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Steril.

Etkin maddeler:  Her bir litre çözelti 6.4 gram sodyum asetat trihidrat, 5 gram sodyum klorür, 

0.75 gram potasyum klorür, 0.75 gram sodyum sitrat dihidrat, 0.35 gram kalsiyum klorür 

dihidrat ve 0.31 gram magnezyum klorür hekzahidrat içerir

; mEq/L (mmol/L): Sodyum 140 (140), Potasyum 10(10), 

Kalsiyum 4.8 (2.4), Magnezyum 3 (1.5),Klorür 103 (103), Asetat 47 (47), Sitrat 7.65 (7.65) 

Steril enjeksiyonluk su

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

yüksek 

1. nedir ve ne için 

2. ’ni kullanmadan önce 

dikkat edilmesi gerekenler

3.

5. ’ni

1. nedir ve ne için 

vücudun susuz ve tuzsuz 

damar içi yoldan uygulanan
tuzun yerine ko
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, 500 ve 1000 mililitre hacminde 

, içerisinde vücut için gerekli 

görülen vücudun 

kullanmadan önce 
dikkat edilmesi gerekenler

birçok hastada emniyetli bir 

rebilir.

KULLANMAYINIZ

z, 

-

-

-

mesi (Crush sendromu). 

-

-

-

-
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-

-

- böb

- gebelik tansiyonu;

-

-

nedenlerle);

-

-

özel dikkat gösterecektir. 

’ni

Bu ilaç size 

n yiyecek ve içecek ile 

damar yoluyla uygulanan bir 

Hamilelik

Emzirme
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n araç ya da makine 

n

beklenmez.

bildiriniz.

çözeltiler tercih edilmelidir.

Çözeltiye ek

up 

- Kortikoidler/steroidler ve karbenoksolon gib

-

syum birikmesi riski artar) 

-

-

vücutta potasyum birikmesi riski artar) 

-
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- Tiyazid grubu idrar söktürüc

birikmesi riski artar)

-

an 

-

asidik ilaçlar (

-

sülfat, fenfluramin hidroklorür gibi) alkali ilaçlar (

 ve beklenen etkiden fazla etkiye yol açabilirler).

nedenine

ile tedavinizin ne 

aviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu 

• Uygulama yolu ve metodu:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin 

verilir.

larak 
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•

’nun etkisinin çok güçlü veya 

ile tedavi 

unuza bildiriniz veya size 

-

-

-

-

-
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-

reaksiyon) DERHAL doktorunuza bildiriniz; bu durumda doktor uygulamaya son vererek acil 

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. 

kadar az hastada görülebilir).

gi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size 

ografide anormallikler 

rma. 

n hafif yan etkileridir.
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rak ya da 

’ni

25°C’nin a yerde

verilmeyecektir.

’ni

Ruhsat sahibi: 

Tel.: +090 282 655 55 05

Üretim yeri: 

////



9 / 10

 

hemen son verilmelidir.

Açmak için:

2. Koruyuc

2.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat: e eklenecek tüm maddeler ürünle 

geçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

2. Eklenecek ilaç 19-
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Dikkat: 

3. Eklenecek ilaç 19-

uygulamaya devam edilir.


