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Bijsluiter voor de patiënt

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Natrii Chloridum 10 % en 20 % en waarvoor wordt het gebruikt ?

2. Wat u moet weten voordat u Natrii Chloridum 10 % en 20 % krijgt toegediend ?
3. Hoe wordt Natrii Chloridum 10 % en 20 %  toegediend ?

4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Natrii Chloridum 10 % en 20 %  ?

6. Aanvullende informatie.

Natrii  Chloridum  10  %  en  20  %,  concentraat  voor
oplossing voor intraveneuze infusie
Natriumchloride

 De werkzame stof is   Natrii Chloridum 
NaCl 10 %

10 ml
20 %

10 ml 20 ml
Natriumchloride
Elektrolyten mmol/l 
(mval)

1,0 g

Na+ 1711,2

Cl- 1711,2

2,0 g 4,0 g

Na+ 3400

Cl- 3400

 Het andere bestanddeel (hulpstof) is   
NaCl 10 %

10 ml
20 %

10 ml 20 ml
Water voor injectie tot 10 ml 10 ml 20 ml

Registratiehouder :
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Duitsland
Tel.: +49-5661-71-0
Fax: +49-5661-71-4567

Fabrikanten :

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat.
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.
Desalniettemin dient u Natrii Chloridum zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee
te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig hebt.
- Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
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B. Braun Melsungen AG
Postfach 11 20
D - 34209 Melsungen

B. Braun Medical SA
Ctra. de Terrassa 121
E – 08191 Rubi

Registratienummers :
BE127967 : Mini-Plasco Natrii  Chloridum 20 % B. Braun, Mini-plasco van 20 ml
BE127933 : Mini-Plasco Natrii  Chloridum 20 % B. Braun, Mini-plasco van 10 ml
BE127924 : Mini-Plasco Natrii  Chloridum 10 % B. Braun, Mini-plasco van 10 ml

1. Wat is Natrii Chloridum 10 % en 20 %, concentraat voor oplossing voor
intraveneuze infusie en waarvoor wordt het gebruikt ?

 Concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie. 
Mini-Plasco Natrii  Chloridum 20 % B. Braun, 20 Mini-plasco van 20 ml
Mini-Plasco Natrii  Chloridum 20 % B. Braun, 20 Mini-plasco van 10 ml
Mini-Plasco Natrii  Chloridum 10 % B. Braun, 20 Mini-plasco van 10 ml.

 Hypertonische  oplossingen  voor  intraveneuze  inspuiting  na  verdunning  in  de
infuusoplossingen.

 Therapeutische indicaties : 
Hyponatriëmie.
Hypochloremie.
Metabole alcalose.

2. Wat u moet weten voordat u Natrii Chloridum 10 % en 20 %, concentraat
voor oplossing voor intraveneuze infusie krijgt toegediend ?

Dien Natrii Chloridum 10 en 20 % niet toe
 Als u gekende overgevoelig (allergisch) bent voor natrii chloridum of voor één van de

andere bestanddelen van Natrii Chloridum 10 en 20 %.
 Als u van hypernatriëmie lijdt.
 Als u aan hypertonie lijdt.
 Als u longoedeem heeft.
 Als u aan hartinsufficiëntie lijdt.

Pas goed op met Natrii Chloridum 10 en 20 %
 DE GECONCENTREERDE OPLOSSING NIET INSPUITEN.
 Als  u  aan  hypertensie,  nierinsufficiëntie,  latente  of  manifeste  hartdecompensatie  lijdt,

dienen de produkten voorzichtig toegediend te worden en moet erop gelet worden dat het
toegediende volume op voldoende wijze geëlimineerd wordt.  

 Ook dient opgelet te worden voor elk teken van hypervolemie en hartinsufficiëntie.
 Als u nog andere geneesmiddelen neemt.  Gelieve ook de rubriek “Gebruik van Natrii

Chloridum 10 en 20 % in combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest.
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Gebruik van Natrii Chloridum 10 en 20 % in combinatie met voedsel en drank
Niet van toepassing.

Zwangerschap
Zwangerschap is geen absolute contra-indicatie.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
Lactatie is geen absolute contra-indicatie.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Natrii Chloridum 10 en 20 %
Niet van toepassing.

Gebruik van Natrii Chloridum 10 en 20 % in combinatie met andere geneesmiddelen
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt,
ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
De simultane toediening van ACTH of van corticoïden kan een hypokaliëmie en een alcalose,
vergezeld van vochtretentie, uitlokken.

3. Hoe wordt Natrii  Chloridum 10 % en 20 %, concentraat voor oplossing
voor intraveneuze infusie toegediend ?

Volg  deze  instructies  nauwgezet  op  tenzij  uw  arts  u  een  ander  advies  heeft  gegeven.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.
De geconcentreerde oplossing verdunnen in de infuusoplossingen.  Intraveneus gebruik.
De posologie wordt bepaald door de behoeften van de patiënt.  Deze worden bepaald in 
functie van de natriëmie gedoseerd vóór en tijdens de behandeling.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Natrii Chloridum moet gebruiken.

Wat u moet doen wanneer u Natrii Chloridum 10 % en 20 % vergeet te gebruiken 
Niet van toepassing.

Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Natrii Chloridum
10 % en 20 % wordt gestopt 
Niet van toepassing.

Wat u moet doen als u meer van Natrii Chloridum 10 % en 20 % heeft gebruikt dan u
zou mogen 
Wanneer u te veel van Natrii Chloridum heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Risico op overdosering door te vlugge infusie of door infuus van een te groot volume. 
Behandeling van de overdosering :
Het infuus beperken of stoppen.
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4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Natrii Chloridum bijwerkingen hebben.
Risico op verstoring van het zuur-base evenwicht.
Overdosering van zout en congestieve hartinsufficiëntie.
Het meest ernstige ongewenst effect van hypernatriëmie is dehydratatie van de hersenen 
welke slaperigheid en confusie kan veroorzaken, leidend tot convulsies, coma, respiratoire 
insufficiëntie en dood.  
Andere symptomen zijn dorst, verminderde salivatie en lacrimatie, koorts, tachycardie, 
hypertensie, hoofdpijn, duizeligheid, rusteloosheid, prikkelbaarheid en zwakte.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als
ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Natrii Chloridum 10 % en 20 %, concentraat voor oplossing
voor intraveneuze infusie ?

Natrii Chloridum buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Uiterste gebruiksdatum
Houdbaarheid : 36 maanden.
De oplossing kan gebruikt worden tot de datum aangegeven op de verpakking na de letters
EX (maand/jaar).  De vervaldatum begint op de eerste dag van de aangeduide maand.

6. Aanvullende informatie

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of
apotheker.  Desgewenst  kan  u  ook  contact  opnemen  met  de  contactpersoon  van  de
registratiehouder.

B. Braun Medical n.v.
Woluwelaan 140b
B-1831    DIEGEM
: 02/725 59 60

Dit geneesmiddel wordt vrij afgeleverd.

A. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 08/2015. 
B. De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is 11/2015.

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg :

DE GECONCENTREERDE OPLOSSING NIET INSPUITEN
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