
Листовка: Информация за пациента 
 

Натриев хлорид-Чайкафарма 0,9 % инжекционен разтвор 
Sodium chloride-Tchaikapharma 0.9 % solution for injection 

(натриев хлорид/sodium chloride) 
 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, 
тъй като тя съдържа важна за Вас информация. 
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.  
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.  
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може 

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.  
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или 

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази 
листовка. Вижте точка 4. 

 
Какво съдържа тази листовка 
 
1. Какво представлява Натриев хлорид-Чайкафарма и за какво се използва  
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Натриев хлорид-Чайкафарма  
3. Как да използвате Натриев хлорид-Чайкафарма  
4. Възможни нежелани реакции  
5. Как да съхранявате Натриев хлорид-Чайкафарма 
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация  
 
1. Какво представлява Натриев хлорид-Чайкафарма и за какво се използва 
 
Натриевият хлорид е основната сол за поддържане на плазмата и изотоничността на други 
тъкани, като по този начин повлиява водния и електролитния баланс. При пациенти, които 
нямат дехидратация, излишъкът от натриев хлорид води до солеви диуретичен ефект, докато 
при налична дехидратация, действа като източник на вода и електролити. 
Инжекционният разтвор е стерилен, свободен от бактериален ендотоксин. 
 
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Натриев хлорид-Чайкафарма 
 
Не използвайте Натриев хлорид-Чайкафарма 
При остра сърдечна или бъбречна недостатъчност. 
 
Предупреждения и предпазни мерки 
Да не се използва разтвор, който не е бистър или има преципитати. 
 
Инжектирането на 0,9% разтвор на натриев хлорид по време на или веднага след хирургична 
интервенция може да доведе до хипернатриемия. Прилагането на голямо количество разтвор на 
натриев хлорид може да предизвика хипокалиемия и ацидоза. 
Да се прилага с внимание при пациенти с декомпенсирана сърдечно-съдова недостатъчност, 
циркулаторна недостатъчност, хиперволемия, обструкция на уринарния тракт и пациенти с 
наличен оток и задръжка на натрий. 
За проследяване на промените във водния баланс и електролитните концентрации са 
необходими клинична оценка и периодични лабораторни измервания. 
 
Други лекарства и Натриев хлорид-Чайкафарма 
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е 
възможно да приемете други лекарства.  
Натрупването на натрий и вода в тялото може да усили действието на кортикостероиди и 
кортикотропин. 
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Бременност, кърмене и фертилитет 
Употребата на Натриев хлорид-Чайкафарма не е противопоказана при бременност и кърмене. 
 
Шофиране и работа с машини 
Натриев хлорид-Чайкафарма не оказва негативно влияние върху такива обичайни дейности 
като шофиране или работа с машини. 
 
3. Как да използвате Натриев хлорид-Чайкафарма  
 
Инжекционият разтвор се използва за разтваряне и разреждане на лекарствени продукти, които 
трябва да се приложат интрамускулно или интравенозно. Прилага се и за промиване на 
интравенозни катетри. 
 
Начин на приложение 
Натриев хлорид Чайкафарма инжекционен разтвор се прилага интравенозно, интрамускулно 
или подкожно от квалифициран медицински персонал.  
 
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля, 
попитайте Вашия лекар или фармацевт. 
 
4.  Възможни нежелани реакции 
 
Както всички лекарства, Натриев хлорид-Чайкафарма може да доведе до появата на нежелани 
реакции, въпреки че не всеки ги получава.  
 
При правилно приложение на инжекционния разтвор нежелани реакции практически не се 
наблюдават. 
Трудно може да се определи дали нежеланите реакции се дължат на Натриев хлорид-
Чайкафарма (използван като разтворител) или на разредените лекарствени продукти.  
 
Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение 
С неизвестна честота: температура, инфекция на мястото на инжектиране, венозна тромбоза 
(образуване на съсиреци във вените) или флебит (възпаление на вените), екстравазация 
(излизане на течност от кръвоносния съд в околните тъкани при инжектиране). 

Нарушения на метаболизма и храненето 
С неизвестна честота: продължителното приложение на големи количества може да доведе  
до увеличено отделяне на калий (хипокалиемия) от организма и повишаване на натрия 
(хипернатриемия) и хлора или ацидоза (подкиселяване). Хипернатриемията може да доведе до 
поява на отоци, влошаване на налична сърдечна недостатъчност. Възможно е задържане на 
вода или белодробен оток при неправилна употреба. 
 
Съобщаване на нежелани реакции 
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. 
Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да 
съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване на 
Изпълнителна агенция по лекарствата.  
 
Контакти: 
Изпълнителна агенция по лекарствата 
ул. „Дамян Груев” № 8  
1303 София 
България 
Тел.: +359 2 8903417 
уебсайт: www.bda.bg  
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Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече 
информация относно безопасността на това лекарство. 
 
5. Как да съхранявате Натриев хлорид-Чайкафарма  
 
Да се съхранява при температура под 30°С. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се 
предпази от светлина. Да не се замразява.  
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.  
 
Не използвайте Натриев хлорид-Чайкафарма след срока на годност, отбелязан върху 
картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.  
 
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. 
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези 
мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 
 
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 
 
Какво съдържа Натриев хлорид-Чайкафарма 
- Активното вещество е натриев хлорид. Всеки милилитър инжекционен разтвор съдържа 9 

mg натриев хлорид (sodium chloride).  
- Другите съставки са: вода за инжекции.  
 
Как изглежда Натриев хлорид-Чайкафарма и какво съдържа опаковката  
Всяка картонена кутия съдържа по 1 или 100 ампули Натриев хлорид-Чайкафарма от 10 ml, 
всяка от които съдържа 9 mg натриев хлорид. 
 
Притежател на разрешението за употреба и производител 
“Чайкафарма Висококачествените лекарства”АД 
бул. “Г. М. Димитров”№ 1, гр. София 1172, България 
тел.: +359 2 962 54 54 
факс: +359 2 9603 703 
e-mail: info@tchaikapharma.com  
 
За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля, свържете се с 
локалния представител на притежателя на разрешението за употреба: 
 
„Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД 
бул. ”Г. М. Димитров”№ 1, гр. София 1172, България 
тел.: +359 2 962 54 54 
факс: +359 2 9603 703 
e-mail: info@tchaikapharma.com  
 
Дата на последно преразглеждане на листовката 
Май, 2017 
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