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Skuteczna i bezpieczna podaż leków uwarunkowana jest

 Racjonalnym wyborem odpowiedniego produktu leczniczego                                           
z uwzględnieniem nie tylko odpowiedniej substancji aktywnie czynnej ale 
także substancji pomocniczych, które mają także wpływ na efekt 
terapeutyczny. 

Właściwym doborem optymalnego schematu dawkowania                                                       
a co za tym idzie minimalizowaniem ryzyka popełniania błędów medycznych 

 Aseptycznym podaniem produktu leczniczego
opartym na zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych i 
zapewnienie Bezpiecznej Linii Naczyniowej (BLN) 
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Rezolucja 

wdrożona w krajach Unii Europejskiej 

„Rezolucja Rady Europy” 2011 
CM/ResAP(2011)1

o wymogach dotyczących jakości i bezpiecznego 
przygotowania i podania produktów 

w szpitalu/aptece 

powstała m.in. na podstawie Farmakopei Europejskiej
(intensywnie propagowana i wdrażana w krajach Unii Europejskiej)
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„Rezolucja Rady Europy” 
CM/ResAP(2011)1

Kluczowe punkty :

pkt. 3 

Wartość dodana leków aptecznych i odpowiedzialność profesjonalnych pracowników 
służby zdrowia  – farmaceuta jest zobowiązany poinformować lekarza o dostępności 
na rynku produktu nie wymagającego dodatkowego przygotowania do użycia –
pierwszeństwo dla leków gotowych do użycia (ready-to-use) 
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„Rezolucja Rady Europy” 
CM/ResAP(2011)1

Kluczowe punkty :

pkt. 9 

Przygotowanie do podania produktów leczniczych  w placówkach ochrony zdrowia, 
na oddziałach szpitalnych – pierwszeństwo dla leków gotowych do użycia (RTU)
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Ze względu na konieczność wdrażania zaleceń 

związanych z bezpieczną farmakoterapią 

konieczne jest priorytetowe 

wykorzystywanie w szpitalach 

leków gotowych do użycia (RTU) 

– o ile takie występują na rynku w Polsce 

w zakresie odpowiednich grup terapeutycznych 
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Ostatnia Rezolucja 
wdrożona w krajach Unii Europejskiej 

„Rezolucja Rady Europy” 2016 

CM/ResAP(2016)2

dotycząca dobrych praktyk rekonstrukcji produktów 

leczniczych do podawania pozajelitowego 

stosowanych w placówkach służby zdrowia 
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KORZYŚCI 
Z ZASTOSOWANIA LEKU 

W FORMIE GOTOWEJ DO PODANIA PACJENTOWI 

(RTA - Ready To Administer)

1. Eliminują ryzyko popełnienia błędów medycznych wynikających ze złego 
doboru odpowiedniej, właściwej dawki dla konkretnego pacjenta

2. Eliminują ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych

3. Ich podanie pacjentowi nie wymaga nadzoru farmaceutycznego              
(mogą być przygotowywane do podania pacjentowi przez personel 
pielęgniarski przy łóżku pacjenta)

4. Są zgodne z najnowszymi wymogami Rezolucji Unii Europejskiej 
CM/Res/AP(2016)/2



WYMAGAJĄCA NADZORU FARMACEUTYCZNEGO
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Zastosowanie leków RTU 

NIE WYMAGA NADZORU FARMACEUTYCZNEGO
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Najbezpieczniejszy system do 

podaży leków powinien być 

zamknięty !!! 

1.Zastosowanie pojemników 

wymagających napowietrzania generuje 

powstanie otwartego systemu (!) 

2.Jeśli opakowanie nie ma możliwości 

zapadania się podczas podaży –

wymusza powstanie systemu otwartego 

(!) 

1.Wykazano, że systemy zamknięte 

znacząco obniżają częstość 

występowania zakażeń krwi 

związanych z obecnością cewnika 

centralnego spowodowanych 

przedostaniem się powietrza z zew. do 

opakowania 

2.W badaniach Rosenthala i wsp. 

udowodniono, że zmiana systemu 

otwartego na zamknięty zmniejsza 

częstotliwość występowania zakażeń 

odcewnikowych aż o 67% (!) 

Rozwój technologiczny opakowań 

płynów i leków 



Nowe spojrzenie 

na racjonalne, skuteczne i bezpieczne 

wykorzystanie aminoglikozydów 

w farmakoterapii



LEK

RTU -ready to use

Gentamicin B.Braun

80mg,240mg,360mg

(UNIDOSE, DDD)

wysoka dawka 1x/dobę !!! 

zgodnie z wymogami EUCAST 2011

NIE ZAWIERA PIROSIARCZYNU SODU ! 
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Efekt poantybiotykowy (PAE) – supresja wzrostu 

bakterii           w ognisku zakażenia po pierwotnej ekspozycji na 

antybiotyk, utrzymująca  się nawet wówczas, gdy jego stężenie 

spada do poziomu niewykrywalnego (wzrost aktywności żernej 

leukocytów pod wpływem chemioterapeutyku). 

Wiedza i doświadczenia kliniczne 

a nowe technologie produkcyjne 

aminoglikozydów



LEK

RTU -ready to use

Amikacin
B.Braun

250mg,500mg,1000mg

(UNIDOSE, DDD)

wysoka dawka 1x/dobę !!! 

zgodnie z wymogami EUCAST 2011

NIE ZAWIERA PIROSIARCZYNU SODU !
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Tobramycin
B.Braun

240mg,360mg



LEK

RTU -ready to use

Tobramycin
B.Braun

240mg,360mg

(UNIDOSE, DDD)

wysoka dawka 1x/dobę !!! zgodnie z wymogami 

EUCAST 2011

NIE ZAWIERA PIROSIARCZYNU SODU !
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AMINOGLIKOZYDY RTU B.Braun

Antybiotyki aminoglikozydowe są powszechnie

stosowane do leczenia ciężkich zakażeń

bakteriami Gram-ujemnymi. Dotyczy to

zwłaszcza zakażeń szpitalnych, posocznic,

zakażeń będących powikłaniem rozległych

oparzeń i zakażeń układowych. 

Stosowanie u kobiet w ciąży – kategoria C
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Leki wysokiego ryzyka

Aktualnie obowiązująca lista zmodyfikowana została na przełomie 

październik 2011- styczeń 2012 przez grono 772 ekspertów medycznych 

zawiera leki wysokiego ryzyka 

najczęściej wykorzystywane w farmakoterapii
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Koncentrat 15% KCl a 20ml, a 10ml

• Karta 

Charakterystyki 

Produktu 

Leczniczego

 Do jednorazowego 

użytku

 Stosować zawsze 

po rozcięczeniu 

!!!!!!!!!!

2
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KALIUM CHLORATUM WZF 15%

(Kalii chloridum)

 Kalium chloratum W ZF 

15% koncentrat do 

sporządzania roztworu 

do infuzji jest 

przeznaczony wyłącznie 

do podawania 

dożylnego w infuzji i 

musi być rozcieńczony 

przed podaniem w dużej 

objętości roztworu do 

infuzji.

 10 ml koncentratu 

zawierającego 20 mmol potasu 

(zawartość ampułki) należy 

rozcieńczyć do 500 ml 

roztworem do infuzji.

 20 ml koncentratu 

zawierającego 40 mmol potasu 

(zawartość fiolki) należy 

rozcieńczyć do 1000 ml 

roztworem do infuzji.
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Z uwagi na bardzo duże ryzyko związane ze stosowaniem koncentratów/stężonych roztworów KCl

opracowano w wielu krajach wytyczne mające na celu zapobieganie występowaniu błędów 

medycznych i rekomendujących stosowanie gotowych do podania roztworów KCl 
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Australia
WHO

UK

Kanada

Irlandia

Hiszpania



KALIUM CHLORATUM WZF 15%

(Kalii chloridum)

 Ampułka 10 ml zawiera 1.5 g 

potasu chlorku co odpowiada                    

20 mmol potasu.

 Ampułka 20 ml zawiera 3.0 g 

potasu chlorku co odpowiada                    

40 mmol potasu.

Kalium chloratum WZF 15% 

koncentrat do sporządzania                            

roztworu do infuzji można 

rozcieńczać:                                        
5% roztworem glukozy.                           

0.9% roztworem chlorku sodu

płynem Ringera                                  

płynem Rirngera z mleczanem sodu                

płynem Hartmanna.
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Gotowe do użycia roztwory 

KCl B.Braun 
Gwarancją bezpiecznej i skutecznej 

farmakoterapii

31

Roztwory :

• KCl 0,15% w 5% Glukozie

• KCl 0,3% w 5% Glukozie

• KCl 0,15% w 0,9% NaCl 

• KCl 0,3% w 0,9% NaCl 

Dostępne opakowania

• EP 500ml

• EP 1000ml



Gotowy do użycia roztwór (RTU) 0,15% i 0,3% 

KCl z 0,9% NaCl 



Gotowy do użycia roztwór (RTU) 0,15% i 0,3% 

KCl z 5% Glukozą 



Tabela przeliczeń zawartości potasu (w mmol) 

w ilości określonego roztworu (w ml)

1) 15% koncentrat KCL do sporządzenia roztworu do infuzji jest Lekiem Najwyższego Ryzyka wg. Europejskiej Listy Leków Wysokiego Ryzyka ISMP z 

2012 

(www.ismp.org). W związku z tym szczególnie w tym przypadku należy przygotowywać roztwory do infuzji na bazie koncentratów zgodnie z CHPL 

produktu (!) 

2),3)   Gotowe do użycia roztwory KCL RTU są zalecaną formą podaży KCL jako roztwory już przygotowane do użycia zgodnie obowiązującymi wymogami 

EU i WHO

Ilość roztworu (ml)
Ilość potasu (mmol) 15% KCL  1) 0,3% KCL RTU 2) 0,15% KCL RTU 3)

2 1 50 100

5 2,5 125 250

10 5 250 500

15 7,5 375 750

20 10 500 1000

25 12,5 625 1250

30 15 750 1500

35 17,5 875 1750

40 20 1000 2000



LEKI W FORMIE GOTOWYCH DO PODANIA PACJENTOWI 
ROZTWORÓW

(RTU)

1. Eliminują ryzyko popełnienia błędów wynikających ze złego 
doboru właściwej dawki dla konkretnego pacjenta

2. Eliminują ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych

3. Ich podanie pacjentowi nie wymaga nadzoru 
farmaceutycznego              (mogą być przygotowywane do 
podania pacjentowi przez personel pielęgniarski przy łóżku 
pacjenta)

4. Są zgodne z najnowszymi wymogami Rezolucji Unii 
Europejskiej CM/Res/AP(2016)/2
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Przygotowanie do użycia roztworów KCl 

– aktualnie stosowane rozwiązania

36

Rozcieńczony

KCl

Gotowe do użycia 

roztwory (RTU) 

Skomplikowane, 

obarczone ryzykiem i błędem 

przygotowanie roztworu z 

koncentratu

Infuzja 

równoległa

koncentrat KCl

0,9%NaCl

Najbezpieczniejsze 

rozwiązanie
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Paracetamol
B.Braun

500mg,1000mg



Ecoflac® plus

Nowatorskie opakowanie łączące cechy butelki i worka

B.Braun to pierwsza firma , która wprowadziła do 

Polski 

bezpieczne  pojemniki do płynów infuzyjnych



Piramida bezpieczeństwa  

przygotowanie  leku  
w systemie otwartym

Poziom  
bezpieczeństwa

System zamknięty

System otwarty

wysoki

niski

Leki gotowe do użycia

RTU/RTA
(ready to use / administer) 

Systemy     zamknięte 



Innowacyjne leki B.Braun

gwarancją skutecznej i bezpiecznej 

farmakoterapii

Dziękuję za uwagę

Robert Baścik

Key Account Specialist

Aesculap Chifa

Koncern B.Braun

tel. 605 745 361


