
SASKAŅOTS ZVA 14-06-2012 
 

 

 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 

 
MULTIBIC bez kālija šķīdums hemofiltrācijai 

 
 
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. 
 Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. 
 Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam. 
 Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem 

cilvēkiem ir līdzīgi simptomi. 
 Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no 

minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam. 
 
 
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 
1. Kas ir  MULTIBIC bez kālija un kādam nolūkam to lieto 
2. Pirms MULTIBIC bez kālija lietošanas 
3. Kā lietot MULTIBIC bez kālija 
4. Iespējamās blakusparādības 
5 Kā uzglabāt MULTIBIC bez kālija 
6. Sīkāka informācija 
 
 
1. KAS IR MULTIBIC BEZ KĀLIJA UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO 
 
MULTIBIC bez kālija ir šķīdums hemofiltrācijai. 
 
Ilgstoša hemofiltrācija nepieciešama pacientiem ar akūtu nieru mazspēju, lai izvadītu no organisma 
kaitīgās vielas, kas parasti tiek izvadītas caur nierēm ar urīnu un regulē organisma ūdens un sāļu 
līdzsvaru. Ultrafiltrāts ir šķīdums, kas satur ūdeni, kaitīgas vielas un sāļus, kas tiek izvadīts no asinīm 
un aizvietots ar hemofiltrācijas aizvietojošo šķīdumu. Šķīdums hemofiltrācijai satur ūdeni, dažādus 
sāļus un glikozi, lai aizvietotu ar ultrafiltrāta aizvadītos sāļus un noregulētu organisma ūdens un 
elektrolītu līdzsvaru. Atkarībā no kālija koncentrācijas asins serumā Jūsu ārsts izvēlēsies šķīdumu 
hemofiltrācijai ar adekvātu kālija koncentrāciju. Jūsu ārstam regulāri jākontrolē kālija līmenis. 
Ārstēšana ar hemofiltrāciju tiek lietota pacientiem ar akūtu nieru mazspēju ierobežotu laika periodu un 
ir pārtraucama, kad nieru funkcija pilnībā atjaunojas. 
 
 
2. PIRMS MULTIBIC BEZ KĀLIJA LIETOŠANAS 
 
Nelietojiet MULTIBIC bez kālija šādos gadījumos 
 ja Jums ir ļoti zems kālija līmenis serumā (hipokaliēmija), 
 ja Jums ir metabola alkaloze, kas var rasties, ja Jums ir traucēta normālā vielmaiņa, 
 ja hemofiltrācija nav piemērota ārstēšanas metode Jūsu situācijā, kas varētu būt pārmērīgas 

olbaltumvielu vielmaiņas dēļ (hiperkatabolisma), ja nav iespējams sasniegt pietiekamu asins 
plūsmu caur hemofiltru, vai ir augsts asiņošanas risks, kas saistīts ar zāļu lietošanu, lai novērstu 
asins recekļu veidošanos hemofiltrā. 

 
Īpaša piesardzība, lietojot MULTIBIC bez kālija, nepieciešama šādos gadījumos 
 
 Regulāri, pirms un hemofiltrācijas laikā, jāpārbauda kālija koncentrācija serumā. 
 Ja Jums ir zems kālija līmenis serumā (hipokaliēmija) vai tas strauji pazeminājies, nepieciešama 

kālija papildus uzņemšana un/vai hemofiltrācijas šķīduma nomaiņa ar augstākas kālija 
koncentrācijas šķīdumu. 

 Ja Jums ir augsts kālija līmenis serumā (hiperkaliēmija) vai tas ir strauji paaugstinājies, ja 
nepieciešams jāpalielina filtrācijas ātrums (vairāk kālija tiks izvadīts no Jūsu organisma). 
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 Turklāt pirms un hemofiltrācijas laikā Jūsu ārstam, jākontrolē arī citu elektrolītu (sāļu) līmenis 
serumā un jākontrolē Jūsu cukura līmenis asinīs un svars. Jūsu ārstam jākontrolē vai Jums ir 
atbilstošs šķidruma balanss, tas ir, lai Jūs netiktu dehidratēts (pārāk sauss) vai pārāk hidratēts 
(aizdusa, tūskas uz potītēm u.c.). 

 Pirms lietošanas rūpīgi apskatīt hemofiltrācijas šķīduma iepakojuma maisu, lai pārliecinātos, ka 
šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains un maiss kaut kādā veidā nav bojāts. 

 Pirms infūzijas hemofiltrācijas šķīdumu jāsasilda līdz ķermeņa temperatūrai (Jūsu ārstam 
vienīgi jānodrošina, lai tiktu izmantota šim nolūkam paredzēta iekārta); nekādā gadījumā 
nedrīkst lietot šķīdumu, kas ir zemākā par istabas temperatūru. Mikroviļņu krāsnī sildītu 
MULTIBIC bez kālija nedrīkst lietot, tādēļ, ka iespējama daļēja pārkarsēšana. 

 Ik pēc 30 minūtēm jāpārbauda maģistrāles, kuras izmanto multiBic šķīduma ievadīšanai. Ja 
šajās maģistrālēs ir novērojamas nogulsnes, maisiņš un maģistrāles nekavējoties jānomaina un 
rūpīgi jākontrolē pacients. 

 
 
 Nedrīkst lietot pirms nav samaisīti abi šķīdumi no abām kamerām (diviem nodalījumiem). 

 
Citu zāļu lietošana 
Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var 
iegādāties bez receptes. 
Hemofiltrācijas šķīduma pareiza filtrācijas ātruma un tilpuma dozēšana, un rūpīga novērošana, 
elektrolītu līmeņa serumā, Jūsu pulsa frekvences un asinsspiediena novērošana novērsīs jebkādu 
nevēlamu mijiedarbību ar citām zālēm. Tādēļ Jums nepieciešams izstāstīt savam ārstam par visām 
zālēm, kuras pēdējā laikā esat lietojis, arī par tādām, ko izsniedz bez receptes. Sevišķi Jūsu ārstam 
jāzina par visiem elektrolītiem (sāļi) uztura bāgātinātājiem, kurus Jūs lietojat un par visām infūzijām, 
kuras veiktas, kādas uzturvielas (pārtika) ievadītas Jūsu organismā (parenterāla barošana).Tas Jums 
būtu jāpārrunā ar savu ārstu pirms tiek nozīmēts MULTIBIC bez kālija šķīdums hemofiltrācijai. 
Ārstam jāpārskata devas zālēm, kuras Jums jālieto hemofiltrācijas laikā, lai nekaitētu Jūsu 
organismam. Ja Jūs lietojat digoksīnu, Jūsu ārstam jākoriģē elektrolītu balanss, lai mazinātu digoksīna 
blakusparādības, piemēram, sirds ritma traucējumus (sirds aritmija). 
 
Grūtniecība un zīdīšanas periods 
Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. 
Ja Jūs esat grūtniece vai plānojat grūtniecību, vai zīdat bērnu Jums nevajadzētu pārtraukt ārstēšanos ar 
šķīdumu hemofiltrācijai pirms apspriežat ārstēšanos ar savu ārstu.  
 
 
3. KĀ LIETOT MULTIBIC BEZ KĀLIJA 
 
Hemofiltrācija un hemofiltrācijas šķīduma nozīmēšana ir indicēta pacientiem ar akūtu nieru mazspēju. 
Šāda veida ārstēšanu var nozīmēt un vadīt ārsts, kuram ir pieredze pacientu, ar nieru mazspēju, 
ārstēšanā. 
 
Akūtas nieru mazspējas gadījumā procedūras ilgums ir ierobežots, t.i., tā tiek pārtraukta, kad nieru 
darbības funkcijas tiek pilnībā atjaunotas. 
 
MULTIBIC bez kālija šķīdumu hemofiltrācijai drīkst lietot vienīgi pieaugušajiem. MULTIBIC bez 
kālija šķīdumu hemofiltrācijai neiesaka lietot bērniem, jo nav klīniskas pieredzes lietošanā šajā 
vecuma grupā. 
   
MULTIBIC bez kālija šķīdums hemofiltrācijai ir paredzēts tikai intravenozai lietošanai un to 
nedrīkst lietot citādā veidā. 
 
Jūsu ārstējošais ārsts nozīmēs aizvietojošā šķīduma devu, atbilstoši  Jūsu klīniskam stāvoklim, 
ķermeņa svaram un izvadāmo kaitīgo produktu daudzumam. Parasti filtrācijas deva svārstās no 800 
līdz 1400 ml stundā, kas ir piemērota pieaugušajiem. Filtrācijas deva nedrīkst pārsniegt 75 litrus dienā. 
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Ja esat lietojis MULTIBIC bez kālija vairāk nekā noteikts 
Šķīduma līdzsvars - šķīduma pievade un šķīduma izvade hemofiltrācijas laikā precīzi jāizvērtē un 
jākontrolē, lai izvairītos no hiperhidratācijas vai šķīduma pārslodzes ar tādiem simptomiem kā aizdusa 
un/vai tūskas uz potītēm un ķermeņa lejasdaļā vai dehidratācijas, kas izpaužas ar tādiem simptomiem 
kā reibonis, muskuļu krampji un slāpju sajūta. Ja kāds no šiem simptomiem parādās, Jums 
nekavējoties nepieciešams informēt savu ārstu vai medmāsu, jo rezultātā var būt šķīduma pārslodze 
vai dehidratācija. Šajā situācijā palielinās sirdsdarbības intensitāte un Jums var izmainīties 
asinsspiediens. Jūsu ārstam jāizmaina ārstēšana, izmainot filtrācijas ātrumu un šķīduma tilpumu, uz 
laiku, līdz normalizēsies Jūsu šķidruma līdzsvars. Situācijās kad ir šķidruma pārslodze jāpalielina 
ultrafiltrācijas ātrums un ievadāmā šķīduma hemofiltrācijai tilpums jāsamazina. Novērojot organisma 
dehidratāciju, jāsamazina vai jāpārtrauc ultrafiltrācija, un ievadāmā aizvietojošā šķīduma tilpums 
jāpalielina, tik cik nepieciešams. 
Ārstēšanās laikā var rasties Jūsu organisma elektrolītu koncentrācijas un skābju-sārmu līdzsvara 
izmaiņas un var parādīties muskuļu spazmas. 
 
Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam. 
 
 
4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Tāpat kā citas zāles, multiBic bez kālija var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 
 
Blakusparādības var būt saistītas ar ārstēšanas metodi vai ar hemofiltrācijas šķīdumu: slikta dūša, 
vemšana, muskuļu krampji un asinsspiediena pazemināšanās vai paaugstināšanās. 
 
Blakusparādības, kas var būt saistītas ar šķīdumu hemofiltrācijai izpaužas kā: šķīduma pārdozēšanas 
simptomi (piemēram, aizdusa vai tūskas uz potītēm un apakšstilbiem), dehidratācijas gadījumā 
(piemēram, reibonis, muskuļu krampji, slāpju sajūta), elektrolītu (sāļu) līdzsvara traucējumi, kas 
saistīti ar kālija vai fosfora līmeņa pazemināšanos serumā, cukura līmeņa paaugstināšanās asinīs 
(hiperglikēmija) un metabolā alkaloze ar metabolisma traucējumiem. 
 
Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām 
blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam. 
 
 
5. KĀ UZGLABĀT MULTIBIC BEZ KĀLIJA 
 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
 
Uzglabāt temperatūrā virs 4º C. 
 
Nelietot MULTIBIC bez kālija pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma maisa pēc 
"Derīgs līdz". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. 
 
Šķīdumu drīkst lietot tikai tad, ja tas ir dzidrs un bezkrāsains, un nav bijis bojāts iepakojums. 
 
Lietošanai pagatavotais šķīdums ir jāizlieto nekavējoties, to nedrīkst uzglabāt temperatūrā virs + 25º C 
un tas jāizlieto maksimāli 48 stundu laikā pēc sajaukšanas. 
 
Šķīdums hemofiltrācijai ir paredzēts vienreizējai lietošanai. Viss neizlietotais šķīdums jāizlej. 
 
 
 6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA 
 
Ko satur MULTIBIC bez kālija 
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 Aktīvās vielas ir nātrija hlorīds (Natrii chloridum), nātrija hidrogēnkarbonāts (Natrii 
hydrogenocarbonas), kalcija hlorīda dihidrāts (Calcii chloridum dihydricum), magnija hlorīda 
heksahidrāts (Magnesii chloridum hexahydricum), glikoze (monohidrāta veidā) (Glucosum 
monohydricum). 

 
 Citas sastāvdaļas ir ūdens injekcijām, sālsskābe (25%), oglekļa dioksīds. 

 
MULTIBIC bez kālija ārējais izskats un iepakojums 
Šķīdums hemofiltrācijai ir dzidrs un bezkrāsains. 
Kartona kastē iepakoti 2 maisi pa 5000 ml šķīduma katrā. 
 
MULTIBIC bez kālija tiek piegādāts divkameru maisā (divu nodalījumu). Lielākais nodalījums satur 
sārmainu hidrogēnkarbonāta šķīdumu (nātrijs 147,37 mmol/l, hidrogēnkarbonāts 36,95 mmol/l, hlorīds 
110,42 mmol/l), mazais nodalījums satur skābu glikozes bāzes elektrolītu šķīdumu (kalcijs 30 mmol/l, 
magnijs 10 mmol/l, hlorīds 82 mmol/l, glikoze 111 mmol/l). Abus šķīdumus sajauc, atverot starp 
nodalījumiem esošo šuvi un rezultātā iegūst lietošanai sagatavotu šķīdumu. 
  
1000 ml lietošanai pagatavota MULTIBIC bez kālija šķīduma satur: nātrija hlorīdu 6,136 g, nātrija 
hidrogēnkarbonātu 2,940 g, kalcija hlorīda dihidrātu 0,2205 g, magnija hlorīda heksahidrātu 0,1017 g 
un bezūdens glikozi 1,0 g, kas ir ekvivalents elektrolītu sastāvam: Na+ 140 mmol/l, Ca2+ 1,5 mmol/l, 
Mg2+ 0,50 mmol/l, Cl- 109 mmol/l, HCO3

- 35 mmol/l, glikoze 5,55 mmol/l. 
 
Teorētiskā osmolaritāte: 292 mosm/l 
pH ≈ 7,2 
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs 
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks 
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H., Vācija 
 
 
Ražotājs 
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Str. 6-8, 66606 St. Wendel, Vācija 
 
 
Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības 
īpašnieka vietējo pārstāvniecību: SIA „Baltijas Dialīzes Serviss”, Slokas ielā 84-1A, Rīga, LV-1007, 
Latvija 
Tālrunis: +371 67 615 651 
 
Teksta pēdējās pārskatīšanas datums: 
2012.gada janvāris 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas vai veselības aprūpes profesionāļiem: 
 
Instrukcija kā sagatavot lietošanai 
 
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 hemofiltrācijai šķīduma dažādas izcelsmes piesārņojumu un mikrobu vai 
sēnīšu augšanu tajā. Tāpēc pirms lietošanas ir nepieciešams maisu un šķīdumu rūpīgi apskatīt. Īpaša 
uzmanība ir jāpievērš vismazākajiem iepakojuma bojājumiem aizvēruma vietās, kausētām šuvēm un 
stūru bojājumiem. Šķīdumu drīkst lietot tikai tad, ja tas ir dzidrs un bezkrāsains un iepakojums (maiss) 
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un savienojumi nebojāti un veseli. Šaubu gadījumā ārstam jāizlemj vai hemofiltrācijas šķīdumu drīkst 
vai nedrīkst lietot. 
 
2. Divu nodalījumu maisa šķīdumu samaisīšana 
 
     A)                   B)                                                                    C)   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Atlociet mazo 
nodalījumu. 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
Pēc abu nodalījumu sajaukšanas, ir jāpārbauda, vai apvalka šuves ir pilnīgi atvērtas, vai šķīdums ir 
dzidrs un bezkrāsains, un vai maisiņš nav iztecējis. 
 
3. Lietošanai sagatavots šķīdums 
 
Ja ir izrakstītas zāles, tās jāpievieno lietošanai sagatavotam hemofiltrācijas šķīdumam. Tās var 
pievienot vienīgi pēc tam, kad šuve starp abiem nodalījumiem ir pilnīgi atvērta un abi šķīdumi ir 
pilnīgi samaisīti. Hemofiltrācijas šķīdumam nedrīkst pievienot nekādas zāles bez konsultēšanās ar 
ārstu un tas jādara uzmanīgi, lai nepiesārņotu maisu. Pēc tam kad zāles ir pievienotas hemofiltrācijas 
šķīdumam, tas rūpīgi jāsamaisa pirms šķīdumu ievada pacientam. 
 
Lietošanai sagatavotais šķīdums jāizlieto nekavējoties, maksimāli 48 stundu laikā pēc sajaukšanas. 
 
Lietošanai sagatavoto hemofiltrācijas šķīdumu tieši pirms infūzijas pacientam nepieciešams sasildīt 
apmēram līdz ķermeņa temperatūrai (36,5° C – 38,0 ° C). Precīzu temperatūru nosaka ārsts atkarībā no 
klīniskām prasībām. Hemofiltrācijas šķīduma sasildīšanai var lietot vienīgi atbilstošu aparātu. Iesaka 
izmantot speciālu hemofiltrācijai paredzētu aparātu, kas pirms infūzijas sasilda hemofiltrācijas 
šķīdumu. Nedrīkst lietot MULTIBIC bez kālija, kas sildīts mikroviļņu krāsnī, jo iespējama daļēja 
pārkarsēšana. 
 
Hemofiltrācijas šķīdums ir paredzēts vienreizējai lietošanai; daļēji izlietotu un bojātu iepakojumu 
jāiznīcina. 
 

...Līdz šuve starp abiem 
nodalījumiem ir 
atvērusies pilnā garumā 
un šķīdumi no abiem 
nodalījumiem ir 
sajaukušies. 


