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Emulsion for intravenous infusion /Nhũ

100 mi contains/chứa:

  

  
  

   

For singl

tuong truyén tinh mach
Do not store above 25 °C. /       

Medium-chain Any unu muisto Không bảo quan trén 25 °C.
triglycerides 10.0 g be discarded Do not freeze. / Không bảo
Soya-bean oil, refined 80g ts that have been fro- quản lạnh.

Omega-3-acld zen should be discarded. Store In the original packa-
triglycerides 20g if the emulsion Is ge In order to protect from
Total energy: Ido eous from intact light.

7900 kJ/I> 1910 kcal/l Thuốc b5: II5Ê NI Reg. No./SĐK: Xx-KiOO-1X
Osmolality: ! eemuls’on visual’ Medicinal product subject

approx. 410 mOsm/k se separation priorpH: PP me ae n to 3đministration. to medical prescription.

glycerol, egg lecithin, «-toco-
Pherol, ascorby! palmitate,
sodium oleate, sodlum
hydroxide for pH adjustment,

water for injections.

Emulsion for Intravenous

Informations : direc-

Ns for.us the car- at
n./ Chi định

hống chỉ định sat,
1 effhướng dẫn sử
dụng trong thùng carton.

Infuslon /Nhũ tương truyền
tinh mach Manufactured by / Nha san

For Intravenous use / Truyén xuất :
tĩnh mach B. Braun Melsungen AG

, Carl-Braun-Str. 1
34212 Melsungen
Germany

BBRAUN sm"XXXXXXX

  

Lang Fah Quek

Head of Department

Regulatory Affairs

BIBRAUN
B. Braun Medical industries Sdn. Bhd.

( Company No. 18051 -M)

Penang , Malaysia

first opening the
cinal product should

sed Immediately.

I) 2
4 "04305439"075909  

rt-NO./ vưszxzA

Số sản phdm: AAA XXXX

Contents/ Thé tich: 10 x 500 ml

Manuf. date/ NSX:

Batch no./ $6 [6 Sx:

Explry date/ HD:

Stries Sda. Bhd.
-M)  

Date: 2012-05-29

Director of The Applicant

B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd.

Choon Mei Lai

Assistant Manager

Regulatory Affairs
BIBRAUN
B. Braun Medical Industries Sdn. Bhơ

( Company No, 19051 -M)
Penang ,Malaysia



BBRAUN
- Outer Carton (Vietnam)

R LIpidem
418/12605291/0412

Emulsion for intravenous infusion /Nhũ tương mug tinh mach

  

 

100 mÌ contalns / chứa : hống chỉ Tô After first opening the —
Medium-chain dinsuda medicinal product should 00£
triglycerides 10.09 Ù c yh a be used immediately.

Soya-bean oll, refined 8.0 g Do not store above 25 °C./
Omega-3-acid chi es fa Foraren use only. Không bao quan trén 25 °C.
triglycerides 20g với củ An sed emulsion Do not freeze. / Không bảo ———

Total enerqy: don discarded. quản lạnh.
7900 kJ/I = 1910 kcal/ 6c b m hat have been Store in the original packa-

Osmolality: ae uld be discarded. ge in order to protect from
approx. 410 mOsm/kg theemulsion|s ight.

pH: 6.5 ¬ 8.5 informations: direc- homogeneous from Intact Reg. No. /SDKxox
ners.

glycerol, egg lecithin, œ- s fo dụng,car- i t the emulsion Medicinal product subject 002
Seeree aaa Tấn ‘ns y for phase separati- to medical prescription.

hydroxide for pH adjust- lor to administration.

     

  

ment, water for injections. Ù
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tĩnh mach B. Braun Melsungen AG
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R Li pldeQTE Emulsion for intravenous infusion /Nhũ tương truyền tinh mach
100 mÍ contatns/ chủa:
Medium-chain
trighycendes 100g
Soya-bean oil, refined 80 a
Omega-3-acid
trighycertdes 209

Total energy:
7900 bu/A % 1910 kcal/t

Osmolality:
approx. 410mosmig

pH: 65-85
@ycerot, egg lecithin, «-toco-
pherol, ascorby! palmitate,
sodium oleate, sodium
hydroxide for pH adjustment,
water for Injections.

Emulston for Intravenous
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For single use only.

Manufactured by /Nha sin AIt-NG/ Số sân phẩm:
xuất :

l

8. Braun Melsungen AG Contents/ Thé tich:

Caii-Braun-Str. I
34212 Melsungen Manuf. date/ NSX:

cao Batch noJ Số lô SX:
Importer/NNK :
xxcœxx Expiry date/ HD:

 

R Lipidem
Emulsion for ìntravenous infusion /Nhũ tương truyền tĩnh mạch
100 ml contains / chua :
Medium-chain triglycerides 100g

80g
Omega-3-add trighycerides 2.0 k

1910kcaUT
Tu approx. 410moa

Saya-bean oil, refined

Total energy: 7900k=

pl 65
glycerol, egg lecithin, c:-tocopherol
ascorbyl palmitate, sodium oleate,
sodium hydroxide for pH adjust-
ment, water forinjections.

Emutston for intravenous Infusion /

tof Use Ifth

    

 

Nh tương truyền tỉnh mạch = AF ng useonly. Bisncdif
For Intravenous use / Truyén tinh any d
mạch r s that enfrazen
Read carefully the leaflet before I }

uelBot ng” dẫn sử dụng Manufactured by / Nhà sản xuất:
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Str. Ì
34212 Melsungen
Germany

Importer/NNK :B BRAUN YOOX

   
  

emulsion ts homo-

N visualty for
on pfior to admini-

Inistration, contra After first opening the medkinal
uct should be used immedia-

Batch no/ 56 16 SX:

Do not store above 25 °C./
Không báo quán trên 25 °C.
Đo not freeze. / Không bảo
quan lạnh.
Store In the original packa-
aorder to protect from

Reg.No./SĐK: XX-XXXX-XX

Medicinal product subject
tomedical Prescription.

 

ustries Sdn. Bhd.
1-M)

418/ 126052900412

Store In the originalPackage In
order to protect from light.
Reg. No. / SÐK: xx-KXxX-Kx

Medicinal product subject to
medical prescription.

886030539

ct containers

  

 

t store above 25 °C./
bdo quán trên

. Do not freeze./
ông bảo quản lạnh.

Art.-No./Sốsản phẩm: XXX mã

Contents thétch: 10 X 250 ml

Manuf. date/ NSX:

Expiry date/ HO: Sdn. Bhd.
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After first opentng the
medicinal product shouád
be used Immediately.
Do nat store above 25 °C./
Khong bao quan trén 25 °C
Do not freeze. / Khong bao
quan lanh.
Store In the original packa-
ge in order to protect from
light.
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100 mi contains/chua: héng chi
Medium-chain tin khac:
triglycerides 10.0 g ong
Soya-bean ail, refined 8.0 g le u:

Omega-3-acid ny unused ul
triglycerides 20g shoud be discarded.

hat have been
Tor!TH KIM £1910keabt ! fa uidbe discarded.
Osmolality: the emuiston Is

approx. 410 mOsm/kg scription hg eous from intact
pH: 65-85  
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Infusion /Nhũ tương truyền B.củi 00Ngeungen AG Contents: Thé tich:
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Emulsion for intravenous Infesion /Nhũ tương truyền tinh mach

100 ml ola (chứa : R ingle use , not store ahove 25°C./ OS L
Mediam-chain ny unused e ion héng bao quản trên
triglycerides 10.0g 0; iscarded. *C. Do not freeze. /
Soya-bean oil refined 8.0 q rO at have b ông bảo quản lạnh.
Omega-3-acid ozen should be disc tore in the original packa-
triglycerides 20g ded. e in order to protect from

Total energy: ight.
7900 JA = 1910 kcalél sfromintact Reg. No.fSĐK: xx-xxxx-Kx

Osmolality: Medicinal product subject mm
approx. 410 mOsm/kg to medical prescription.

l 65-85 " 001a
GPGÌ aqg lecithin, œ- informations: See direc-

 

tocopherol, ascorbyl palmi- tions for usei A opening the
tate, sodium oleate, sodium carton. “Chỉ đi medicinal product should
hydroxide for pH adjust- lùn * be us mediately.
ment, water for injections. in kha

Emulsion for intravenous
infusion /Nhũ tương động Khai -
truyền tĩnh mạch Manufactured by / Nha san Contents/ Thể tích:

For intravenous use / xuất:
Truyền tĩnh mạch B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Str. Ì
34212 Melsungen
Germany

Importer/NNK :
XxxxXxx Expiry date/ HD:

Manuf. date/ NSX:

Batch na/ Số lô SX:
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250 ml
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dung.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến bác sĩ.
Thuốc này chỉ dung theo sự kê đơn của thầy thuốc.

 Lipidem

Thanh phan
Hoạtchất:

100 ml nhũ tương chứa:

Triglyceride mach trung binh 10.0 g
Dầu đậu tương tỉnh chế 8.0g
Omega-3-acid triglycerides 20g

Néng dé triglycerides 200 mg/ml (20%)
Thành phần các acid béo cần thiết cho 1000 mi:

Linoleic acid (omega-6) 38.4-46.4g
a-linolenic acid (omega-3) 40- 88g
Eicosapentaenoic acid
va docosahexaenoic acid (omega-3) 8.6-17.2g

Tống năng lượng cho!lít 7,900 k) = 1,910 kcal

Nóng độ áp lực thẩm thấu xấp xÌ 410 mOsm/kg
Chuan độ (đến pH 7.4) ít hon 0.5 mmol/l NaOH hoac HC!
pH 65-85

Tá dược:
Lecithin trứng, giycerol, Natri oleate, ascorbyl palmitate, a-tocopherol, Natri
hydroxide; Nước cất pha tiêm.

Dạng bào chế
Nhũ tương truyến tỉnh mạch
Nhũ tương màu trắng đồng nhất.

Quy cách đóng qói
Hộp chứa 10 chai thủy tinh thể tích 100 ml; 250 mì; 500 ml

Chỉ định
Cung cấp các lipid, bao gốm các acid béo thiết yếu như omega-6 và omega-3,
như một phần của chế độ nuôi dưỡng ngoài đường tiêu hoa cho người lớn
khi mà nuôi dưỡng qua đường tiêu hóa là không thể, không đáp ứng đấy đủ
hoặc chống chỉ định.

Liều dùng và cách dùng
Liều dùng nên được điều chỉnh tủy theo nhu cầu từng cá nhân.

Người lớn:
Liễu khuyến cáo:
1~2 g chất béo/kg thé trọng/ngày,
tương ứng với:
5 ~ 10 ml Lipidem/kg thể trong/ngay

Tốc độ truyền:
Nên truyền với tốc độ chậm nhất có thể. Trong suốt 15 phút đầu tiên, tốc độ
truyến chỉ nên đạt mức 50% của tốc độ truyền tối đa được sử dụng.

Tốc đô truyền tối đa:
0.15 q chat béa/kg thé trong/qid,
tương ứng với:
0.75 ml Lipidem/kg thể trọng/giở.

Tốc độ truyền nên giảm với bệnh nhân suy dinh dưỡng.

Trả em:
Mức độ an toàn và hiệu quả khi dùng cho trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên chưa
được chứng minh.

Cách dùng và thời gian sửdụng
Dùng theo đường tình mạch. Lipidem thích hợp cho cả việc truyền tinh mach
ngoại vi và tỉnh mạch trung tâm.

Không nên thường xuyên sử dụng Lipidem quá một tuần do các dữ liệu lâm
sàng về việc sử dụng thuốc trong thời gian dải còn hạn chế. Nhũ tương chỉ có
thể sử dụng trong thời gian dài nếu cản nhắc cần thận sự cẩn thiết cua điều
tri va phai theo doi chặt chê sự chuyển hóa của bệnh nhân.

Chống chỉ định
Lipidem không được sử dụng trong các trường hợp sau:
- Nhay cảm với trứng, cả, đậu tương hay với bất cứ thành phần nào của
thuốc.
- Lipid mau cao nghiém trong
— Roi loan déng máu nặng
- U mat trong gan
- Suy gan nang

12606172_Lipidem_A4GIF_ VN 418.Inda 1

418/12606172/0413

~ Suy thận nặng, không thẩm phân hoặc lọc máu được.
¬ Giai đoạn cấp trong nhối máu cơ tim hoặc đột quy
- Bệnh tắc mạch huyết khối cấp, tách mạch do chất béo.

Chống chỉ định chung trong điều trị qua đường tĩnh mạch:
~ Tình trạng tuần hoàn không ốn định (tình trạng trụy và shock).
~ Tình trạng chuyến hóa không ốn định (ví dụ: sau chấn thương nặng, đái
tháo đường mất bù, nhiễm trung nặng, nhiễm acid)

¬ Phù phối cấp
- Ứnước
¬ Suy tim mất bù
~ Mất nước nhược trương
— Hạ kali huyết

Cảnh báo đặc biệt và thận trọng khi sử dụng
Truyến Lipidem không được tiếp tục trong trưởng hợp xuất hiện các dấu hiệu
dị Ứng, ví dụ: sốt, run, phát ban, khó thở.

Triglycerides trong huyết thanh nên được kiếm soát trong suốt quá trình
truyền. Bệnh nhân bị nghỉ ngờ rối loạn chuyển hóa lipid, tảng nhanh lipid
huyết phải được phát hiện trước khi truyén. Triglycerides huyét cao tiếp tục
tồn tại sau khi truyền chất béo 12 giờ cũng là một rối loạn của chuyển hóa
chất béo. Tùy thuộc vào tình trạng chuyển hóa của bệnh nhân, triglycerides
huyết cao hoặc mức đường huyết cao có thể xảy ra tạm thời. Nếu nồng độ
triglycerides huyết trong suốt quá trình truyền tang hơn 3 mmol/l nên giảm
tốc độ truyền. Nếu nống độ triglycerides huyét van giữ ở mức cao hơn 3
mmol/l, nên ngừng truyền đến khi nồng độ triglycerides trong máu trở lại
mức bình thường.

Trong suốt đợt điếu trị dài ngày, cân bằng dịch và điện giải, trong lượng cơ
thé, can bằng acid-base, nống độ đường huyết, tống huyết cầu, chức nâng
gan cần được kiểm soát.
Quá liều có thế dẫn đến hội chứng quá tải chất béo (Xem phần “Tác dụng
phụ"và "Quá liều").

Cho đến nay chưa códữ liệu lâm sàng về việc sử dụng Lipidem trên trẻ nhỏ và
trẻ vị thành niên, và chỉ có một số lượng dữ liệu hạn chế về việc sử dụng thuốc
trên bệnh nhân tiểu đường và suy thận.

Dữliệu về việc sử dụng Lipidem trên 7 ngày cũng rất ít.
Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân rối loạn chuyển hóa chất béo như suy
thận, tiếu đường, viem tụy, suy gan, suy giáp (có tâng triglycerides huyết),
bệnh phối và nhiễm trùng. tipid có thể ảnh hưởng đến cac thông số xét
nghiệm (ví du nhu Bilirubin, lactate dehydrogenase, oxygen bao hoa, chỉ số
Haemoglobin) nếu mẫu máu được lấy trước khi chất béo bị đào thải khỏi máu.
Ở hấu hết các bệnh nhân, chất bẻo bị đào thải sau 5-6h từ khi kết thúc truyền.
Nếu nhũ tương béo được sử dụng như là chất cung cấp năng lượng duy
nhất, nhiềm acid chuyển hóa có thể xảyra.Tình trạng này có the tránh được
bằng cách chỉ định dùng đồng thời với Carbonhydrates. Do vậy, nên truyền
một lượng thích hợp carbonhydrates qua đường tình mạch hoặc dung dịch
carbonhydrate có chứa các acid amin cùng với nhũ tương béo.

Vitamin E có thế ảnh hưởng đến vai trò của Vitamin K trong quá trình đông
máu. Do vậy, nên cân nhắc đối với bệnh nhân bị rối loạn đông máu hoặc nghi

ngờ thiếu Vitamin K,
Lipidem chứa 2.6 mmol/l Natri.Vìvậy nên thận trọng khi dùng cho hệnh nhân
đang phải kiểm soát Natri trong chế độ ăn.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Phụnữ có thai
Không có nee cứu về sử dụng Lipidem cho phụ nữ có thai.
Không có bằng chứng của việc gây say thai hay quái thai trong một nghiên
cứu về hệ sinh san.
Nuôi dưỡng ngoài đường tiêu hóa có thể cần thiết trong suốt quá trình mang
thai. Lipidem có thé dùng cho phụ nữ có thai sau khi đa cân nhắc cẩn thận.

Thờikỳ cho con bú
Không có nghiên cứu về sử dụng Lipidem trong thời kỳ cho con bú.
Cho đến nay, chưa được biết Lipidem có qua hàng rào nhau thai hoặc tiết vào (
sữa mẹ hay không. Không có cac dữ liệu tương ứng từ những nghiên cứu trên
động vật. Nhìn chung khong nên chỉ định nuối dưỡng ngoai đường tiêu hóa
trang thời kỳ cho con bú.

Date: 2013-05-23

Director of The Anolicant

| industries Sdn. Bhd.B. Braun Medica
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Tương tác thuốc
Không có các nghiên cứu về tương tác thuốc.
Heparin thúc đấy việc giải phóng nhanh enzyme thủy phản chất báo
lipoprotein lipase vào máu. Việc này dẫn đến tăng chất béo bị thủy phân
lipolysis trong huyết thanh, tiếp theo làm giảm tam thời thanh thải
triglycerides.

Dầu đâu nành chứa môt hàm lượng tự nhiên VitaminKì. Tuy nhiên mức dấu
đầu nành trong Lipidem là thấp, do đó không có khả năng xảy ra bat kỳ ảnh
hưởng có thể tìm thấy trong quá trình đông máu trên bằnh nhân đang được
điều tri bằng thuốc chống dong mau (dan chat Coumarin). Tuy nhiên tình
trang đồng máu nên được kiếm soát ở những bênh nhân đang được điều trị
với chống đông máu.

Tác dụng phụ
Những tác dụng phu được đề cập dưới đây theo hệ thống cơ quan và tắn số.
Tất cả các phản ứng phụ là rất hiểm khi xảy ra(< 1/10,000).

Rối loạn hê thống bạch huyết và máu
Rất hiếm: Tăng xu hướng đông máu

Rối loan hê thống miễn dịch
Rất hiếm: Các phản ứng dị ứng

Rối loạn chuyển hóa và đinh dưỡng
Rất hiểm: Lipid máu cao, tăng đường huyết, nhiễm acid chuyến hóa, nhiễm

keto acid.

Tuy nhiên, các phản ứng phụ xảy ra được liêt kê ở đây là phụ thuộc vào liều.
Các triêu chứng xảy ra giống như quá liều tương đối hoặc tuyêtđối. Tấn suất
các tình trang trên đây liên quan đến việc sử dụng đúng quy định về liều
lương, kiếm soát liều lương, các thông tin an toàn và hướng dán sử dụng
thuốc.

Rối loạn hệ thống thần kinh trung ương
Rất hiểm: Tình trạng ngủ gà

Rối loan mạch máu
Rất hiếm: Tăng huyết áp hoặc tụt huyết áp

Rối loạn hô hấp, ngực, trung thất
Rất hiểm: Kho thd, hôi chứng xanh tím

Rối loan tiêu hóa
Rất hiếm: Buồn nên, nôn

Rồi loan chung và/hoặc tình trang vị trí truyền
Rất hiểm: Đau đầu, viêm đỏ, tăng thân nhiệt, đồ mồ hỏi, run rấy, đau ngực và

lưng.
Hôi chứng quá tải chất béo (xem bên dưới)

Nấu các tác dụng phụ này xảy ra hoặc mức triglycerides huyết vượt quá 3
mmol/l trong quả trình truyền thì nên ngừng truyến Lipidem hoäc là nếu cần
thiết thì vẫn truyền ở liều đã được giảm.

Nếu bắt đầu truyền lại, bệnh nhân nén được theo dối can thận, đặc biệt khi
bắt đầu và triglycerides huyết nên được kiếm tra liên tục.

Triglycerides chứa acid béo omega-3 có thé lam tăng thời gian chảy máu và
ức chế sự kết tập tiếu cầu Ở những bệnh nhân bị han suyén do dung Aspirin,
chức năng phối có thế xấu đi.

Lipidem luôn là mat phan của chế đô nuôi dưỡng qua đường tính mach hoàn
chỉnh cùng với amino acid và qlucose. Nuôi dưỡng qua đường tỉnh mach
được chỉ định trong các tình trạng như buồn nôn, nôn, chán ăn, tang đường
huyết của các căn bênh hoặc các bênh khác liên quan đến nuôi dưỡng qua
đường tĩnh mạch

Hội chứng quá tải chất béo
Khả năng bài tiết triglycerides giảm có thế dẫn đến “hôi chứng quá tải chất
béo" mà nguyên nhân có thế do quá liếu. Các dẩu hiêu quá liều có thế cần
phải được theo dõi. Nguyên nhân có thế là do gen di truyền (sự chuyến hỏa
khác nhau qiữa các cá thể) hoặc sự chuyến hỏa acid béo bi suy yếu do bênh
tất trước đây và hiện nay. Các trêu chứng này cũng cỏ thế xảy ra trong suốt
quá trình triglycerides máu tầng nặng, thâm chỉ ở tốc dé truyền khuyến cáo
kèm theo tình trạng lâm sàng benh nhân xấu di như suy chức năng thân hoäc
nhiễm trùng.

Các hôi chứng quá tải chất béo đươc đặc trưng bởi lipid máu cao, sốt, thâm
nhiễm mỡ, gan to có hoặc không có vàng da, lách to, thiểu máu, giam bach
cẩu, giảm tiếu cầu, rối loan đông máu, tán huyết và tăng hồng cầu lưới, kết
quả xét nghiêm gan không bình thường và hôn mẻ. Các triêu chứng thường
hồi phục nếu ngừng truyền nhũ tương chất béo

Nếu các dấu hiệu của hội chứng quá liều xảy ra thì nên ngừng truyền ngay
lập tức.

Chủ y:
Thông báo cho bác si/dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải
khi sử dụng thuốc.
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Dược lực học
Nhóm dược lý: Nhủ tương béo nuôi dưỡng qua đường tinh mach
Mã ATC: B05BA02

Lipidem là sản phẩm cung cấp năng lượng và các acid béo cán thiết như
omega-6 va omega-3 như là một phẩn nuõi dưỡng qua đường tỉnh mạch.
Do đó, Lipidem chứa triglycerides chuỗi mach trung bình, dâu đâu nành
(triglycerides chuối mach trung bình) và triglycerides chứa acid báo omega-3
(triglycerides chudi mach dai).
Triglycerides chudi trung bình được thủy phân nhanh hơn, được đào thải
nhanh hơn khỏi máu, và oxy hóa nhanh hơn so vớitriglycerides chudi dai.
Chi nhiing triglycerides chudi dai omega-6và omega-3 cung cấp các acid béo
cần thiết. Chúng khôngchì dùng đề phòng và điều trị thiếu acid báo cần thiết
mà còn là một nguồn cung cấp năng lượng.Lipidem cung cấp các acid béo
cần thiết omega-6, chủ yếu ở dang acid linoleic, và acid omega-3 ở dang acid

alpha-tinolenic,acid eicosapentaenoic va acid docosahexaenoic.
Tỷ lê acid béo omega-6/omega-3 trong Lipidem xap x! 3:1.

Dược động học
Liều dùng, tốc đô truyền, tình trạng chuyến hóa của bệnh nhân và các nhân
tố riêng biết (như mức đó kháng) nên được cân nhắc khi xác định nồng đô
triglycerides huyết tối đa.
Acid béo chuỗi trung bình có ái lực với albumin thäp hơn so với acid béo
chuỗidài. Tuy nhiên, khi dùng đúng liếu chỉ dan, albumin huyết tương gắn
với cả 2 loại acid béo là gần như 100%. Khi dùng đúng liều chi dan, acid béo
chuỗi trung bình và acid báo chuỗi dài đều không qua hàng rào máu não
hoặc vào dịch nào tủy.

Quá liếu

Triệu chứng
Quá liều dẫn đến hỏi chứng quá tải chất béo, có thế xảy ra khi truyền tốc đó
cao hoặc sử dung thời gian dài ở tốc đô truyền được khuyến cáo kết hợp
với thay đối tình trang lâm sàng ở bênh nhân như suy chức năng thân hoac
nhiễm trùng. Quá liếu có thé dan đến những tác dụng phụ (xem “ tac dung

phu’)
Quá liều nặng nhũ tương béo có cha triglycerides chudi trung binh cé thé dan
đến nhiễm acid chuyến hóa , đặc biệt nêu không dùng cùng carbonhydrate.

Xửtrí:
Trong trường hợp quá liếu, ngừng truyền ngay lầp tức. Các biên pháp điều tri
khác phụ thuộc vào bản chất, triệu chứng nghiễm trong trong từng trường
hơp. Nếu bắt đầu truyền lại khi triêu chứng đã được giải quyết thì tốc do
truyền nên được tăng từ từ và kiếm soát rất chặt chẽ cho bênh nhân.

Tỉnh không tương hợp
Do thiếu các dữ liệu nghiên cứu về sự tương hơp,khỏng nên trôn lần thuốc
với thuốc khác.

Tiêu chuẩn:
Nhà sản xuất

Hạn dùng
24 tháng kế từ ngày sản xuất.

Hướng dẫn sử dụng/bảo quản/vận chuyển
Giữ thuốc khỏi tắm với của trả.

Không bảo quản trên 25°C. Không bảo quản đông lạnh. Sản phẩm đã đông
lạnh phải hủy bỏ.
Bảo quàn trong bao bì tránh ánh sáng.

Chỉ sử dụng nếu nhủ tương đồng nhất trong bao bì nguyên vẹn. Kiếm tra nhũ
tương bằng mắt thường các dấu hiệu tách pha trước khi dùng.

Trước khi sử dung |nhú tương béo cùng với dung dịch khác qua nhánh nối Y
hoặc qua dây truyền dich, sự tương thích của những dich này phải được kiếm
tra, đặc biêt khi truyền đồngthờivới các thuốc đã được thêm vào. Những
thận trọng nên được tiếntrấnPkhi truyề#với C” dịch chứa chất điên giải
hóa trị hai (nhưcalci)„Z ov _—_

Nhũ tương nênđược‹đưa về nhiệt đô addGui dung.

Néu mang lac đước ử dung, phải cho lipi
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