
ZAPOTRZEBOWANIE
NA TŁUSZCZE

MINIMALNE STĘŻENIE KWASU 
LINOLOWEGO (g/kg mc./dobę)  
WG WYTYCZNYCH ESPGHAN/ESPEN/
ESPR/CSPEN Z 2018 r.1

MAKSYMALNE STĘŻENIE CAŁKOWITE
TŁUSZCZÓW (g/kg mc./dobę)  
WG WYTYCZNYCH ESPGHAN/ESPEN/
ESPR/CSPEN Z 2018 r.1

Noworodki urodzone przedwcześnie 0,25 4,0

Noworodki urodzone o czasie 0,10 4,0

Dzieci w wieku <10 lat 0,10 3,0

Dzieci w wieku >10 lat 0,10 3,0

Wytyczne Uzasadnienie

Najważniejsze informacje z
NOWYCH WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH PODAŻY TŁUSZCZÓW  
W TRAKCIE PEDIATRYCZNEGO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO1

PRZEGLĄD INFORMACJI NAUKOWYCH  

ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

Nowe wytyczne ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN1

Nowe wytyczne ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN dotyczące podaży tłuszczów 1

Noworodki urodzone przedwcześnie i pacjenci pediatryczni (noworodki urodzone o czasie–młodzież do 18 roku życia) posiadają wyjątkowe 
potrzeby żywieniowe. Dożylne emulsje tłuszczowe (ILE, intravenous lipid emulsion) stanowią ważne, niewęglowodanowe źródło energii  
w pediatrycznym żywieniu pozajelitowym (PN, parenteral nutrition), wyłącznym lub skojarzonym z żywieniem dojelitowym.  
Tłuszcze dostarczają niezbędnych kwasów tłuszczowych (EFA, essential fatty acid) i pomagają w przyswajaniu witamin A, D, E i K.1

W żywieniu pozajelitowym stosowanym u przedwcześnie 
urodzonych noworodków i pacjentów pediatrycznych należy 
zalecać dożylne emulsje tłuszczowe spełniające nowe wytyczne 
ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN w zakresie podaży tłuszczów, 
ponieważ ilość i rodzaj tłuszczów są istotne dla ich skuteczności 
i bezpieczeństwa. 

Ponadto w ostatnich badaniach pokazano, że rozpoczęcie 
podawania ILE u przedwcześnie urodzonych noworodków wydaje 
się być bezpieczne i dobrze tolerowane, przyspiesza proces 
wzrastania i pozytywnie wpływa na równowagę azotową.

Poniższe kroki należy omówić z członkami zespołu wsparcia 
żywieniowego pracującymi na oddziale intensywnej terapii 
noworodka (OITN) i oddziale intensywnej terapii dziecięcej (OITD), 
co pomoże we wdrożeniu nowych zaleceń dotyczących  
podaży tłuszczów: 
 1   Należy zweryfikować wybór stosowanego preparatu tłuszczowego
 2   Należy zweryfikować protokół PN, aby zapewnić:

   Wczesną podaż tłuszczów oraz zwiększenie ich dawki  
do poziomu docelowego najszybciej, jak to możliwe  
z klinicznego punktu widzenia 

  Ciagłą podaż emulsji tłuszczowej przez 24 godziny

Złożone ILE, z lub bez oleju rybiego, powinny stanowić  
leczenie z wyboru 
(LoE 1-, RG A, zalecenie warunkowe)

Podaż ILE można rozpoczynać u przedwcześnie urodzonych 
noworodków bezpośrednio po i nie później niż dwa dni po urodzeniu
(LoE 1-, RG A, silne zalecenie)

* Dawka maksymalna lipidów wynosi 3-4 g/kg mc./dobę regulowana stężeniem trójglicerydów (szczególnie u pacjentów z posocznicą): stężenie trójglicerydów w osoczu w trakcie wlewu powinno wynosić 
maksymalnie 3 mmol/l (265 mg/dl) u niemowląt lub 4,5 mmol/l (400 mg/dl) u dzieci starszych

LoE=poziom dowodu naukowego; RG=stopień zalecenia; GPP=zasada dobrej praktyki

Rutynowe stosowania ILE u noworodków urodzonych o czasie  
i przedwcześnie powinno być kontynuowane przez 24 godziny
(LoE 2++, RG B, zalecenie warunkowe); z częstym monitorowaniem 
stężenia trójglicerydów w osoczu u pacjentów pediatrycznych  
z  posocznicą (LoE 4, GPP, zalecenie warunkowe)

Złożone ILE mogą wywierać mniejszy wpływ prozapalny, mniejsze działanie 
immunosupresyjne, większe działanie antyoksydacyjne oraz mają mniejszą  
zawartość fitosterolu, co może zmniejszyć ryzyko cholestazy2

Brak podaży ILE u noworodków może w ciągu kilku dni prowadzić do rozwoju
niedoborów niezbędnych kwasów tłuszczowych

Podaż ILE należy kontynuować przez 24 godziny, często wykonując  
badania kontrolne, aby uniknąć rozwoju hipertrójglicerydemii 

PEDIATRYCZNE ŻYWIENIE POZAJELITOWE



NUMETA G13%E Preterm
INFORMACJA O LEKU
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Numeta G13%E Preterm, produkt złożony, emulsja do infuzji.
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Ten produkt leczniczy dostarczany jest jako trójkomorowy worek. Zawartość każdego worka jest jałowa, niepirogenna i składa się z roztworu glukozy, pediatrycznego roztworu 
aminokwasów z elektrolitami oraz emulsji tłuszczowej, zgodnie z poniższym opisem.

Wielkość opakowania 50% roztwór glukozy 5,9% roztwór aminokwasów  z elektrolitami 12,5% emulsja tłuszczowa
300 ml 80 ml 160 ml 60 ml

Jeżeli podanie lipidów nie jest pożądane, budowa worka umożliwia otwarcie spawu tylko między komorami zawierającymi aminokwasy/elektrolity i glukozę, bez naruszenia spawu 
między komorami z aminokwasami i lipidami. W ten sposób, zawartość worka można podać z lipidami lub bez lipidów. Skład produktu leczniczego po zmieszaniu zawartości 
dwóch komór (aminokwasy i glukoza, worek dwukomorowy, 240 ml roztworu) lub trzech komór (aminokwasy, glukoza i lipidy, worek trójkomorowy, 300 ml emulsji) podano w 
poniższej tabeli.

Skład
Substancja czynna Aktywowany W2K (240 ml) Aktywowany W3K (300 ml)
Komora z aminokwasami
Alanina 0,75 g 0,75 g
Arginina 0,78 g 0,78 g
Kwas asparaginowy 0,56 g 0,56 g
Cysteina 0,18 g 0,18 g
Kwas glutaminowy 0,93 g 0,93 g
Glicyna 0,37 g 0,37 g
Histydyna 0,35 g 0,35 g
Izoleucyna 0,62 g 0,62 g
Leucyna 0,93 g 0,93 g
Lizyna jednowodna (co odpowiada lizynie) 1,15 g (1,03 g) 1,15 g (1,03 g)
Metionina 0,22 g 0,22 g
Ornityny chlorowodorek (co odpowiada ornitynie) 0,30 g (0,23 g) 0,30 g (0,23 g)
Fenyloalanina 0,39 g 0,39 g
Prolina 0,28 g 0,28 g
Seryna 0,37 g 0,37 g
Tauryna 0,06 g 0,06 g
Treonina 0,35 g 0,35 g
Tryptofan 0,19 g 0,19 g
Tyrozyna 0,07 g 0,07 g
Walina 0,71 g 0,71 g
Potasu octan 0,61 g 0,61 g
Wapnia chlorek dwuwodny 0,55 g 0,55 g
Magnezu octan czterowodny 0,10 g 0,10 g
Sodu glicerofosoran uwodniony 0,98 g 0,98 g
Komora z glukozą
Glukoza jednowodna (co odpowiada glukozie bezwodnej) 44,00 g (40,00 g) 44,00 g (40,00 g)
Komora z lipidami
Olej z oliwek oczyszczony (ok. 80%)  + olej sojowy oczyszczony (ok. 20%) – 7,5 g

W2K = worek dwukomorowy, W3K = worek trójkomorowy
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 ChPL.

Roztwór po zmieszaniu/emulsja zawiera następujące składniki:

Skład
Aktywowany W2K Aktywowany W3K

Na jednostkę objętości (ml) 240 100 300 100
Azot (g) 1,4 0,59 1,4 0,47
Aminokwasy (g) 9,4 3,9 9,4 3,1
Glukoza (g) 40,0 16,7 40,0 13,3
Lipidy (g) 0 0 7,5 2,5
Wartość energetyczna
Całkowita wartość energetyczna (kcal) 198 82 273 91
Wartość energetyczna niebiałkowa (kcal) 160 67 235 78
Wartość energetyczna glukozy (kcal) 160 67 160 53
Wartość energetyczna lipidówa (kcal) 0 0 75 25
Wartość energetyczna niebiałkowa/azot 
(kcal/g N) 113 113 165 165

Wartość energetyczna lipidów (wartość energetyczna niebiałkowa (%)) Nie dot. Nie dot. 32 32
Wartość energetyczna lipidów (całkowita wartość energetyczna (%)) Nie dot. Nie dot. 28 28
Elektrolity
Sód (mmol) 6,4 2,7 6,6 2,2
Potas (mmol) 6,2 2,6 6,2 2,1



Magnez (mmol) 0,47 0,20 0,47 0,16
Wapń (mmol) 3,8 1,6 3,8 1,3
Fosforanyb (mmol) 3,2 1,3 3,8 1,3
Octany (mmol) 7,2 3,0 7,2 2,4
Jabłczany (mmol) 3,2 1,3 3,2 1,1
Chlorki (mmol) 9,3 3,9 9,3 3,1
pH (w przybliżeniu) 5,5 5,5 5,5 5,5
Osmolarność w przybliżeniu (mOsm/l) 1400 1400 1150 1150

a W tym wartość energetyczna fosfolipidów z jaja kurzego.
b W tym fosforany z fosfolipidów z jaja kurzego będących składnikiem emulsji lipidowej.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Emulsja do infuzji.
Wygląd przed zmieszaniem:
  roztwory w komorach zawierających aminokwasy i glukozę są przezroczyste, bezbarwne lub lekko żółte;
  emulsja tłuszczowa jest jednorodna i mlecznobiała.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Produkt leczniczy NUMETA G13%E Preterm jest wskazany do żywienia pozajelitowego noworodków urodzonych przedwcześnie w przypadkach, gdy odżywianie doustne 
lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.
DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA
Dawkowanie
Dawkowanie zależy od wydatku energetycznego, masy ciała, wieku i stanu klinicznego pacjenta oraz możliwości metabolizowania składników produktu NUMETA, jak również od 
dodatkowych składników energetycznych lub białek, podawanych doustnie/dojelitowo. Całkowity skład elektrolitów i makroskładników żywieniowych zależy od liczby aktywowanych 
komór (patrz punkt Skład jakościowy i ilościowy).
Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej. Ze względu na stały skład worka wielokomorowego zaspokojenie jednocześnie wszystkich potrzeb żywieniowych pacjenta 
może nie być możliwe. Może wystąpić sytuacja kliniczna, w której pacjent będzie wymagać innej ilości składników odżywczych niż znajdują się w stałym składzie.
Maksymalna zalecana szybkość infuzji na godzinę i objętość na dobę zależy od składnika. Osiągnięcie jednego z tych limitów jako pierwszego, wyznacza maksymalną dawkę 
dobową. Wytyczne dotyczące maksymalnej zalecanej szybkości infuzji na godzinę i objętości na dobę są następujące:

Aktywowany W2K (240 ml) Aktywowany W3K (300 ml)
Maksymalna szybkość infuzji w ml/kg mc./godz. 5,1 6,4
co odpowiada:
aminokwasy w g/kg mc./godz. 0,20a 0,20a

glukoza w g/kg mc./godz. 0,85 0,85
lipidy w g/kg mc./godz. 0 0,16a

Maksymalna ilość w ml/kg mc/dobę 102,3 127,9
co odpowiada:
aminokwasy w g/kg mc./dobę 4,0a 4,0a

glukoza w g/kg mc./dobę 17,1 17,1
lipidy w g/kg mc./dobę 0 3,2

a Parametr ograniczający zgodnie z wytycznymi ESPEN-ESPGHAN.

Produkt NUMETA G13%E Preterm może nie być odpowiedni dla niektórych noworodków urodzonych przedwcześnie, ponieważ stan kliniczny może wymagać podania 
indywidualnego składu w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb pacjenta określonych przez lekarza. 
Sposób podawania
Instrukcje dotyczące przygotowania i podania roztworu/emulsji do infuzji – patrz punkt 6.6 ChPL.
Roztwór (w workach i zestawach do podawania) należy chronić przed światłem przez cały okres podawania od momentu zmieszania (patrz punkty Specjalne ostrzeżenia i środki 
ostrożności dotyczące stosowania i 6.6 ChPL).
Z powodu dużej osmolarności nierozcieńczony produkt NUMETA G13%E Preterm można podawać wyłącznie przez żyłę centralną. Odpowiednie rozcieńczenie produktu NUMETA 
G13%E Preterm wodą do wstrzykiwań zmniejsza osmolarność i umożliwia infuzję do naczynia obwodowego. Poniższy wzór przedstawia wpływ rozcieńczenia na osmolarność produktu.

Końcowa osmolarność =    
objętość worka* początkowa osmolarność

dodana woda + objętość worka

W poniższej tabeli przedstawiono przykłady osmolarności aktywowanego worka dwukomorowego i aktywowanego worka trójkomorowego po dodaniu wody do wstrzykiwań:

Aminokwasy i glukoza (aktywowany W2K) Aminokwasy, glukoza i lipidy 
(aktywowany W3K)

Objętość początkowa w worku (ml) 240 300
Osmolarność początkowa (mOsm/l w przybliżeniu) 1400 1150
Objętość dodanej wody (ml) 240 300
Objętość końcowa po dodaniu (ml) 480 600
Osmolarność po dodaniu 
(mOsm/l w przybliżeniu) 700 575

 
W ciągu pierwszej godziny szybkość przepływu należy stopniowo zwiększać. Kończąc podawanie produktu NUMETA G13%E Preterm należy stopniowo zmniejszać szybkość 
przepływu w trakcie ostatniej godziny. Szybkość wlewu musi być odpowiednio dostosowana, biorąc pod uwagę podawaną dawkę, podawaną objętość dobową oraz czas trwania 
infuzji, patrz punkt 4.9 ChPL.
W przypadku noworodków urodzonych przedwcześnie, zwykle zalecane jest ciągłe podawanie pozajelitowe przez 24 godziny. Jednakże, ten sam worek nie powinien być 
aktywowany, zawieszony i podawany dłużej niż 24 godziny. Cykliczne infuzje należy dostosowywać do tolerancji metabolicznej pacjenta.
Leczenie za pomocą odżywiania pozajelitowego można kontynuować tak długo, jak tego wymaga stan kliniczny pacjenta.
Ten produkt zawiera elektrolity i może być dodatkowo uzupełniany gotowymi preparatami elektrolitowymi, zgodnie z oceną lekarza i potrzebami klinicznymi pacjenta, patrz punkt 
6.6 ChPL.



Witaminy i pierwiastki śladowe można dodawać zgodnie z oceną lekarza i potrzebami klinicznymi pacjenta, patrz punkt 6.6 ChPL.
PRZECIWWSKAZANIA
Istnieją następujące ogólne przeciwwskazania do podawania produktu NUMETA w infuzji dożylnej po aktywowaniu 2 komór worka:
   nadwrażliwość na białko jaja, białko sojowe, białko orzeszków ziemnych lub na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ChPL albo składniki 
pojemnika;

  wrodzone zaburzenia metabolizmu aminokwasów;
  patologicznie zwiększone stężenia sodu, potasu, magnezu, wapnia i (lub) fosforu w osoczu;
   jednoczesne podawanie z ceftriaksonem, nawet jeśli używa się osobnych linii do infuzji. Patrz punkty Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, 4.5 i 6.2 ChPL.
  ciężka hiperglikemia.

Dodanie lipidów (podawanie emulsji produktu NUMETA G13%E Preterm w infuzji dożylnej po aktywowaniu 3 komór) jest przeciwwskazane w następujących dodatkowych 
sytuacjach klinicznych:
  ciężka hiperlipidemia lub ciężkie zaburzenia metabolizmu lipidów charakteryzujące się hipertriglicerydemią.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Infuzję należy natychmiast przerwać, jeśli pojawią się jakiekolwiek objawy podmiotowe lub przedmiotowe reakcji alergicznej (takie jak gorączka, pocenie się, dreszcze, ból głowy, 
wysypka skórna lub duszności). 
Produkt NUMETA G13%E Preterm zawiera glukozę wytwarzaną ze skrobi kukurydzianej. Dlatego produkt NUMETA G13%E Preterm należy stosować z ostrożnością u pacjentów 
ze stwierdzoną alergią na kukurydzę lub produkty zawierające kukurydzę.
Opisywano przypadki reakcji zakończonych zgonem związane z osadami soli wapniowych ceftriaksonu w płucach i nerkach noworodków urodzonych przedwcześnie.
U noworodków urodzonych przedwcześnie przeciwwskazane jest jednoczesne leczenie ceftriaksonem (patrz punkt Przeciwwskazania).
Zgłaszano występowanie osadów w naczyniach płucnych, powodujących zator naczyń płucnych i niewydolność oddechową u pacjentów otrzymujących żywienie pozajelitowe. 
Niektóre przypadki kończyły się zgonem. Dodanie nadmiernej ilości wapnia i fosforanu zwiększa ryzyko tworzenia osadów fosforanu wapnia (patrz punkt 6.2 ChPL). Zgłaszano 
również podejrzenie powstania osadu w krwiobiegu. 
Oprócz sprawdzania roztworu, należy również okresowo sprawdzać zestaw do infuzji oraz cewnik w kierunku występowania osadów. 
W przypadku wystąpienia objawów niewydolności oddechowej, należy przerwać infuzję i rozpocząć ocenę medyczną.
Nie należy wprowadzać do worka dodatkowych składników bez uprzedniego sprawdzenia ich zgodności, ponieważ powstanie osadów lub destabilizacja emulsji tłuszczowej może 
spowodować okluzję naczyń, patrz punkty 6.2 i 6.6 ChPL.
W wyniku zastosowania cewników dożylnych do podawania roztworów do żywienia pozajelitowego lub niewłaściwego obchodzenia się z cewnikiem może dojść do zakażenia 
i sepsy. Immunosupresyjny wpływ choroby lub leków może sprzyjać zakażeniu i sepsie. Dokładne monitorowanie objawowe i laboratoryjne w kierunku gorączki/dreszczy, 
leukocytozy, komplikacji technicznych związanych ze sprzętem do dostępu żylnego oraz hiperglikemii może ułatwić wczesne rozpoznanie zakażeń. Pacjenci wymagający żywienia 
pozajelitowego są często predysponowani do powikłań w postaci zakażeń z powodu niedożywienia i (lub) stanu ich choroby zasadniczej. Występowanie powikłań septycznych 
można zmniejszyć, zwiększając nacisk na zasady aseptyki podczas umieszczania i utrzymywania cewnika oraz przy przygotowywaniu produktu do żywienia.
Podczas stosowania innych produktów do żywienia pozajelitowego zgłaszano występowanie zespołu przeciążenia tłuszczami. Zmniejszona lub ograniczona zdolność 
metabolizowania lipidów zawartych w produkcie NUMETA może skutkować wystąpieniem zespołu przeciążenia tłuszczami. 
Ponowne odżywianie ciężko niedożywionych pacjentów może spowodować tzw. zespół ponownego odżywienia, który charakteryzuje się przesunięciem potasu, fosforu i magnezu 
do wnętrza komórek, gdy pacjent przechodzi w stan anaboliczny. Może wystąpić również niedobór tiaminy i zatrzymywanie płynów w organizmie. Zaleca się ostrożne i powolne 
wprowadzanie odżywiania pozajelitowego, z dokładnym monitorowaniem płynów, elektrolitów, pierwiastków śladowych i witamin.
Produkt NUMETA G13%E Preterm może być podawany wyłącznie przez żyłę centralną, za wyjątkiem sytuacji, gdy został odpowiednio rozcieńczony (patrz punkt Dawkowanie i 
sposób podawania). W przypadku dodawania do produktu dodatkowych substancji, przed podaniem przez żyłę obwodową, należy wyliczyć ostateczną osmolarność mieszaniny, 
aby zapobiec podrażnieniu żyły lub uszkodzeniu tkanki w przypadku wynaczynienia roztworu. Podanie obwodowe produktu NUMETA prowadziło do wynaczynienia skutkującego 
uszkodzeniem tkanek miękkich i martwicą skóry.
Nie podłączać worków seryjnie, aby uniknąć zatorów powietrznych, spowodowanych resztkowym gazem zawartym w pierwszym worku.
Lipidy, witaminy, dodatkowe elektrolity oraz mikroelementy należy podawać zgodnie z wymaganiami.
OSTRZEŻENIA
Nie należy dodawać innych produktów leczniczych ani substancji do którejkolwiek z trzech komór worka ani do gotowego roztworu/emulsji, bez wcześniejszego sprawdzenia ich 
zgodności oraz stabilności otrzymanej mieszaniny (w szczególności stabilności emulsji tłuszczowej) (patrz punkty 6.2 i 6.6 ChPL).
Ekspozycja na światło roztworów do całkowitego dożylnego żywienia pozajelitowego po zmieszaniu  może mieć niekorzystny wpływ na wyniki kliniczne u noworodków z powodu 
wytwarzania nadtlenków i innych produktów degradacji. Produkt NUMETA G13%E Preterm należy chronić przed światłem przez cały okres podawania od momentu zmieszania 
(patrz punkt 6.6 ChPL).
Przez cały okres leczenia należy rutynowo monitorować gospodarkę wodną i elektrolitową, w tym magnez, osmolarność surowicy, stężenie triglicerydów w surowicy, równowagę 
kwasowo-zasadową, stężenie glukozy we krwi, czynność wątroby i nerek, morfologię krwi, w tym liczbę płytek krwi i parametry krzepliwości krwi.
W przypadku niestabilnego stanu (np. w następstwie poważnego stanu pourazowego, niewyrównanej cukrzycy, ostrej fazy wstrząsu krążeniowego, ostrego zawału mięśnia 
sercowego, ciężkiej kwasicy metabolicznej, ciężkiej sepsy i śpiączki hiperosmolarnej) podawanie produktu NUMETA G13%E Preterm należy monitorować i dostosować do potrzeb 
klinicznych pacjenta.
Dane dotyczące podawania produktu NUMETA G13%E Preterm noworodkom urodzonym przedwcześnie, poniżej 28 tygodnia ciąży, są ograniczone.
Układ krążenia
Należy zachować ostrożność, stosując u pacjentów z obrzękiem płuc lub niewydolnością serca. Należy dokładnie monitorować stan płynów.
Nerki
Należy zachować ostrożność, stosując u pacjentów z niewydolnością nerek. U tych pacjentów należy dokładnie monitorować stan płynów i elektrolitów, w tym magnezu.
Przed rozpoczęciem infuzji należy wyrównać ciężkie zaburzenia równowagi wodnej i elektrolitowej, ciężkie stany przeciążenia nadmierną ilością płynów oraz ciężkie zaburzenia 
metaboliczne.
Wątroba, żołądek i jelita
Należy zachować ostrożność, stosując u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, w tym z cholestazą lub z podwyższoną aktywnością enzymów wątrobowych. Należy dokładnie 
monitorować parametry czynności wątroby.
Endokrynologia i metabolizm
Mogą wystąpić powikłania metaboliczne, jeżeli pobór składników odżywczych nie jest dostosowany do wymagań pacjenta lub niedokładnie oceniono pojemność metaboliczną 
któregoś z obecnych składników odżywczych. Niepożądane działania metaboliczne mogą wynikać z podawania niewystarczającej lub nadmiernej ilości składników odżywczych 
albo nieodpowiedniego dla potrzeb danego pacjenta składu mieszaniny z dodatkowymi składnikami.
Należy regularnie sprawdzać stężenie triglicerydów w surowicy oraz zdolność organizmu do metabolizowania lipidów. W razie podejrzeń nieprawidłowości w metabolizmie lipidów, 
jako klinicznie niezbędne zalecane jest monitorowanie stężenia triglicerydów w surowicy.
W przypadku hiperglikemii należy dostosować szybkość infuzji produktu NUMETA G13%E Preterm i (lub) podać insulinę, patrz punkt 4.9 ChPL.
Hematologia
Należy zachować ostrożność, stosując u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krzepliwości krwi. Należy dokładnie monitorować morfologię krwi i parametry krzepliwości.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
1. Działania niepożądane z badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu
Bezpieczeństwo i podawanie produktu NUMETA oceniono w jednym badaniu III fazy. Do badania włączono stu pięćdziesięciu dziewięciu (159) pacjentów w wieku dziecięcym, 
którym podano produkt NUMETA.



Dane zebrane z badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu wskazują na następujące działania niepożądane związane z produktem NUMETA:

Działania niepożądane z badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu
Klasyfikacja układów i narządów (SOC) Określenie wg MedDRA Częstość występowaniab

ZABURZENIA METABOLIZMU I ODŻYWIANIA

Hipofosfatemiaa

Hiperglikemiaa

Hiperkalcemiaa

Hipertriglicerydemiaa

Hiperlipidemiaa

Hiponatremiaa

Często
Często
Często
Często

Niezbyt często
Często

ZABURZENIA WĄTROBY I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH Cholestaza Niezbyt często

ZABURZENIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ
Martwica skóryc Nieznana
Uszkodzenie tkanek miękkichc Nieznana

ZABURZENIA OGÓLNE I STANY W MIEJSCU PODANIA Wynaczynieniec Nieznana

a Próbki krwi pobrane podczas infuzji (nie na czczo).
b  Częstość występowania oparta jest na następujących kategoriach: Bardzo często (³1/10), Często (³1/100 do <1/10), Niezbyt często (³1/1 000 do <1/100), Rzadko 

(³1/10 000 do <1/1 000), Bardzo rzadko (<1/10 000), Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
c  Te działania niepożądane zgłoszono tylko po obwodowym podaniu produktu NUMETA G13%E Preterm i G16%E przy niedostatecznym rozcieńczeniu (patrz punkt Specjalne 
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania)

2. Inne działania (działania klasy)
Następujące działania niepożądane były zgłaszane dla innych mieszanin do żywienia pozajelitowego:
   Zespół przeciążenia tłuszczami: może być spowodowany nieprawidłowym podaniem (np. przedawkowaniem i (lub) szybkością infuzji większą niż zalecana, patrz punkt 4.9 
ChPL); jednakże objawy podmiotowe i przedmiotowe tego zespołu mogą wystąpić również przy podawaniu produktu zgodnie z zaleceniami. Zmniejszona lub ograniczona 
zdolność metabolizowania lipidów zawartych w produkcie NUMETA G13%E Preterm wraz z przedłużonym klirensem osoczowym może mieć konsekwencje w postaci tzw. 
zespołu przeciążenia tłuszczami. Zespół ten jest związany z nagłym pogorszeniem się stanu klinicznego pacjenta i charakteryzuje się objawami takimi jak hiperlipidemia, 
gorączka, stłuszczenie wątroby (hepatomegalia), pogorszenie czynności wątroby, niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, zaburzenia krzepliwości krwi oraz objawami ze 
strony układu nerwowego (np. śpiączka). Zespół ten jest zazwyczaj odwracalny po zaprzestaniu infuzji emulsji tłuszczowej. 

   Osady w naczyniach płucnych (zator naczyń płucnych i niewydolność oddechowa) (patrz punkt Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści 
do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za 
pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl 
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Baxter Polska Sp. z o.o.
Ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
NUMER POZWOLENIA URPLWMiPB NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Pozwolenie nr 23257
DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO: 05/2019
KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Wersja nr 2

NUMETA G16%E
INFORMACJA O LEKU
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
NUMETA G16%E, preparat złożony, emulsja do infuzji
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Ten produkt leczniczy dostarczany jest jako trójkomorowy worek. Zawartość każdego worka jest jałowa, niepirogenna i składa się z roztworu glukozy, pediatrycznego roztworu 
aminokwasów z elektrolitami oraz emulsji tłuszczowej, zgodnie z poniższym opisem.

Wielkość opakowania 50% roztwór glukozy 5,9% roztwór aminokwasów z elektrolitami 12,5% emulsja tłuszczowa
500 ml 155 ml 221 ml 124 ml

Jeżeli podanie lipidów jest niepożądane, budowa worka umożliwia otwarcie spawu tylko między komorami zawierającymi aminokwasy/elektrolity i glukozę, bez naruszenia spawu 
między komorami z aminokwasami i lipidami. W ten sposób, zawartość worka można podać z lipidami lub bez lipidów. Skład produktu leczniczego po zmieszaniu zawartości 
dwóch komór (aminokwasy i glukoza, worek dwukomorowy, 376 ml roztworu) lub trzech komór (aminokwasy, glukoza i lipidy, worek trójkomorowy, 500 ml emulsji) podano w 
poniższej tabeli.

Skład
Substancja czynna Aktywowany W2K (376 ml) Aktywowany W3K (500 ml)

Komora z aminokwasami
Alanina 1,03 g 1,03 g
Arginina 1,08 g 1,08 g
Kwas asparaginowy 0,77 g 0,77 g
Cysteina 0,24 g 0,24 g
Kwas glutaminowy 1,29 g 1,29 g
Glicyna 0,51 g 0,51 g
Histydyna 0,49 g 0,49 g



Izoleucyna 0,86 g 0,86 g
Leucyna 1,29 g 1,29 g
Lizyna jednowodna
(co odpowiada lizynie)

1,59 g
(1,42 g)

1,59 g
(1,42 g)

Metionina 0,31 g 0,31 g
Ornityny chlorowodorek (co odpowiada ornitynie) 0,41 g (0,32 g) 0,41 g (0,32 g)
Fenyloalanina 0,54 g 0,54 g
Prolina 0,39 g 0,39 g
Seryna 0,51 g 0,51 g
Tauryna 0,08 g 0,08 g
Treonina 0,48 g 0,48 g
Tryptofan 0,26 g 0,26 g
Tyrozyna 0,10 g 0,10 g
Walina 0,98 g 0,98 g
Sodu chlorek 0,30 g 0,30 g
Potasu octan 1,12 g 1,12 g
Wapnia chlorek dwuwodny 0,46 g 0,46 g
Magnezu octan czterowodny 0,33 g 0,33 g
Sodu glicerofosforan uwodniony 0,98 g 0,98 g
Komora z glukozą
Glukoza jednowodna (co odpowiada glukozie bezwodnej) 85,25 g (77,50 g) 85,25 g (77,50 g)
Komora z lipidami
Olej z oliwek oczyszczony (ok. 80%) + olej sojowy oczyszczony (ok. 20%) – 15,5 g

W2K = worek dwukomorowy, W3K = worek trójkomorowy.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 ChPL.
Roztwór po zmieszaniu/emulsja zawiera następujące składniki:

Skład
Aktywowany W2K Aktywowany W3K

Na jednostkę objętości (ml) 376 100 500 100
Azot (g) 2,0 0,52 2,0 0,39
Aminokwasy (g) 13,0 3,5 13,0 2,6
Glukoza (g) 77,5 20,6 77,5 15,5
Lipidy (g) 0 0 15,5 3,1
Wartość energetyczna
Całkowita wartość energetyczna (kcal) 362 96 517 103
Wartość energetyczna niebiałkowa (kcal) 310 82 465 93
Wartość energetyczna glukozy (kcal) 310 82 310 62
Wartość energetyczna lipidówa (kcal) 0 0 155 31
Wartość energetyczna niebiałkowa/ azot (kcal/g N) 158 158 237 237
Wartość energetyczna lipidów/ wartość energetyczna niebiałkowa (%) Nie dot. Nie dot. 33 33
Wartość energetyczna lipidów/ całkowita wartość energetyczna  (%) Nie dot. Nie dot. 30 30
Elektrolity
Sód (mmol) 11,6 3,1 12,0 2,4
Potas (mmol) 11,4 3,0 11,4 2,3
Magnez (mmol) 1,6 0,41 1,6 0,31
Wapń (mmol) 3,1 0,82 3,1 0,62
Fosforanyb (mmol) 3,2 0,85 4,4 0,87
Octany (mmol) 14,5 3,9 14,5 2,9
Jabłczany (mmol) 4,3 1,1 4,3 0,86
Chlorki (mmol) 13,8 3,7 13,8 2,8
pH (w przybliżeniu) 5,5 5,5 5,5 5,5
Osmolarność w przybliżeniu (mOsm/l) 1585 1585 1230 1230

a W tym wartość energetyczna fosfolipidów z jaja kurzego.
b W tym fosforany z fosfolipidów z jaja kurzego będących składnikiem emulsji lipidowej.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Emulsja do infuzji.
Wygląd przed zmieszaniem:
   roztwory w komorach zawierających aminokwasy i glukozę są przezroczyste, bezbarwne lub lekko żółte;
   emulsja tłuszczowa jest jednorodna i mlecznobiała.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Produkt leczniczy NUMETA G16%E jest wskazany do żywienia pozajelitowego noworodków urodzonych w terminie i dzieci do 2 lat w przypadkach, gdy odżywianie doustne 
lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.
DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA
Dawkowanie
Dawkowanie zależy od wydatku energetycznego, masy ciała, wieku i stanu klinicznego pacjenta oraz możliwości metabolizowania składników produktu NUMETA, jak również od 
dodatkowych składników energetycznych lub białek, podawanych doustnie/dojelitowo. Całkowity skład elektrolitów i makroskładników żywieniowych zależy od liczby aktywowanych 
komór (patrz punkt Skład jakościowy i ilościowy).



Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej. Ze względu na stały skład worka wielokomorowego zaspokojenie jednocześnie wszystkich potrzeb żywieniowych pacjenta 
może nie być możliwe. Może wystąpić sytuacja kliniczna, w której pacjent będzie wymagać innej ilości składników odżywczych niż znajdują się w worku o stałym składzie.
Maksymalna zalecana szybkość infuzji na godzinę i objętość na dobę zależy od składnika. Osiągnięcie jednego z tych limitów, jako pierwszego, wyznacza maksymalną dawkę 
dobową. Wytyczne dotyczące maksymalnej zalecanej szybkości infuzji na godzinę i objętości na dobę są następujące:

Aktywowany W2K (376 ml) Aktywowany W3K (500 ml)
Maksymalna szybkość infuzji w ml/kg mc./godz. 5,8 5,5
co odpowiada:
aminokwasy w g/kg mc./godz. 0,20a 0,14
glukoza w g/kg mc./godz. 1,2 0,85
lipidy w g/kg mc./godz. 0 0,17a

Maksymalna ilość w ml/kg mc./dobę 72,3 96,2
co odpowiada:
aminokwasy w g/kg mc./dobę 2,5a 2,5a

glukoza w g/kg mc./dobę 14,9 14,9
lipidy w g/kg mc./dobę 0 3,0

a Parametr ograniczający zgodnie z wytycznymi ESPEN-ESPGHAN.

Sposób podawania

Końcowa osmolarność =    
objętość worka* początkowa osmolarność

dodana woda + objętość worka

Instrukcje dotyczące przygotowania i stosowania roztworu/emulsji do infuzji – patrz punkt 6.6 ChPL.
Roztwór (w workach i zestawach do podawania) należy chronić przed światłem przez cały okres podawania od momentu zmieszania (patrz punkty Specjalne ostrzeżenia i środki 
ostrożności dotyczące stosowania i 6.6 ChPL).
Z powodu dużej osmolarności nierozcieńczony produkt NUMETA G16%E można podawać wyłącznie przez żyłę centralną. Odpowiednie rozcieńczenie produktu NUMETA G16%E 
wodą do wstrzykiwań zmniejsza jednak osmolarność i umożliwia infuzję do naczynia obwodowego. Poniższy wzór przedstawia wpływ rozcieńczenia na osmolarność produktu.
W poniższej tabeli przedstawiono przykłady osmolarności aktywowanego worka dwukomorowego i aktywowanego worka trójkomorowego po dodaniu wody do wstrzykiwań:

Aminokwasy i glukoza (aktywowany W2K) Aminokwasy, glukoza i lipidy (aktywowany W3K)
Objętość początkowa w worku (ml) 376 500
Osmolarność początkowa (mOsm/l w przybliżeniu) 1585 1230
Objętość dodanej wody (ml) 376 500
Objętość końcowa po dodaniu (ml) 752 1000
Osmolarność po dodaniu (mOsm/l w przybliżeniu)  792,5  615

W ciągu pierwszej godziny szybkość przepływu należy stopniowo zwiększać. Kończąc podawanie produktu NUMETA G16%E, należy stopniowo zmniejszać szybkość przepływu 
w trakcie ostatniej godziny. Szybkość wlewu musi być odpowiednio dostosowana, biorąc pod uwagę dawkę podawaną pacjentowi, przyjmowaną dobową objętość oraz czas 
trwania infuzji (patrz punkt 4.9 ChPL).
Czas aktywacji, zawieszenia i podawania tego samego worka nie może przekraczać 24 godzin. Cykliczne infuzje należy dostosowywać do tolerancji metabolicznej pacjenta.
Leczenie za pomocą odżywiania pozajelitowego można kontynuować tak długo, jak tego wymaga stan kliniczny pacjenta.
Ten produkt zawiera elektrolity i może być dodatkowo uzupełniany z zastosowaniem gotowych preparatów witaminowych, zgodnie z oceną lekarza i potrzebami klinicznymi 
pacjenta (patrz punkt 6.6 ChPL).
Witaminy i pierwiastki śladowe można dodawać zgodnie z oceną lekarza i potrzebami klinicznymi pacjenta (patrz punkt 6.6 ChPL).
PRZECIWWSKAZANIA
Istnieją następujące ogólne przeciwwskazania do podawania produktu NUMETA w infuzji dożylnej po aktywowaniu 2 komór worka:
   nadwrażliwość na białko jaja, białko sojowe, białko orzeszków ziemnych lub którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ChPL albo składniki pojemnika;
  wrodzone zaburzenia metabolizmu aminokwasów;
  patologicznie zwiększone stężenia w osoczu sodu, potasu, magnezu, wapnia i (lub) fosforu;
   jak w przypadku innych roztworów do infuzji zawierających wapń, jednoczesne podawanie z ceftriaksonem u noworodków (≤ 28 dnia życia), nawet jeśli używa się osobnych 
linii do infuzji (ryzyko wystąpienia osadów soli wapniowych ceftriaksonu w krążeniu noworodka zagrażających zgonem). Patrz punkty Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności 
dotyczące stosowania, 4.5 i 6.2 ChPL.
  ciężka hiperglikemia.

Dodanie lipidów (podawanie produktu NUMETA G16%E w infuzji dożylnej po aktywowaniu 3 komór) jest przeciwwskazane w następujących dodatkowych sytuacjach klinicznych:
  ciężka hiperlipidemia lub ciężkie zaburzenia metabolizmu lipidów charakteryzujące się hipertriglicerydemią.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Jeśli pojawią się jakiekolwiek objawy podmiotowe lub przedmiotowe reakcji alergicznej (takie jak gorączka, pocenie się, dreszcze, ból głowy, wysypka skórna lub duszności), 
infuzję należy natychmiast przerwać.
Produkt NUMETA G16%E zawiera glukozę wytwarzaną ze skrobi kukurydzianej. Dlatego produkt NUMETA G16%E należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze stwierdzoną 
alergią na kukurydzę lub produkty zawierające kukurydzę.
Opisywano przypadki reakcji zakończonych zgonem związanych z osadami soli wapniowych ceftriaksonu w płucach i nerkach urodzonych o czasie noworodków w wieku poniżej 
1 miesiąca.
U pacjentów w każdym wieku ceftriaksonu nie wolno mieszać ani podawać jednocześnie z roztworami dożylnymi zawierającymi wapń, w tym z produktem NUMETA, nawet przez 
różne linie do infuzji albo inne miejsca infuzji, ze względu na ryzyko wytrącania się soli wapniowych ceftriaksonu.
Jednakże u pacjentów w wieku powyżej 28. dnia życia, ceftriakson i roztwory zawierające wapń można podawać kolejno jeden po drugim, jeśli linie do infuzji są wkłute w różne 
miejsca lub są wymieniane albo dokładnie płukane roztworem soli fizjologicznej między infuzjami, aby uniknąć wytrącania osadów.
U pacjentów otrzymujących żywienie pozajelitowe zgłaszano występowanie osadów w naczyniach płucnych, powodujących zator naczyń płucnych i niewydolność oddechową. 
Niektóre przypadki kończyły się zgonem. Dodanie nadmiernej ilości wapnia i fosforanu zwiększa ryzyko wytrącenia osadów fosforanu wapnia (patrz punkt 6.2 ChPL). Zgłaszano 
również podejrzenie powstania osadu we krwi. 
Oprócz sprawdzania roztworu należy również okresowo sprawdzać zestaw do infuzji oraz cewnik  w kierunku występowania osadów. 
W przypadku wystąpienia objawów niewydolności oddechowej należy przerwać infuzję i rozpocząć ocenę medyczną.
Nie należy dodawać do worka żadnych substancji bez uprzedniego sprawdzenia ich zgodności z produktem, ponieważ powstanie osadów lub destabilizacja emulsji tłuszczowej 
może spowodować okluzję naczyń (patrz punkty 6.2 i 6.6 ChPL).



W wyniku zastosowania cewników dożylnych do podawania roztworów do żywienia pozajelitowego lub niewłaściwego obchodzenia się z cewnikiem może dojść do zakażenia 
i sepsy. Immunosupresyjny wpływ choroby lub leków może sprzyjać zakażeniu i sepsie. Dokładne monitorowanie objawowe i laboratoryjne celem wykrycia gorączki/dreszczy, 
leukocytozy, komplikacji technicznych związanych ze sprzętem do dostępu żylnego oraz hiperglikemii może ułatwić wczesne rozpoznanie zakażeń. Pacjenci wymagający żywienia 
pozajelitowego są często predysponowani do powikłań w postaci zakażeń z powodu niedożywienia i (lub) stanu ich choroby zasadniczej. Występowanie powikłań septycznych 
można zmniejszyć, zwiększając nacisk na zasady aseptyki podczas umieszczania i utrzymywania cewnika oraz przy przygotowywaniu produktu do żywienia.
Podczas stosowania innych produktów do żywienia pozajelitowego zgłaszano występowanie zespołu przeciążenia tłuszczami. Zmniejszona lub ograniczona zdolność 
metabolizowania lipidów zawartych w produkcie NUMETA może skutkować wystąpieniem zespołu przeciążenia tłuszczami. 
Ponowne odżywianie ciężko niedożywionych pacjentów może spowodować tzw. zespół ponownego odżywiania, który charakteryzuje się przesunięciem potasu, fosforu i magnezu 
do wnętrza komórek, gdy pacjent przechodzi w stan anaboliczny. Pogłębić się może również niedobór tiaminy i zatrzymywanie płynów w organizmie. Zaleca się ostrożnie i powoli 
wprowadzać odżywianie pozajelitowe, dokładnie monitorując płyny, elektrolity, pierwiastki śladowe i witaminy.
Produkt NUMETA G16%E może być podawany wyłącznie przez żyłę centralną, chyba że został odpowiednio rozcieńczony (patrz punkt Dawkowanie i sposób podawania). Jeśli do 
produktu zostają wprowadzone dodatkowe substancje, przed podaniem przez żyłę obwodową, należy wyliczyć ostateczną osmolarność mieszaniny, aby zapobiec podrażnieniu 
żyły lub uszkodzeniu tkanki w przypadku wynaczynienia roztworu. Podanie obwodowe produktu NUMETA prowadziło do wynaczynienia skutkującego uszkodzeniem tkanek 
miękkich i martwicą skóry.
Nie podłączać worków seryjnie, aby uniknąć zatorów powietrznych, spowodowanych resztkowym gazem zawartym w pierwszym worku.
Lipidy, witaminy, dodatkowe elektrolity oraz mikroelementy należy podawać zgodnie z wymaganiami.
OSTRZEŻENIE
Nie należy dodawać innych produktów leczniczych ani substancji do którejkolwiek z komór ani do gotowego roztworu/emulsji, bez wcześniejszego sprawdzenia ich zgodności oraz 
stabilności otrzymanej mieszaniny (w szczególności stabilności emulsji tłuszczowej) (patrz punkty 6.2 i 6.6 ChPL).
Ekspozycja na światło roztworów do całkowitego dożylnego żywienia pozajelitowego po zmieszaniu  może mieć niekorzystny wpływ na wyniki kliniczne u noworodków z powodu 
wytwarzania nadtlenków i innych produktów degradacji. Produkt NUMETA G16%E należy chronić przed światłem przez cały okres podawania od momentu zmieszania (patrz 
punkt 6.6 ChPL).
Przez cały okres leczenia należy rutynowo monitorować gospodarkę wodno-elektrolitową, osmolarność surowicy, stężenie triglicerydów w surowicy, bilans kwasowo-zasadowy, 
stężenie glukozy we krwi, czynność wątroby i nerek, morfologię krwi, w tym liczbę płytek krwi i parametry krzepliwości krwi.
W przypadku niestabilnego stanu (np. w następstwie poważnego stanu pourazowego, niewyrównanej cukrzycy, ostrej fazy wstrząsu krążeniowego, ostrego zawału mięśnia 
sercowego, ciężkiej kwasicy metabolicznej, ciężkiej sepsy i śpiączki hiperosmolarnej) podawanie produktu NUMETA G16%E należy monitorować i dostosować do potrzeb 
klinicznych pacjenta.
Układ krążenia
Należy zachować ostrożność, stosując u pacjentów z obrzękiem płuc lub niewydolnością serca. Należy dokładnie monitorować stan płynów.
Nerki
Należy zachować ostrożność, stosując u pacjentów z niewydolnością nerek. U tych pacjentów należy dokładnie monitorować stan płynów i elektrolitów, w tym magnezu (patrz 
Hipermagnezemia).
Przed rozpoczęciem infuzji należy wyrównać ciężkie zaburzenia równowagi wodnej i elektrolitowej, ciężkie stany przeciążenia nadmierną ilością płynów oraz ciężkie zaburzenia 
metaboliczne (patrz punkt Przeciwwskazania).
Wątroba, żołądek i jelita
Należy zachować ostrożność, stosując u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (m.in. z cholestazą) lub podwyższoną aktywnością enzymów wątrobowych. Należy dokładnie 
monitorować parametry czynności wątroby.
Endokrynologia i metabolizm
Mogą wystąpić powikłania metaboliczne, jeżeli pobór składników odżywczych nie jest dostosowany do wymagań pacjenta lub niedokładnie oceniono pojemność metaboliczną 
któregoś z obecnych składników odżywczych. Niepożądane działania metaboliczne mogą wynikać z podawania niewystarczającej lub nadmiernej ilości składników odżywczych 
albo nieodpowiedniego dla potrzeb danego pacjenta składu mieszaniny z dodatkowymi składnikami.
Należy regularnie sprawdzać stężenie triglicerydów w surowicy oraz zdolność organizmu do metabolizowania lipidów. W razie podejrzeń nieprawidłowości w metabolizmie lipidów, 
jako klinicznie niezbędne zalecane jest monitorowanie stężenia triglicerydów w surowicy.
W przypadku hiperglikemii należy dostosować szybkość infuzji produktu NUMETA G16%E i (lub) podać insulinę (patrz punkt 4.9 ChPL).
Hematologia
Należy zachować ostrożność, stosując u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krzepliwości krwi. Należy dokładnie monitorować morfologię krwi i parametry krzepliwości.
Hipermagnezemia
Podanie produktu NUMETA G16%E w dawce maksymalnej dostarcza  0,3 mmol/kg mc. na dobę magnezu (patrz punkt Dawkowanie i sposób podawania). Istnieje możliwość, 
że może to spowodować hipermagnezemię. Do objawów hipermagnezemii należą: ogólne osłabienie, osłabienie odruchów, nudności, wymioty, hipokalcemia, niewydolność 
oddechowa, niedociśnienie tętnicze i zaburzenia rytmu serca. Z uwagi na możliwość niewykrycia objawów hipermagnezemii zaleca się monitorowanie stężeń magnezu na początku 
podawania, a następnie w odpowiednich odstępach czasu, zgodnie z rutynową praktyką kliniczną i potrzebami danego pacjenta. Jest to szczególnie ważne u tych pacjentów, u 
których występuje zwiększone ryzyko rozwoju hipermagnezemii, w tym pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, otrzymujących inne produkty lecznicze powodujące ryzyko 
wystąpienia hipermagnezemii lub otrzymujących magnez z innych źródeł, dotyczy to również noworodków, których matki ostatnio przyjmowały preparaty magnezu przed porodem. 
Jeśli stężenie magnezu w surowicy jest podwyższone (powyżej referencyjnego zakresu wartości prawidłowych), należy wstrzymać infuzję produktu NUMETA G16%E lub 
zmniejszyć szybkość przepływu do wartości uznanej za właściwą i bezpieczną pod względem klinicznym.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
4.8.1 Działania niepożądane z badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu
Bezpieczeństwo i podawanie produktu NUMETA oceniono w jednym badaniu III fazy. Do badania włączono stu pięćdziesięciu dziewięciu (159) pacjentów w wieku dziecięcym, 
którym podano produkt NUMETA.
Dane zebrane z badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu wskazują na następujące działania niepożądane związane z produktem NUMETA:

Działania niepożądane  z badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu
Klasyfikacja układów i narządów (SOC) Określenie wg MedDRA Częstość występowaniab

ZABURZENIA METABOLIZMU I ODŻYWIANIA

Hipofosfatemiaa

Hiperglikemiaa

Hiperkalcemiaa

Hipertriglicerydemiaa

Hiperlipidemia
Hiponatremiaa

Często
Często
Często
Często

Niezbyt często
Często

ZABURZENIA WĄTROBY I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH Cholestaza Niezbyt często

ZABURZENIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ
Martwica skóryc Nieznana
Uszkodzenie tkanek miękkichc Nieznana

ZABURZENIA OGÓLNE I STANY W MIEJSCU PODANIA Wynaczynieniec Nieznana
a Próbki krwi pobrane podczas infuzji (nie na czczo).
b  Częstość występowania oparta jest na następujących kategoriach: Bardzo często (³1/10), Często (³1/100 do <1/10), Niezbyt często (³1/1 000 do <1/100), Rzadko 

(³1/10 000 do <1/1 000), Bardzo rzadko (<1/10 000), Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
c  Te działania niepożądane zgłoszono tylko po obwodowym podaniu produktu NUMETA G13%E Preterm i G16%E przy niedostatecznym rozcieńczeniu (patrz punkt Specjalne 
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania)



4.8.2 Inne działania (działania klasy)
Następujące działania niepożądane były zgłaszane dla innych mieszanin do żywienia pozajelitowego:
Zespół przeciążenia tłuszczami: może być spowodowany nieprawidłowym podaniem (np. przedawkowaniem i (lub) szybkością infuzji większą niż zalecana, patrz punkt 4.9 ChPL); 
jednakże objawy podmiotowe i przedmiotowe tego zespołu mogą wystąpić również przy podawaniu produktu zgodnie z zaleceniami. Zmniejszona lub ograniczona zdolność 
metabolizowania lipidów zawartych w produkcie NUMETA G16%E wraz z przedłużonym klirensem osoczowym może mieć konsekwencje w postaci tzw. zespołu przeciążenia 
tłuszczami. Zespół ten jest związany z nagłym pogorszeniem się stanu klinicznego pacjenta i charakteryzuje się objawami takimi jak hiperlipidemia, gorączka, stłuszczenie wątroby 
(hepatomegalia), pogorszenie czynności wątroby, niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, zaburzenia krzepliwości krwi oraz objawami ze strony układu nerwowego (np. 
śpiączka). Zespół ten jest zazwyczaj odwracalny po zaprzestaniu infuzji emulsji tłuszczowej. 
Osady w naczyniach płucnych (zator naczyń płucnych i niewydolność oddechowa) (patrz punkt Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści 
do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za 
pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl 
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Baxter Polska Sp. z o.o.
Ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
NUMER POZWOLENIA MZ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Pozwolenie nr 18172
DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO: 05/2019
KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Wersja nr 3

PRIMENE
INFORMACJA O LEKU
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
PRIMENE 10%, (produkt złożony), roztwór do infuzji
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 
100 ml roztworu do infuzji zawiera:

L-Izoleucyna 0,670 g
L-Leucyna 1,000 g
L-Walina 0,760 g
L-Lizyna 1,100 g
L-Metionina 0,240 g
L-Fenyloalanina 0,420 g
L-Treonina 0,370 g
L-Tryptofan 0,200 g
L-Arginina 0,840 g
L-Histydyna 0,380 g
L-Alanina 0,800 g
Kwas L-asparaginowy 0,600 g
L-Cysteina 0,189 g
Kwas L-glutaminowy 1,000 g
Glicyna 0,400 g
L-Prolina 0,300 g
L-Seryna 0,400 g
L-Tyrozyna 0,045 g
L-Ornityny chlorowodorek 0,318 g
Tauryna 0,060 g
Azot całkowity:         15 g/l
Aminokwasy:          100 g/l
Chlorki:              19 mmol/l

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1 ChPL.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Roztwór do infuzji
Przezroczysty, bezbarwny lub prawie bezbarwny roztwór.
Osmolarność: 780 mOsm/l
WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Odżywianie pozajelitowe dzieci, niemowląt, noworodków urodzonych o czasie lub wcześniaków, o normalnej masie ciała lub z niedowagą, gdy odżywianie doustne lub dojelitowe 
jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane. 
DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA
Dawkowanie
Rozpoczęcie żywienia pozajelitowego jak również jego czas trwania i dawkowanie (dawka i szybkość podawania) zależą od: 



  wieku, masy ciała, stanu klinicznego pacjenta,
  zapotrzebowania pacjenta na azot, 
  zdolności metabolizowania składników zawartych w produkcie PRIMENE 10%, 
  dodatkowego żywienia dostarczanego pozajelitowo i/lub dojelitowo.

W zależności od masy ciała, wieku oraz katabolizmu białek u dziecka: 
1,5 do 3,5 g aminokwasów/kg mc./24 godziny, to jest 0,23 do 0,53 g azotu/kg mc./24 godziny, czyli 15 do 35 ml produktu leczniczego PRIMENE 10%/kg mc./24 godziny.
Szybkość wlewu nie powinna przekraczać 0,05 ml/kg mc./minutę.
Szybkość i czas trwania wlewu
Zalecane szybkości wlewu: 
  noworodki i niemowlęta: wlew ciągły (przez 24 godziny),
  dzieci: wlew ciągły (przez 24 godz.) lub wlew cykliczny (przez 8 do 12 godz. w ciągu doby).

Szybkość wlewu powinna uwzględniać podawaną dawkę, charakterystykę podawanego roztworu, dobową objętość podaży i czas trwania wlewu.
Szybkość podawania należy zwiększać stopniowo w pierwszej godzinie wlewu.
Sposób podawania:
PRIMENE 10% jest przeznaczony do podawania dożylnego.
Sam produkt leczniczy PRIMENE 10% powinien być podawany poprzez żyłę centralną lub - w szczególnych  sytuacjach - żyłę obwodową.
Produkt leczniczy PRIMENE 10% stosowany równolegle z innymi roztworami lub jako mieszanina powinien być podawany, w zależności od ostatecznej osmolarności 
wstrzykiwanego roztworu, poprzez żyły obwodowe lub jedną z żył centralnych.
Produkt leczniczy PRIMENE 10% nie jest przeznaczony do uzupełniania płynów ani objętości. 
Zgodnie z indywidualnymi wskazaniami, witaminy i pierwiastki śladowe oraz inne składniki (w tym glukoza i lipidy) mogą być dodane do schematu żywienia pozajelitowego, w celu 
zaspokojenia potrzeb żywieniowych i zapobiegania niedoborom oraz wystąpieniu powikłań (patrz Niezgodności).
Podczas stosowania u noworodków i dzieci w wieku poniżej 2 lat, roztwór (w butelce i zestawie do podawania) należy chronić przed światłem do momentu zakończenia podawania 
(patrz punkt Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, 6.3 i 6.6 ChPL).Jeśli rozważa się podanie do żyły obwodowej, należy uwzględnić osmolarność 
danego roztworu do infuzji.  
Silnie hipertoniczne roztwory do żywienia pozajelitowego (> 900 mOsm/l), należy podawać przez centralny cewnik żylny z końcówką umieszczoną w dużej żyle centralnej.
Roztwór do żywienia pozajelitowego może być podawany obwodowo u pacjentów w każdym wieku, jeśli osmolarność roztworu wynosi ≤ 900 mOsm/l.
Produkt leczniczy PRIMENE 10% jest z zasady podawany wraz z substancjami dostarczającymi energię, które odpowiadają potrzebom dziecka, równolegle lub w postaci 
mieszaniny.
Produkt leczniczy PRIMENE 10% można włączyć jako składnik mieszanin odżywczych zawierających węglowodany, lipidy, elektrolity, pierwiastki śladowe i witaminy, po uprzednim 
sprawdzeniu ich zgodności i stabilności.
PRZECIWWSKAZANIA 
Produkt leczniczy PRIMENE 10% jest przeciwwskazany:
  u pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu jednego lub więcej aminokwasów;
  w przypadku nadwrażliwości na substancję(e) czynną(e) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w pkt 6.1 ChPL.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Reakcje alergiczne/reakcje nadwrażliwości 
Przy podawaniu roztworów aminokwasów jako składnika żywienia pozajelitowego, zgłaszano występowanie reakcji anafilaktycznych/anafilaktoidalnych oraz innych reakcji 
nadwrażliwości/reakcji związanych z infuzją (patrz punkt Działania niepożądane). Jeśli nasilają się jakiekolwiek oznaki lub objawy reakcji, infuzja musi być natychmiast przerwana.
Osady u pacjentów otrzymujących żywienie pozajelitowe 
U pacjentów otrzymujących żywienie pozajelitowe odnotowano osady w naczyniach płucnych. Niektóre przypadki zakończyły się zgonem. Nadmierny dodatek wapnia i fosforanu 
zwiększa ryzyko powstawania osadu fosforanu wapnia. Przypadki wystąpienia osadów były zgłaszane nawet przy nieobecności soli fosforanowych w roztworze. Zgłaszano 
również przypadki pojawienia się osadu oddalonego od filtra umieszczonego na linii wlewu i przypadki podejrzenia formowania się osadu in vivo.
W przypadku wystąpienia objawów niewydolności oddechowej, infuzję należy przerwać i przeprowadzić badanie lekarskie. 
Oprócz kontroli roztworu, należy również okresowo sprawdzać zestaw do infuzji i cewnik w kierunku obecności osadów.
Powikłania związane z infekcjami 
Zakażenie i sepsa mogą wystąpić w wyniku stosowania cewników dożylnych do podawania żywienia pozajelitowego, niewystarczającej dbałości o cewniki lub skażonych 
roztworów. 
Immunosupresja oraz inne czynniki takie jak hiperglikemia, niedożywienie i (lub) stan związany z chorobą zasadniczą mogą predysponować pacjentów do powikłań w postaci 
zakażeń. 
Dokładne monitorowanie objawów oraz wyników badań laboratoryjnych celem wykrycia gorączki/dreszczy, leukocytozy, komplikacji technicznych związanych ze sprzętem do 
dostępu żylnego oraz hiperglikemii może pomóc we wczesnym rozpoznaniu zakażenia. 
Częstość występowania powikłań wynikających z zakażeń można zmniejszyć poprzez zwiększenie nacisku na stosowanie technik aseptycznych podczas umieszczania i 
utrzymywania cewnika oraz w trakcie przygotowywania produktu do żywienia.
Zespół ponownego odżywienia u pacjentów otrzymujących żywienie pozajelitowe 
Uzupełnianie niedoborów żywieniowych u pacjentów ciężko niedożywionych może wywołać zespół ponownego odżywienia, który charakteryzuje się przeniesieniem potasu, fosforu 
i magnezu do komórki, gdyż u pacjenta zaczynają przeważać przemiany anaboliczne. Może także dojść do powstania niedoboru tiaminy i zatrzymania płynów w organizmie. 
Dokładna kontrola i powolne zwiększanie podaży substancji odżywczych, unikając nadmiernego odżywienia, może zapobiec tym komplikacjom. 
Roztwory hipertoniczne 
Hipertoniczne roztwory do infuzji podane do żyły obwodowej mogą spowodować podrażnienie żył, uszkodzenie żyły i zakrzepicę (patrz punkt Działania niepożądane). 
Ogólne monitorowanie 
Monitorowanie powinno być dostosowane do sytuacji klinicznej oraz stanu klinicznego pacjenta i powinno obejmować badanie równowagi wodno-elektrolitowej, osmolarności 
surowicy, równowagi kwasowo-zasadowej, stężenia glukozy i amoniaku we krwi oraz czynności wątroby i nerek.  
Zaburzenia metaboliczne
Jeśli ilość przyjmowanych substancji odżywczych nie jest dostosowana do potrzeb pacjenta lub pojemność metaboliczna dla któregokolwiek ze składników żywieniowych nie jest 
dokładnie oceniona, mogą wystąpić zaburzenia metaboliczne. Niepożądane skutki metaboliczne mogą wynikać z podania niewłaściwych substancji odżywczych, nadmiernej ilości 
lub też z niewłaściwej kompozycji dodatkowych składników względem potrzeb danego pacjenta.
Czynność wątroby
U pacjentów żywionych pozajelitowo może dochodzić do zaburzeń czynności wątroby (w tym cholestazy, stłuszczenia, zwłóknienia i marskości wątroby, mogących powodować 
niewydolność wątroby, a także zapalenie pęcherzyka żółciowego i kamicę żółciową) i należy je odpowiednio monitorować. Uważa się, że etiologia tych chorób jest wieloczynnikowa 
i może być różna u poszczególnych pacjentów. Pacjenci, u których wystąpią nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych lub inne oznaki zaburzeń wątroby i dróg 
żółciowych, powinni zostać jak najwcześniej poddani badaniu przez lekarza posiadającego wiedzę z zakresu chorób wątroby w celu ustalenia przyczyn oraz podjęcia leczenia i 
działań profilaktycznych.
Roztwory aminokwasów należy stosować ostrożnie u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą wątroby lub niewydolnością wątroby.
U tych pacjentów należy szczegółowo monitorować parametry czynności wątroby i należy obserwować je pod kątem możliwości wystąpienia objawów hiperamonemi.



U pacjentów otrzymujących roztwory aminokwasów może wystąpić zwiększenie stężenia amoniaku we krwi i hiperamonemia. U niektórych pacjentów może to wskazywać na 
wrodzone zaburzenia metabolizmu aminokwasów (patrz punkt Przeciwwskazania) lub niewydolność wątroby. 
Należy często kontrolować stężenie amoniaku we krwi u noworodków i dzieci co najmniej do 2 roku życia w celu wykrycia hiperamonemi. Potencjalne objawy (np. letarg, 
drażliwość, słabe odżywianie, hiperwentylacja i drgawki), mogące prowadzić do powikłań obejmujących opóźnienie rozwoju i niepełnosprawność intelektualną, mogą być trudne 
do zidentyfikowania w tej grupie wiekowej. W zależności od stopnia i etiologii, hiperamonemia może wymagać natychmiastowej interwencji.
Wpływ na nerki 
Przy podawaniu roztworów zawierających aminokwasy zgłaszano występowanie azotemi, która może pojawić się w szczególności przy występujących zaburzeniach czynności 
nerek. 
Należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów z niewydolnością nerek (np. z mocznicą). Tolerancja na azot może być zmieniona i może być konieczne zmodyfikowanie 
dawkowania. U tych pacjentów należy uważnie monitorować stan płynów i elektrolitów.
Dodatkowe ostrzeżenia 
   Narażenie na działanie światła roztworów do dożylnego żywienia pozajelitowego, szczególnie po dodaniu pierwiastków śladowych i (lub) witamin, może mieć niepożądane skutki 
dotyczące odpowiedzi klinicznej u noworodków, ze względu na wytwarzanie się nadtlenków i innych produktów rozpadu. Podczas stosowania u noworodków i dzieci w wieku 
poniżej 2 lat, lek PRIMENE 10% należy chronić przed światłem do momentu zakończenia podawania (patrz punkt Dawkowanie i sposób podawania, 6.3 i 6.6 ChPL).

   Podczas stosowania żywienia pozajelitowego występowały reakcje w miejscu infuzji. Obejmują one zakrzepowe zapalnie żył w miejscu infuzji i podrażnienie żył, a także ciężkie 
reakcje (np. z martwicą, tworzeniem się pęcherzy) związane z wynaczynieniem. Patrz punkt Działania niepożądane. Pacjent powinien być odpowiednio monitorowany.

   Należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z niewydolnością serca. Należy ściśle monitorować bilans płynowy. Przed rozpoczęciem wlewu należy skorygować 
zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej oraz zaburzenia metaboliczne (celem uniknięcia przeciążenia płynami).

   Nie należy łączyć pojemników seryjnie, aby uniknąć zatorów powietrznych, spowodowanych resztkowym powietrzem z pierwszego opakowania.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
   w przypadku podania zbyt dużej ilości roztworu, u dzieci z niewydolnością nerek istnieje możliwość wystąpienia kwasicy metabolicznej oraz zwiększenia stężenia azotu 
mocznikowego we krwi;

  roztwory aminokwasów mogą przyspieszyć wystąpienie niedoboru kwasu foliowego, który powinien zostać uzupełniony;
   wstrzyknięcie do żył powierzchownych może spowodować zakrzepowe zapalenie żył.

Podane poniżej działania niepożądane zostały zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń po wprowadzeniu do obrotu produktu PRIMENE 10% podawanego jako składnik żywienia 
pozajelitowego. Częstość występowania tych działań niepożądanych nie może zostać ustalona na podstawie dostępnych danych.

Tabelaryczne podsumowanie działań niepożądanych
Klasyfikacja układów i narządów Określenie wg MedDRA Częstość
Zaburzenia układu immunologicznego Reakcja nadwrażliwości objawiająca się:

  obrzekiem twarzy, 
  obrzękiem powiek, 
  wysypką

nieznana

Działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania pozajelitowych roztworów aminokwasów:
  azotemia, hiperamonemia 

Działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania żywienia pozajelitowego, do których może się przyczyniać lub je powodować składnik aminokwasów:
   reakcje anafilaktyczne/anafilaktoidalne, obejmujące objawy ze strony skóry, układu pokarmowego i ciężkie objawy ze strony układu krążenia (wstrząs) i oddechowego, a także 
inne reakcje nadwrażliwości/reakcje związane z infuzją, obejmujące gorączkę, dreszcze, niedociśnienie, nadciśnienie, bole stawów, bóle mięśni, pokrzywkę, świąd, rumień i ból 
głowy

   niewydolność wątroby, marskość wątroby, zwłóknienie wątroby, cholestaza, stłuszczenie wątroby, zwiększone stężenie bilirubiny we krwi, zwiększone stężenie enzymów 
wątrobowych, zapalenie pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa

  kwasica metaboliczna
  osady w naczyniach płucnych 
   martwica, tworzenie pęcherzy, obrzęki, blizny, przebarwienia skóry w miejscu infuzji związane z wynaczynieniem (patrz też reakcje w miejscu wlewu w punkcie Specjalne 
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

  zakrzepowe zapalenie żył w miejscu wlewu; podrażnienie żył (zapalenie żył w miejscu wlewu, ból, rumień, ocieplenie, obrzęk, stwardnienie). 
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści 
do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za 
pośrednictwem 
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozlolimskie 181 C
PL 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
NUMER POZWOLENIA MZ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Pozwolenie nr R/2621
DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO: 09/2019
KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym – Lz.
Wersja nr 1



NUMETA G13

Objętość (ml/kg mc./d) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 128

Tłuszcze* (g/kg mc./d) 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,2 4,0

NUMETA G16

Objętość (ml/kg mc./d) 20 30 40 50 60 70 80 90 96

Tłuszcze† (g/kg mc./d) 0,6 0,9 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,0 4,0

NUMETA pokrywa zapotrzebowanie pacjentów 

FORMUŁY NUMETA3–5

Numeta spełnia nowe wytyczne ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN dotyczące podaży tłuszczów  
oraz dostarcza minimalnej podaży kwasu linolowego w celu zapobiegania rozwojowi niedoboru  
niezbędnych kwasów tłuszczowych1

Numeta jest jedynym gotowym do bezpośredniego użycia preparatem do żywienia pozajelitowego (PN) dostępnym w trzykomorowym worku, 
który opracowano specjalnie do stosowania u przedwcześnie urodzonych noworodków i pacjentów pediatrycznych wymagających podaży 
ClinOleic, złożonej ILE (olej z oliwek i olej sojowy) jako leczenia z wyboru zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.1,3-5 W jednym badaniu wykazano, 
że ClinOleic podawany skrajnie przedwcześnie urodzonym noworodkom (n=90) pozwala uzyskać wyższe stężenie kwasu arachidonowego (AA) 
i wyższy stosunek AA do kwasu dokozaheksaenowego (DHA) oraz statystycznie znamiennie obniżyć stężenie kwasu eikozapentaenowego 
(EPA) w porównaniu ze SMOFlipid (p <0,001).6 Wyższe stężenia AA i DHA w surowicy obserwowane w pierwszym miesiącu życia u skrajnie 
przedwcześnie urodzonych noworodków były związane z większą objętością całkowitą mózgu.7

WSPOMAGAJĄCY
Produkt przygotowano zgodnie z wytycznymi ESPGHAN/
ESPEN/ESPR/CSPEN, aby wspomagał proces wzrastania i 
rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie i pacjentów 
pediatrycznych1,3-5,8-10

ClinOleic pokrywa wysokie zapotrzebowanie na energię 
u niemowląt i pacjentów pediatrycznych;11 jest dobrze 
tolerowany12–15 i wspomaga leczenie wrażliwych 
pacjentów11,14,16-17

GOTOWY 
Dostępny dla zapewnienia natychmiastowego wsparcia 

żywieniowego przy jednoczesnym utrzymywaniu  
stabilności w temperaturze pokojowej3-5

MAKSYMALNE STĘŻENIE 
CAŁKOWITE TŁUSZCZÓW  

 (g/kg mc./dobę)  
WG WYTYCZNYCH ESPGHAN 

ESPEN/ ESPR/CSPEN Z 2018 r.1

TŁUSZCZE

ELASTYCZNY 
Aktywowanie komory emulsją tłuszczową tylko  
w razie potrzeby i możliwość dodawania innych 

składników, gdy jest to konieczne3-5

BEZPIECZNY
Przygotowywany przemysłowo, co zmniejsza ryzyko 
popełnienia błędów lekowych i występowania zakażeń 
związanych z mieszaniem roztworów do PN w aptece3-5,18-19

Minimalne dawkowanie kwasu linolowego (LA) zapobiegające rozwojowi niedoboru niezbędnych kwasów tłuszczowych3–5

*0,25 g LA dostarcza 56 ml produktu Numeta G13 zawierającego 1,4 g ClinOleic
† 0,1g LA dostarcza 18ml produktu Numeta G16 zawierającego 0,6 g ClinOleic

Baxter, Numeta i Primene stanowią znaki towarowe firmy Baxter International Inc.
PLMP/201/20-0002

Data zatwierdzenia materiału: 07.2020
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www.baxter.com.pl

PEDIATRYCZNE ŻYWIENIE POZAJELITOWE


