dehydratace, omezená renální exkrece,
Addisonova nemoc, hyperkalemická familiární
periodická paralýza (Adynamia episodica
hereditaria, Gamstorpův syndrom), srpkovitá
anémie.
Zvláštní upozornění a zvláštní opatření
pro použití
Zvláštní upozornění
Přípravek Kaliumchlorid 7,45% Braun smí být
podáván pouze s opatrností při výskytu:
 srdeční dekompenzace
 současné léčbě kalium šetřícími diuretiky,

antagonisty aldosteronu, ACE inhibitory nebo
potenciálně nefrotoxickými léčivy (např.
nesteroidní antiflogistika apod.), viz také bod
4.5 SPC.
V případě příznaků renální insuficience musí být
podávání infuzí, obsahujících kalium,přerušeno.
Po náhlém přerušení infuzí obsahujících kalium
může následovat zřetelná hypokalemie, která může
vést ke zvýšení toxicity současně podávaných
srdečních glykosidů.
Poruchy hladiny kalia, tj. hyperkalemie nebo
hypokalemie, vedou k typickým změnám na EKG.
Závislost mezi změnami na EKG a koncentrací kalia
v séru však není lineární.
Klinické sledování musí zahrnovat kontrolu sérových
elektrolytů a acidobazické rovnováhy.
Při podávání infuze musí být jednoznačně zajištěno
intravenózní podání, protože paravenózní podání
může způsobit nekrózu tkáně.

Četnost výskytu nežádoucích účinků závisí na dávce.

Interakce s jinými léčivými přípravky
a jiné formy interakce
 Srdeční glykosidy
Nárůst extracelulární koncentrace kalia snižuje
účinek srdečních glykosidů, snížení vede k zesílení
arytmogenního účinku srdečních glykosidů.
 Léčivé přípravky snižující vylučování kalia
Sem patří: kalium šetřící diuretika, antagonisté
aldosteronu, ACE inhibitory, takrolimus,
cyklosporin, nesteroidní protizánětlivé léky,
periferní analgetika, dlouhodobě podávaný
heparin
Podávání kalia spolu s těmito léčivy může způsobit
závažnou hyperkalemii, která nepříznivě působí na
srdeční rytmus.

Zvláštní opatření pro uchovávání
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní
podmínky uchovávání.
Podmínky pro uchovávání po naředění léčivého
přípravku viz bod 6.3 SPC.

 Suxamethonium
Při současném podání kalia a suxamethonia
se může vyskytovat závažná hyperkalemie
s vedlejšími vlivy na srdeční rytmus.
Nežádoucí účinky
Objevení se nežádoucích účinků v podobě příznaků
hyperkalemie lze očekávat pouze po absolutním
nebo relativním předávkování a/nebo při vysoké
rychlosti infuze. Viz také bod 4.9 SPC níže.

Poruchy metabolismu a výživy
Acidóza, hyperchloremie
Srdeční poruchy
Příliš rychlá infuze může vyvolat kardiální arytmii.
Gastrointestinální poruchy
Nauzea
Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci
léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik
léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48,
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouciucinek.
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B. Braun: Váš partner v pokročilé intravenózní terapii
pomocí KCl

Nízcekoncentrované roztoky KCl v balení Ecoflac® plus
Katalog. č.

Název výrobku

Jednotka

Typ obalu

Kusů v bal.

Kód SUKL

3500624

Kaliumchlorid/Natriumchlorid 0,15% + 0,9% B. Braun

10x 500 ml

plast

10

0188207

3500632

Kaliumchlorid/Natriumchlorid 0,3% + 0,9% B. Braun

10x 500 ml

plast

10

0188209

3500608

Kaliumchlorid/Glucose 0,15% + 5% B. Braun

10x 500 ml

plast

10

0188211

3500616

Kaliumchlorid/Glucose 0,3% + 5% B. Braun

10x 500 ml

plast

10

0188213

Koncentrát KCl v balení Mini-Plasco®
Katalog. č.

Název výrobku

Jednotka

Typ obalu

Kusů v bal.

Kód SUKL

3500365

Kaliumchlorid 7,45% Braun

20x 20 ml

plast

20

0107678
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