
Ampuller och 
plastflaskor
för injektion

Natriumklorid 9 mg/ml, Sterilt vatten; Rx, ATC-kod V07AB, F

v ä t s k e t e r A p i



Ovalia®

10 och 20 ml  
plastampuller 
för engångsbruk

Användningsområde

•  Lösningsmedel för sterila beredningar till injektion

Miljöanpassad

•  Ovalia® tillverkas av miljöanpassad polypropen som 
vid förbränning omvandlas till CO

2
 och vatten

Användarvänlig och hygienisk

•  Lätt att öppna genom att hatten "vrids av"

•  Ampullerna är färdiga att använda och behöver 
inte först separeras från varandra

•  Försedd med Luer-Lock, så att sprutan går att 
sätta direkt på ampullen. Systemet förblir tätt, 
ingen luft kommer in och det blir inget läckage

•   Oval form som gör flaskan lätt att använda och 
klämma ihop

•   Plan botten gör att flaskan står stabilt

Säkerhet

•  Slutsteriliseras vid 121°C

•   Genomskinlig plast i flaskan så att det går att se 
innehållet ordentligt

•  Öppnade ampuller ska användas omedelbart och 
kasseras efter användning

•  Lättlästa etiketter

Om det finns en 
 droppe vätska i 
 ampullens hals går det 
lätt att skaka ned den.

Lätt att öppna genom 
att hatten vrids av.

Ampullen har Luer-
Lock, så att det går 
att fästa sprutan 
direkt på ampullen.

Dra upp vätskan i 
sprutan. Ampullen 
sjunker ihop utan att 
luft kommer in.

Ta bort ampullen från 
sprutan. Håll i kolven 
på sprutan så att inte 
vätskan sugs tillbaka 
på grund av under-
trycket i ampullen.

Hantering

Produktinformation

Natriumklorid Fresenius Kabi Klar färglös lösning. Injektionsvätska, lösning 9 mg/
ml. Isoton koksaltlösning. Rx, F. Aktiv substans: Natriumklorid. ATC-kod V07AB. 
Indikationer Används som lösningsmedel, vid framställning av injektionsvätskor. 
Biverkningar Som för alla intravenösa lösningar (inklusive isotona lösningar) finns 
en risk för tromboflebit. Innehåll 1000 ml injektionsvätskla, lösning innehåller: natri-
umklorid 9 g, vatten för injektionsvätskor. Vävnadsisoton, steril och pyrogenfri kok-
saltlösning utan tillsats av konserveringsmedel. Elektrolytinnehåll: ca 154 mmol 
natrium och 154 mmol klorid per liter. Osmolalitet: ca 290 mosm/kg. pH: ca 6. 
Hantering, hållbarhet och förvaring Injektionslösningar skall beredas aseptiskt. 
Efter brytandet av ampullen friläggs en luerfattning som gör att lösningen kan dras 
upp i en spruta utan kanyl. Lösningarna är för engångsbruk och skall på grund av. 
risk för mikrobiologisk kontamination administreras omedelbart efter beredning. 
Utdrag av fasstext, baserad på produktresumé 2009-01-13. För mer information se 
www.fass.se.



Användningsområde

•  Lösningsmedel för sterila beredningar till injektion eller infusion

Miljöanpassad

•  Octavial™ tillverkas av miljöanpassad polypropen som vid 
 förbränning omvandlas till CO

2
 och vatten

Användarvänlig

•   Toppen vrids av och används som skyddshätta om flaskan ska 
användas flera gånger

•   Membranet i toppen är  elastiskt och tål flera perforeringar
•   Åttkantig form som ger ett bra grepp om flaskan

Säkerhet

•  Brottsäker plast, vilket  minskar risken för sår/skärskador

•   Polypropen är ett tåligt material och flaskorna  steriliseras vid 121°C
•  Excel™ tvåvägskanyl skyddar personalen mot exponering för 

starka läkemedel vid spädning

•  Latexfri

Tvåvägskanyl

Octavial™
50 och 100 ml  
flaskor  
för flergångsbruk

Det går lätt att suga upp inne-
hållet eftersom flaskan är mjuk

Minimal risk för exponering vid 
användning av tvåvägskanyl

Hantering

Produktinformation

Sterilt vatten Fresenius Kabi Klar färglös lösning. Spädningsvätska för parenteral användning. Rx, F. ATC-kod V07AB. Indikationer STERILT VATTEN FRESENIUS 
KABI skall användas som lösningsmedel eller spädningsvätska för beredning av lösningar för injektion eller infusion. Kontraindikationer STERILT VATTEN 
FRESENIUS KABI ska inte administreras utan tillsats. Kontraindikationerna för det tillsatta läkemedlet ska beaktas. Varningar och försiktighet STERILT VATTEN 
FRESENIUS KABI är hypotont och ska inte administreras utan tillsats. Används inte för intravenös injektion utan att justera till ungefärlig isotoni med hjälp av det 
tillsatta läkemedlet. När STERILT VATTEN FRESENIUS KABI används som spädningsmedel för hypertona lösningar, ska spädning göras för att få lösningen så isoton 
som möjligt. Biverkningar STERILT VATTEN FRESENIUS KABI är hypotont och kan orsaka tromboflebit. Sannolikheten för andra eventuella biverkningar beror på 
tillsatta läkemedel. Innehåll 1000 ml innehåller: Vatten för injektionsvätskor. Hantering, hållbarhet och förvaring STERILT VATTEN FRESENIUS KABI skall använ-
das som lösningsmedel eller spädningsvätska för beredning av lösningar för injektion eller infusion. Sådana lösningar skall beredas aseptiskt, De färdigberedda 
lösningarna är avsedda för engångsbruk och skall administreras inom 12 timmar vid förvaring i rumstemperatur och inom 24 timmar vid kylförvaring. Kasta oan-
vänd lösning. Ampullerna har en luer-hon-fattning. Detta gör att sprutan, utan kanyl, kan anslutas direkt till ampullen. Denna utformning skapar ett slutet system 
som inte läcker och inte har något luftintag. Injektionsflaskan har en elastomer. Konstruktionen ger ett slutet system som gör det möjligt att, med spruta eller kanyl, 
dra upp önskad volym flera gånger. Ampullen och plastbehållaren är avsedda för engångsbruk.  Injektionsflaskan är en flerdosförpackning och lösningen måste 
förbrukas inom 24 timmar efter det att förpackningen brutits. Utdrag av fasstext, baserad på produktresumé 2009-01-13. För mer information se www.fass.se



Alla våra ampuller och plastflaskor tillverkas av miljöanpassad polypropenplast.  
Ytterförpackningarna tillverkas av oblekt returkartong.

Miljöanpassade förpackningar

Behållarens innehåll 10 ml 20 ml 50 ml 100 ml

Typ Ovalia  
plastampull

Ovalia  
plastampull Octavial flaska Octavial flaska

Förpackningsstorlek 20 x 10 ml 20 x 20 ml 10 x 50 ml 10 x 100 ml

Cirkavikt, tom behållare 2,4 g 
(2,3–2,5)

3,6 g 
(3,5-3,7)

6,3 g 
(6,1-6,5)

9,6 g 
(9,4-9,8)

Hållbarhet från tillverkning* 3 år 3 år 3 år 3 år

Hållbarhet i värmeskåp ≤ 40°C 1 vecka 1 vecka 1 månad 1 månad

Hållbarhet när förpackningen brutits Används  
omedelbart

Används  
omedelbart 24 timmar 24 timmar

Artikelnummer

Natriumklorid 9 mg/ml 04 39 19 00 92 82 47 77 60 47 77 86

Sterilt vatten 04 39 35 00 93 40 47 75 54 47 76 61

Lösningsmedel klassas som läkemedel och kan därför användas till injektion och infusion.
*Förvaras vid rumstemperatur
Natriumklorid egenvikt 1005 g/l

Ovalia® & Octavial®

Lösningsmedel för parenteralt bruk

Octavial®Ovalia®

Fresenius Kabi AB

Marknadsbolaget

751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44

Fax: 018-64 49 20

www.fresenius-kabi.se FK
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