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Ксилат®КОМПЛЕКСНИЙ ІНФУЗІЙНИЙ РОЗЧИН
З АНТИКЕТОГЕННОЮ ДІЄЮ1

ВИРАЖЕНА АНТИКЕТОГЕННА ДІЯ

Ксилітол

ІНСУЛІН-НЕЗАЛЕЖНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ
КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНОГО АЦИДОЗУ

Натрію ацетат

НОРМАЛІЗАЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ У ТКАНИНАХ

Збалансований
комплекс електролітів

КОРЕКЦІЯ
ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛІТНОГО БАЛАНСУ

Інфузія 5-10 мл/кг

ДЕГІДРАТАЦІЯ

Розрахунок дози при гестозі2
60 кг Х 6-8 мл/кг

80 кг Х 6-8 мл/кг

100 кг Х 6-8 мл/кг

+
400мл
= 400 мл

400мл

+
200мл

= 500-600 мл

400мл

400мл

= 600-800 мл

Література: 1. Інструкція для медичного застосування препарату Ксилат. 2. Рациональная инфузионная терапия при лечении тяжелых форм раннего
токсикоза беременных / Ен Дин Ким // Здоровье женщины. - 2012. - № 1.
*Інформація наведена у скороченому вигляді. За повною інформацією звертайтесь до інструкції з медичного застосування препарату. Інформація
для професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників. Для розміщення у спеціалізованих виданнях,
розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.
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РЕОСОРБIЛАКТ®
Інфузійний препарат для дезінтоксикаційної терапії
3-5 днів для забезпечення
терапевтичного ефекту:1
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капілярного
кровотоку
дезінтоксикація
покращення
реологічних
властивостей крові
усунення електролітних
порушень та
диспротеїнемії
відновлення кислотнолужного балансу
покращення доставки
антибіотиків у вогнище
запалення

Розрахунок дози:1

При інтоксикації

При прееклампсії

80 кг х 7 мл/кг
500-600 мл

80 кг х 3-6 мл/кг
200-400 мл

400мл

200мл

200мл

400мл

Коротка інструкція для медичного застосування препарату Реосорбілакт. Склад: діючі речовини: 1 мл розчину містить сорбітолу 60,0 мг, натрію лактату (у перерахунку на 100 % речовину) 19,0
мг, натрію хлориду 6,0 мг, кальцію хлориду дигідрату (у перерахунку на кальцію хлорид) 0,1 мг, калію хлориду 0,3 мг, магнію хлориду гексагідрату (у перерахунку на магнію хлорид) 0,2 мг; допоміжна
речовина: вода для ін’єкцій. Лікарська форма. Розчин для інфузій. Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рiдина; теоретична осмолярнiсть – 891 мОсмоль/л; рН 6,00-7,60; іонний склад:
1 л препарату містить Nа+ – 272,20 ммоль, К+ – 4,02 ммоль, Са++ – 0,90 ммоль, Мg++ – 2,10 ммоль, Сl- – 112,69 ммоль, Lac- – 169,55 ммоль. Фармакотерапевтична група. Розчини, які впливають
на електролітний баланс. Електроліти у комбінації з іншими препаратами. Код АТХ В05В В04. Фармакологічні властивості. Реосорбiлакт® має реологiчну, протишокову, дезінтоксикаційну, залужнювальну
дію та стимулює перистальтику кишечнику. Показання. Для поліпшення капілярного кровотоку з метою профілактики та лікування травматичного, операцiйного, гемолiтичного, токсичного і опiкового шоку,
при гострiй крововтратi, опiковiй хворобi; при iнфекцiйних захворюваннях, що супроводжуються інтоксикацією; при сепсисі; для передоперацiйної пiдготовки та в пiсляоперацiйний перiод; для поліпшення
артеріального і венозного кровообігу з метою профілактики тромбозів, тромбофлебітів, ендартеріїтів, хвороби Рейно. Спосіб застосування та дози. Реосорбiлакт® вводити дорослим внутрiшньовенно
краплинно зі швидкістю 40-60 крапель за хвилину. При необхідності допускається струминне введення лікарського засобу після проведення проби шляхом краплинного введення зі швидкістю 30 кр/хв. Після
введення 15 крапель застосування препарату слід припинити, а через 3 хв, у разі відсутності реакції, Реосорбiлакт® вводити струминно. У передоперацiйний перiод і пiсля рiзних хiрургiчних втручань – у дозi
400 мл (6-7 мл/кг маси тiла) краплинно протягом 3-5 днiв. При тромбооблiтеруючих захворюваннях кровоносних судин – із розрахунку 8-10 мл/кг маси тiла краплинно, повторно, через день, до 10 iнфузiй
на курс лiкування. Побічні реакції. Зміни в місці введення, включаючи біль та печіння, підвищення або зниження артеріального тиску та ін. Р.П. UA/2399/01/01, термін дії р.п. необмежений з 21.03.2019.
Даний матеріал призначений для медичних фахівців і для розповсюдження під час спеціалізованих медичних заходів. Перед призначенням ознайомтеся з повним текстом інструкції виробника.
1
Інструкція для медичного застосування Реосорбілакт.
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НАЙБІЛЬШИЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ
КОНГРЕС, ПРИСВЯЧЕНИЙ ПИТАННЯМ
ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ.
На конгресі була представлена доповідь,
в якій визначено місце інфузії глюкози
та розчину ксилітолу

ВУГЛЕВОДНИЙ БАЛАНС
В ПЕРІОПЕРАЦІЙНИЙ
ПЕРІОД
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