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SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 

 

1. HEITI LYFS 
 

Peditrace innrennslisþykkni, lausn. 

 

 

2. INNIHALDSLÝSING 

 

1 ml inniheldur: 

Virk efni: 

Zinkklóríð    521 míkróg   

Koparklóríð 2H2O   53,7 míkróg   

Manganklóríð 4H2O  3,60 míkróg   

Natríumselenít vatnsfrítt  4,38 míkróg   

Natríumflúoríð   126 míkróg   

Kalíumjoðíð    1,31 míkróg   

 

Virk innihaldsefni í 1 ml: 

 

Zn    250 míkróg   3,82 míkrómól 

Cu    20 míkróg   0,315 míkrómól 

Mn    1 míkróg   18,2 nmól 

Se    2 míkróg (sem Se4+) 25,3 nmól (sem SeO3
2-) 

F    57 míkróg   3,00 míkrómól 

I    1 míkróg   7,88 nmól 

 

Natríum og kalíum innihald: 

Natríum   70 míkróg  3,05 míkrómól 

Kalíum   0,31 míkróg  7,88 nmól 

 

Sá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 

 

Osmolality: 38 mosm/kg af vatni. 

 

pH: 2,0. 

 

 

3. LYFJAFORM 

 

Innrennslisþykkni, lausn. 

 

 

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 

 

4.1 Ábendingar 

 

Ófullnægð dagleg þörf snefilefna, þegar nauðsynlegt er að gefa börnum næringu í æð. 

 

4.2 Skammtar og lyfjagjöf 

 

Fyrir ungbörn og börn upp að 15 kg að þyngd er ráðlagður skammtur 1 ml Peditrace/kg 

líkamsþunga/sólarhring. Ekki á að gefa stærri skammt en 15 ml á sólarhring og er sá skammtur 

nægjanlegur fyrir börn þyngri en 15 kg.  

 



  2 

4.3 Frábendingar 

 

Ofnæmi fyrir virku efnunum eða einhverju hjálparefnanna. 

Gallteppa. 

Wilson´s disease- meðfæddur efnaskiptasjúkdómur, sem veldur skertu koparumbroti. 

 

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 

 

Peditrace má ekki gefa óþynnt.  

 

Gæta skal varúðar við notkun Peditrace hjá sjúklingum með skertan gallútskilnað og/eða skerta 

nýrnastarfsemi, þar sem útskilnaður snefilefna gæti verið verulega minnkaður.  

 

Gæta skal varúðar við notkun Peditrace hjá sjúklingum þar sem fyrir liggja lífefnafræðilegar eða 

klínískar vísbendingar um truflun á lifrarstarfsemi (sérstaklega gallteppu).  

 

Ef meðferð er haldið áfram lengur en í 4 vikur þarf að athuga þéttni mangans í plasma.  

 

Fylgjast þarf með blóðprófum hjá sjúklingum með minnkandi snefilefnagildi og þeim sem þurfa 

næringu í æð til lengri tíma til að ganga úr skugga um að gjöf snefilefna sé nægileg.  

 

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

 

Milliverkanir við önnur lyf eru ekki þekktar.  

 

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 

 

Á ekki við.  

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

 

Peditrace hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. 

 

4.8 Aukaverkanir 

 

Yfirborðsbláæðabólga hefur komið fram þegar Peditrace er gefið með glúkósa innrennsli. 

 

4.9 Ofskömmtun 

 

Hjá sjúklingum með skerta nýrna- eða gallstarfsemi er aukin hætta á uppsöfnun snefilefna.  

 

Við langvarandi uppsöfnun járns er hætta á útfellingum járns í vefjum (hæmosiderose).  

 

 

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

5.1 Lyfhrif 

 

Flokkun eftir verkun: Elektrólýtar þ.a. m. í blöndum með öðrum efnum, ATC flokkur: B 05 X A 31. 

 

Peditrace er blanda snefilefna í því magni sem venjulega frásogast úr fæðu og ætti ekki að hafa nein 

lyfhrif önnur en að viðhalda eða bæta næringarástand.  
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5.2 Lyfjahvörf 

 

Þegar Peditrace er gefið í bláæð fara snefilefnin sömu leið og snefilefni úr venjulegu fæði. Einstök 

snefilefni eru tekin upp af vefjum mismikið til að viðhalda eða endurbæta þéttni hvers efnis m.t.t. 

efnaskipta.  

 

Kopar og mangan skiljast venjulega út með galli en selen og zink (einkum hjá sjúklingum sem fá 

næringu í bláæð) skiljast aðallega út með þvagi.  

 

5.3 Forklínískar upplýsingar 

 

Mat á öryggi er aðallega byggt á klínískri reynslu og staðfestingu á niðurstöðum.  

 

 

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

6.1 Hjálparefni 

 

Saltsýra. 

Vatn fyrir stungulyf. 

 

6.2 Ósamrýmanleiki 

 

Forðast skal að blanda öðrum efnum við innrennslislyf sem inniheldur Peditrace ef samrýmanleiki 

hefur ekki verið staðfestur. 

 

Peditrace má blanda annað hvort við amínósýrulausnir (Vamin-lausnir) eða glúkósalausnir. 

 

Allt að 6 ml Peditrace má blanda við 100 ml Vaminolac, Vamin 14 elektrólíta frítt eða glúkósalausnir 

(50-500 mg/ml). 

 

6.3 Geymsluþol 

 

3 ár. 

Tilbúnar lausnir: Hámark 24 tímar. 

 

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 

 

Geymið ekki við hærri hita en 25°C. Má ekki frjósa. 

 

6.5 Gerð íláts og innihald 

 

Hettuglas úr pólýprópýlenplasti. 

 

Pakkningastærð: 10 x 10 ml.  

 

6.6 Sérstakar varrúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun 

 

Peditrace má ekki gefa óþynnt. 

 

Við blöndun Peditrace við innrennslisvökva á að viðhafa smitgát og blöndun á að fara fram innan við 

1 klst. fyrir upphaf innrennslis. 

 

Innrennslið á að gefa á löngum tíma helst með notkun innrennslidælu eða sjálfvirkum dropateljara 

hraðamæli.  

Innrennslistíminn á ekki að vera styttri en 8 klst.  
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Farga öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur. 

 

 

7. HANDHAFI MARKAÐSLEYFIS 

 

Fresenius Kabi AB 

Rapsgatan 7 

751 74 Uppsölum 

Svíþjóð. 

 

 

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

MTnr 772052 (IS). 

 

 

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 

 

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 2. mars 1978. 

Endurnýjun markaðsleyfis: 23. júní 2010. 

 

 

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 
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