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ZĀĻU APRAKSTS 

 
 
1.     ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
MULTIBIC bez kālija šķīdums hemofiltrācijai 
MULTIBIC ar kāliju 2 mmol/l šķīdums hemofiltrācijai 
MULTIBIC ar kāliju 3 mmol/l šķīdums hemofiltrācijai 
MULTIBIC ar kāliju 4 mmol/l šķīdums hemofiltrācijai 
 
 
2.     KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 
 
MULTIBIC bez kālija/ar 2/3/4 mmol/l kālija divu nodalījumu maiss satur: 4,75 l 
sārmaino hidrogēnkarbonāta šķīdumu vienā nodalījumā un 0,25 l skābu elektrolītu, 
glikozes šķīdumu otrā nodalījumā. 
 
PIRMS 
SAMAISĪŠANAS: katra 
1000 ml šķīduma 
sastāvs: 
 
Skābais elektrolītu, glikozes šķīdums (mazais nodalījums) 

 
 MULTIBIC

bez kālija 
MULTIBIC

ar kāliju 
2 mmol/l  

MULTIBIC
ar kāliju 
3 mmol/l 

MULTIBIC 
ar kāliju 
4 mmol/l 

 
Vienības 

Kālija hlorīds (Kalii 
chloridum) 

0 2,982  4,473 5,964 g 

Kalcija hlorīda 
dihidrāts (Calcii 
chloridum dihydricum) 

4,410 4,410 4,410 4,410 g 

Magnija hlorīda 
heksahidrāts (Magnesii 
chloridum 
hexahydricum) 

2,033 2,033 2,033 2,033 g 

Bezūdens glikoze 
(Glucosum 
anhydricum) 

20,00 20,00 20,00 20,00 g 

kā glikozes 
monohidrāts 
(Glucosum 
monohydricum) 

22,00 22,00 22,00 22,00  

K+ 0 40 60 80 mmol 
Ca2+ 30 30 30 30 mmol 
Mg2+ 10 10 10 10 mmol 
Cl- 82 122 142 162 mmol 
Glikoze 111 111 111 111 mmol 
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Sārmainais hidrogēnkarbonāta šķīdums (lielais nodalījums) 

 
 MULTIBIC

bez kālija 
MULTIBIC

ar kāliju 
2 mmol/l  

MULTIBIC
ar kāliju 
3 mmol/l 

MULTIBIC 
ar kāliju 
4 mmol/l 

 
Vienības 

Nātrija hlorīds (Natrii 
chloridum) 

6,453 6,453 6,453 6,453 g 

Nātrija 
hidrogenkarbonāts 
(Natrii 
hydrogenocarbonas) 

3,104 3,104 3,104 3,104 g 

Na+ 147,37 147,37 147,37 147,37 mmol 
Cl- 110,42 110,42 110,42 110,42 mmol 
HCO3

+ 36,95 36,95 36,95 36,95 mmol 

 

PĒC SAMAISĪŠANAS: 
1000 ml lietošanai sagatavota MULTIBIC bez kālija/ar 2/3/4 mmol/l kālija šķīduma 
sastāvs: 

 
 MULTIBIC 

bez kālija 
MULTIBIC 

ar kāliju 
2 mmol/l  

MULTIBIC 
ar kāliju 
3 mmol/l 

MULTIBIC 
ar kāliju 
4 mmol/l 

 
Vienība

s 
Nātrija hlorīds 
(Natrii chloridum) 

6,136 6,136 6,136 6,136 g 

Kālija hlorīds 
(Kalii chloridum) 

0 0,1491  0,2237  0,2982  g 

Nātrija 
hidrogenkarbonāts 
(Natrii 
hydrogenocarbonas
) 

2,940 2,940 2,940 2,940 g 

Kalcija hlorīda 
dihidrāts (Calcii 
chloridum 
dihydricum) 

0,2205 0,2205 0,2205 0,2205 g 

Magnija hlorīda 
heksahidrāts 
(Magnesii 
chloridum 
hexahydricum) 

0,1017 0,1017 0,1017 0,1017 g 

Bezūdens glikoze 
(Glucosum 
anhydricum) 

1,000 1,000 1,000 1,000 g 

kā glikozes 
monohidrāts 
(Glucosum 
monohydricum) 

1,100 1,100 1,100 1,100  
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Na+ 140 140 140 140 mmol 
K+ 0 2,0 3,0 4,0 mmol 
Ca2+ 1,5 1,5 1,5 1,5 mmol 
Mg2+ 0,50 0,50 0,50 0,50 mmol 
Cl- 109 111 112 113 mmol 
HCO3

- 35 35 35 35 mmol 
Glikoze 5,55 5,55 5,55 5,55 mmol 

 
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. 

3.     ZĀĻU FORMA 

Šķīdums hemofiltrācijai. 

Šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains. 

Teorētiskā osmolaritāte: 
MULTIBIC bez kālija:                    292 mosm/l 
MULTIBIC ar kāliju 2 mmol/l:      296 mosm/l 
MULTIBIC ar kāliju 3 mmol/l:      298 mosm/l 
MULTIBIC ar kāliju 4 mmol/l:      300 mosm/l 

pH ≈ 7,2 
 

4.     KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 
 
4.1    Terapeitiskās indikācijas 
 
Nozīmē pacientiem ar jebkādas izcelsmes akūtu nieru mazspēju, kad nepieciešama 
ilgstoša hemofiltrācija. 

4.2. Devas un lietošanas veids 
 
Hemofiltrāciju pacientam ar akūtu nieru mazspēju ar aizvietojošo šķīdumu veic ārsts 
ar attiecīgu pieredzi un saskaņā ar ārstēšanas vadlīnijām. 
 
Akūtas nieru mazspējas gadījumā procedūras ilgums ir ierobežots, t.i., tā tiek 
pārtraukta, kad nieru funkcija tiek pilnībā atjaunota. 
 
MULTIBIC bez kālija/ar 2/3/4 mmol/l kāliju  ir paredzēts tikai intravenozai 
lietošanai. 
 
Lietošanai gatavu šķīdumu ievada ekstrakorporālajā asinsritē ar dozējošā sūkņa 
palīdzību. 
 
Kad asins plazma tiek nofiltrēta, starpība starp hemofiltrācijā filtrēto tilpumu un 
nepieciešamo ultrafiltrācijas šķidrumu ir jāaizstāj ar hemofiltrācijas šķīdumu. 
 
Filtrācijas intensitāti nozīmē ārstējošais ārsts, atkarībā no pacienta klīniskā stāvokļa 
un ķermeņa svara. Ja netiek nozīmēts citādi, kopējā filtrācijas intensitāte svārstās no 
800 līdz 1400 ml/h. Tā ir piemērota pieaugušajiem, lai izvadītu vielmaiņas procesā 
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radušos galaproduktus, atkarībā no pacienta vielmaiņas stāvokļa. Maksimālā 
ieteicamā filtrācijas deva  ir 75 l dienā. 

Nav klīniskas pieredzes lietošanā un dozēšanā bērniem. 

Norādījumus par zāļu sagatavošanu lietošanai skatīt apakšpunktā 6.6. 

4.3. Kontrindikācijas 

No šķīduma atkarīgās kontrindikācijas: 

MULTIBIC bez kālija/ar 2/3 mmol/l kālija: 
• Hipokaliēmija 
• Metabolā alkaloze 
 

MULTIBIC ar 4 mmol/l kālija: 
• Hiperkaliēmija 
• Metabolā alkaloze 
 

No hemofiltrācijas tehniskās procedūras atkarīgās kontrindikācijas: 
• Nieru mazspēja ar pastiprinātu hiperkatabolismu gadījumos, kad 

hemofiltrācija vairs nespēj mazināt urēmiskos simptomus. 
• Neatbilstoša asins plūsma no asinsvadu pieejas. 
•     Ja dēļ antikoagulantu sistēmiskas lietošanas pastāv augsts asiņošanas 

risks.  

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā 

 
Pirms infūzijas, izmantojot attiecīgu iekārtu, hemofiltrācijas šķīdums jāsasilda 
apmēram līdz ķermeņa temperatūrai un nekādā gadījumā to nedrīkst ievadīt, ja 
temperatūra ir zemākā par istabas temperatūru. 
Šī šķīduma sasildīšanu līdz aptuveni ķermeņa temperatūrai rūpīgi jākontrolē, 
pārbaudot, vai šķīdums ir tīrs un nesatur daļiņas. 
Lietojot multiBic NNAT, retos gadījumos var novērot baltas kalcija karbonāta 
nogulsnes maģistrālēs, sevišķi sūkņa un multibic sildīšanas iekārtu tuvumā.  
Sevišķi nogulsnes var parādīties, ja multiBic šķīduma temperatūra pie ieejas uz sūkni 
jau ir augstāka par 25°C. 
Tāpēc NNAT laikā multiBic šķīdums maģistrālēs ik pēc 30 minūtēm rūpīgi 
jāpārbauda vizuāli, lai pārliecinātos, ka šķīdums maģistrāļu sistēmā ir tīrs un nesatur 
nogulsnes.  
Nogulsnes var arī parādīties ar ievērojamu aizkavēšanos pēc procedūras uzsākšanas.  

Ja pamanāt nogulsnes, multiBic šķīdums un NNAT maģistrāles nekavējoties 
jānomaina un rūpīgi jākontrolē pacients. 

Pirms hemofiltrācijas un tās laikā, regulāri jāpārbauda kālija koncentrācija serumā. 

Jāņem vērā pacienta kālija līmenis hemofiltrācijas laikā. 

Hipokaliēmijas gadījumā vai, ja neparedzēti krītas kālija līmenis serumā, tiek 
rekomendēta papildus kālija deva un/vai aizvietojošā šķīduma nomaiņa ar augstākas 
kālija koncentrācijas šķīdumu.  

MULTIBIC bez kālija: 
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Hiperkaliēmijas gadījumā, ja  paaugstinās kālija līmenis serumā, kopā ar parastajiem 
intensīvās terapijas pasākumiem, var nozīmēt palielinātu aizvietojošā šķīduma devu. 

MULTIBIC ar 2/3/4 mmol/l kālija: 

Hiperkaliēmijas gadījumā, ja  paaugstinās kālija līmenis serumā, kopā ar parastajiem 
intensīvās terapijas pasākumiem, var nozīmēt palielinātu filtrācijas intensitāti un / vai 
nomainīt aizvietojošo šķīdumu ar zemāku kālija koncentrāciju. 
 
Papildus jānovēro sekojošus parametrus pirms hemofiltrācijas un tās laikā: 
Nātrija, kalcija, magnija un fosfātu līmeņi serumā; cukura līmenis asinīs; skābju- bāzu 
līdzsvars, urea un kreatinīna līmenis; ķermeņa svars un šķīduma balanss (agrīnai 
hiper- un dehidrātācijas noteikšanai). 
 
Pirms lietošanas šķīduma maisu rūpīgi jāapskata kā detalizēti aprakstīts sadaļā 6.6 " 
Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai". 
 
Nedrīkst lietot pirms abi šķīdumi nav samaisīti. 
 
4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 
 
Aizvietojošā šķīduma pareiza dozēšana un uzmanīga klīniskās ķīmijas parametru un 
dzīvības pazīmju kontrole novērsīs jebkādu mijiedarbību ar citām zālēm. Ir 
iespējamas sekojošas mijiedarbības: 

• Elektrolītu aizvietošana, parenterāla barošana un citas infūzijas parasti 
intensīvās terapijas laikā var radīt mijiedarbību starp šķīdumu un pacienta 
seruma sastāvu. Tas jāņem vērā nozīmējot hemofiltrāciju. 

• Hemofiltrācijas rezultātā var samazināties zāļu koncentrācija asinīs, 
sevišķi zālēm ar zemu olbaltumu saistīšanas kapacitāti, vai mazu 
distribūcijas tilpumu, ar molekulmasu mazāku par hemofiltra 
šķērsgriezumu un zālēm, kuras adsorbē hemofiltrs. Nepieciešama adekvāta 
devu pārskatīšana un atbilstošu zāļu izvēle. 

• Līdzās hiperkaliēmijai, hipermagniēmijai un hipokalciēmijai var būt 
maskēts digitalis toksiskais efekts. Šo elektrolītu korekcija pie 
hemofiltrācijas rada nogulsnes, bet viens no digitalis toksicitātes 
simptomiem piemēram, ir sirds aritmija. 

 
4.6.   Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods 
 
Pagaidām nav pieejami klīniskās pieredzes dati. Bikarbonātu buferi saturošus 
aizvietojošos šķīdumus drīkst izmantot tikai pēc tam, kad ir novērtēts iespējamais 
risks un priekšrocības mātei un bērnam. 

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus 

Nav piemērojama. 

4.8.   Nevēlamās blakusparādības 

Nevēlamas reakcijas, tādas kā slikta dūša, vemšana, muskuļu krampji, hipotensija un 
hipertensija var izraisīt nepareizi izvēlēts pats ārstēšanas veids vai aizvietojošais 
šķīdums. 
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Kopumā bikarbonātu bufervielu hemofiltrācijas šķīdumiem ir laba panesamība. 
Tomēr ārstēšanās laikā nevar aizmirst par iespējamiem blakusefektiem, tādiem kā: 
Hiper- vai hipohidratācija, elektrolītu līdzsvara traucējumi (piem., hipokaliēmija), 
hipofosfatēmija, hiperglikēmija un metabolā alkaloze. 
 
4.9. Pārdozēšana 
 
Nav novērotas ārkārtas situācijas, ja tiek izmantotas rekomendētās devas; vēl jo 
vairāk, šķīduma ievadīšanu var pārtraukt jebkurā laikā. Hiperhidratācija vai 
pārmērīgas dehidratācijas pakāpe var rasties, ja nav rūpīgi izrēķināts šķidrumu 
līdzsvars. Tas attiecīgi var izraisīt asinisspiediena, centrālā venozā spiediena, 
sirdsdarbības ritma un pulmonārā arteriālā spiediena izmaiņas. Hiperhidratācijas 
gadījumā var attīstīties sirds un/vai plaušu tūska. 
 
Hiperhidratācijas gadījumā jāpalielina ultrafiltrācija, un jāsamazina ievadāmā 
aizvietojošā šķīduma ievadīšanas intensitāte un tilpums. Novērojot organisma 
dehidratāciju, ultrafiltrācija ir jāsamazina vai jāpārtrauc, un jāpalielina ievadāmā 
aizvietojošā šķīduma tilpums, tik cik nepieciešams. 
 
Pārdozēšanu var sekmēt arī elektrolītu koncentrācijas un skābju- sārmu līdzsvara 
izmaiņas, piemēram, bikarbonātu pārdozēšana var rasties gadījumos, ja tiek ievadīts 
pārāk liels aizvietojošā šķīduma tilpums. Iespējams tas var radīt metabolo alkalozi, 
jonizētā kalcija pazemināšanos vai tetāniju. 
 

5.     FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 

5.1. Farmakodinamiskās īpašības 
Farmakoterapeitiskā grupa: šķīdums hemofiltrācijai 
ATĶ kods: B05ZB - hemofiltrāti 

Hemofiltrācijas pamatprincipi: 

Ilgstošas hemofiltrācijas laikā ūdens un vielmaiņas galaprodukti, tādi kā urēmijas 
toksīni, kā arī elektrolīti un bikarbonāti, tiek izvadīti no asinīm ar ultrafiltrācijas 
palīdzību. Ultrafiltrāts tiek aizstāts ar aizvietojošo šķīdumu ar sabalansētu elektrolītu 
un bufervielas sastāvu. 
 
Lietošanai sagatavots bikarbonātu bufervielu saturošs aizvietojošais hemofiltrācijas 
šķīdums, kas paredzēts intravenozai ievadīšanai, tiek nozīmēts jebkādas izcelsmes 
akūtas nieru mazspējas ārstēšanai ar ilgstošas hemofiltrācijas palīdzību. 
 
Elektrolīti Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl- un bikarbonāti ir nepieciešami, lai uzturētu 
organisma šķidruma un elektrolītu homeostāzi (asins tilpums, osmotiskā spiediena 
līdzsvars, skābju-sārmu līdzsvars). 

5.2. Farmakokinētiskās īpašības 
 
Lietošanai gatavus hemofiltrācijas šķīdumus var ievadīt tikai intravenozi. 
Elektrolītu un bikarbonātu daudzumu izvēlas un nozīmē vadoties pēc klīnikas, ņemot 
vērā pacienta metabolo stāvokli un nieru atlikušo funkciju. Aizvietojošā šķīduma 
sastāvdaļas nemetabolizejas, izņemot glikozi. Ūdens un elektrolītu samazināšana ir 
atkarīga no intra- un ekstra celulārās telpas osmolaritātes, metabolā stāvokļa, nieru 
atlikušās funkcijas un citiem šķidruma izvades ceļiem (piem., zarnas, plaušas un āda). 
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5.3. Preklīniskie dati par drošību 
 
Preklīniskie drošības pētījumi vēl nav veikti. 
 
 
6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 

6.1. Palīgvielu saraksts 
Mazajam nodalījumam A:  
ūdens injekcijām, 
25% sālsskābe  
 
Lielajam nodalījumam B:  
ūdens injekcijām,  
oglekļa dioksīds 

6.2. Nesaderība 

Saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām 
zālēm. Ja to pievienošana aizvietojošajam šķīdumam tomēr ir nepieciešama, tas jādara 
vienīgi pēc saderības ar aizvietojošo šķīdumu izvērtēšanas un pēc aizvietojošā 
šķīduma abu nodalījumu pilnīgas samaisīšanas. 

6.3. Uzglabāšanas laiks 

Uzglabāšanas laiks neatvērtā konteinerā:    1 gads 
Uzglabāšanas laiks pēc konteinera atvēršanas:     -              
Uzglabāšanas laiks pēc šķīdumu samaisīšanas:   48 
stundas 
 
Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanai sagatavotam šķīdumam pierādīta 48 stundas 
25°C temperatūrā. Par citādu uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas  
( ilgāk par 48 stundām, ieskaitot procedūras laiku, temperatūrā virs 25°C pirms ieejas 
uz sūkni) atbild lietotājs. 
 
No mikrobioloģiskā viedokļa produktu, kas vienreiz savienots ar hemofiltrācijas 
sistēmu un, tā kā klāt ir hidrogenkarbonāts, jāizlieto nekavējoties. Par citādu 
uzglabāšanas laiku un apstākļiem atbild lietotājs. 
 

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi 
 
Uzglabāt temperatūrā virs 4°C. 

6.5 Iepakojuma veids un saturs 
 
Divu nodalījumu maiss: 
4,75 l (sārmains hidrogēnkarbonāta šķīdums) + 0,25 l (skābs elektrolītu, glikozes 
šķīdums) = 5,0 l (lietošanai gatavs šķīdums). 
Plēve, no kuras izgatavots maiss, ir veidota no polietilēna tereftalāta, kas 
ir pārklāts ar SiOx kā gāzes barjera, no poliamīda un polipropilēna-
sintētiska elastomēra maisījuma. 
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Iepakojuma materiāls: 
Divu nodalījumu maiss ir iepakots poliolefīna-sintētiska elastomēra un/vai plastomēra 
maisījuma plēvē. 

2 maisi pa 5000 ml kartona kastē. 

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu 

lietošanai 

Hemofiltrācijas šķīduma lietošanai ir sekojoši soļi: 

         1. Ārējā iepakojuma noņemšana un rūpīga hemofiltrācijas šķīduma 

maisa apskate. 

         Iepakojumu drīkst atvērt tieši pirms šķīduma lietošanas. 
Transportēšanas laikā no ražotāja līdz dialīzes klīnikai, vai pašā klīnikā, plastmasas 
konteineri dažkārt tiek bojāti. Tas var radīt hemofiltrācijas šķīduma dažādas izcelsmes 
piesārņojumu un mikrobu vai sēnīšu augšanu tajā. Pirms pieslēgšanas nepieciešams 
veikt uzmanīgu iepakojuma apskati un šķīduma apskati pirms lietošanas. Īpaša 
uzmanība jāpievērš vismazākajiem iepakojuma bojājumiem aizvēruma vietās, 
kausētām šuvēm un stūru bojājumiem, kas palielina piesārņojuma risku. 

 
Šķīdumu drīkst lietot tikai tad, ja tas ir dzidrs un bezkrāsains un iepakojuma 
savienojumi nebojāti un veseli. 
 
Šaubu gadījumā par hemofiltrācijas šķīduma lietošanu jāizlemj ārstējošajam ārstam. 
 
2. Divu nodalījumu samaisīšana 
 
Divu nodalījumu maiss- bikarbonāts un elektrolīti, ieskaitot glikozes nodalījumus- 
tiek samaisīti tieši pirms lietošanas, lai iegūtu lietošanai gatavu šķīdumu. Sajauktais 
šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains. 
 
Pēc abu nodalījumu sajaukšanas ir jāpārliecinās, ka šuve starp nodalījumiem ir pilnīgi 
atvērta, šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains, un ka maisam nav sūces. 

 

 A)           B)                                                C)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atlociet mazo 
nodalījumu. 

Rullējiet uz augšu šķīduma 
maisu, sākot no mazajam 
nodalījumam pretējā stūra 
… 

… līdz šuve starp abiem 
nodalījumiem ir atvērusies pilnā 
garumā un šķīdumi no abiem 
nodalījumiem ir sajaukušies.  
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3. Lietošanai sagatavots šķīdums 
 
Jebkurus papildinājumus aizvietojošajam šķīdumam vajadzētu pievienot vienīgi 
pēc tam, kad aizvietojošais šķīdums pilnīgi sajaukts. (skatīt apakšpunktu 6.2.). Pēc 
tam, kad šāds aizvietojošais šķīdums ar papildinājumiem ir sagatavots, tas rūpīgi 
jāsamaisa pirms infūzijas uzsākšanas. 
 
Lietošanai sagatavotais šķīdums jāizlieto nekavējoties, maksimāli 48 stundu laikā 
pēc sajaukšanas. 
 
Ja nav norādīts citādi, lietošanai sagatavoto aizvietojošo šķīdumu tūlīt pirms 
infūzijas jāsasilda līdz 36,5 °C - 38,0 °C. Precīzu temperatūru nosaka atbilstoši 
klīniskām un pielietotās aparatūras tehniskām prasībām. 

Hemofiltrācijas šķīdums ir paredzēts vienreizējai 

lietošanai.  

Daļēji izlietotu un bojātu iepakojumu jāiznīcina. 
 

7.     REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS 
 

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 
61346 Bad Homburg v.d.H., 
Vācija 

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I) 
MULTIBIC bez kālija šķīdums hemofiltrācijai: 05-0388 
MULTIBIC ar kāliju 2 mmol/l šķīdums hemofiltrācijai: 05-0385 
MULTIBIC ar kāliju 3 mmol/l šķīdums hemofiltrācijai: 05-0386 
MULTIBIC ar kāliju 4 mmol/l šķīdums hemofiltrācijai: 05-0387 

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS 
15.02.2008 

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 
 

2012. gada janvāris 
 


