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Mieszaniny w workach gotowych do użycia „READY TO USE”

• Sporządzanie mieszanin RTU odbywa się poprzez aktywację 
i suplementację worków przemysłowych dwu- i 
trójkomorowych.

• Aktywacja powinna przebiegać zgodnie z wytycznymi 
producenta.

• Aby mieszaniny RTU spełniały standardy całkowitego ŻP 
muszą być uzupełniane przez dodanie brakujących 
elektrolitów, pierwiastków śladowych i witamin oraz emulsji 
tłuszczowej (w przypadku worków dwukomorowych) wg 
kolejności określonej w standardach.

Zaleca się, aby aktywacja i uzupełnianie worków odbywało się w
aptece szpitalnej – wymagane pomieszczenie aseptyczne z lożą
z laminarnym nawiewem jałowego powietrza.

Zaleca się stosowanie do suplementacji systemów bezigłowych.



PODSTAWOWE ZASADY SPORZĄDZANIA MIESZANIN RTU

PRZESTRZEGANIE:

• ZASAD ASEPTYKI PRACY

• WYTYCZNYCH PRODUCENTA 
DOTYCZĄCYCH AKTYWACJI, 

UZUPEŁNIANIA I PRZECHOWYWANIA 
MIESZANIN



Zasady uzupełniania RTU

• Do worków RTU można dostrzykiwać preparaty uzupełniające, tylko pod 
warunkiem, że przebadano ich stabilność i nie przekroczone są graniczne, 
dopuszczalne przez producenta stężenia. 

• Aby uniknąć przekroczenia dopuszczalnych dawek po suplementacji – należy 
sumować ilość dodawanych przez port składników z ich ilością w mieszaninie RTU 
przed suplementacją (dotyczy głównie elektrolitów).

• Zadaniem osoby sporządzającej RTU jest bardzo dokładna kontrola dawek 
produktów leczniczych podanych w zleceniu i po przeliczeniu ich porównanie z 
wytycznymi producenta. TABELE!

UWAGA: Osmolarność!!! – worki PERI po suplementacji



Stabilność mikrobiologiczna 

GWARANCJA PRODUCENTA!!!

dotycząca stabilności mikrobiologicznej odnosi się jedynie do okresu przed dodaniem 
preparatów uzupełniających do worka

• Po suplementacji podawać ex tempore

• Wlew do 24 godzin w temperaturze pokojowej

• Dopuszczone jest podawanie w temperaturze > 25º jednak wyłącznie w sytuacji 
gdy wyniki badań, dostarczone przez producenta, potwierdzają stabilność w 
temperaturze wyższej

• W przypadku przygotowywania mieszanin w kontrolowanych warunkach otoczenia 
„na zapas” zalecane jest przechowywanie ich w temperaturze (+2 do +8°C) przez 
okres czasu zdefiniowany badaniami, określony przez producenta. 
Następnie po doprowadzeniu do temp. pokojowej mieszaniny powinny być 
podawane choremu w czasie do 24 godzin.



Leki – RTU

• Informacje producenta: Jakie produkty lecznicze, w jakich ilościach i w jaki sposób 
można dodawać do mieszaniny RTU/przez rozgałęźnik Y.

• WAŻNY SKŁAD PRODUKTÓW LECZNICZYCH!

• Informacje podane przez producenta dotyczące podawania leków w mieszaninach 
RTU odnoszą się do konkretnych produktów leczniczych, nie zawsze dostępnych na 
naszym rynku.



Zasady sporządzania mieszanin w workach 2-komorowych

Zerwanie spawu pomiędzy komorami 
powoduje wymieszanie zawartości komór. Do 
tak przygotowanej mieszaniny należy dodać 
brakujące elektrolity, pierwiastki śladowe, 
emulsję tłuszczową i witaminy

Obecnie w Polsce zarejestrowane są 3 
systemy worków 2-kom.
Aminomix 1 Novum, Clinimix, Nutriflex



Sporządzanie mieszanin w workach dwukomorowych RTU:

• Zaleca się, aby dwa roztwory (zawartość 2 komór w worku) zmieszać ze sobą bezpośrednio 
przed użyciem.

• Usunąć opakowanie zewnętrzne i położyć worek na twardej powierzchni, portami od siebie.

• Zrolować worek zaczynając od góry w kierunku portów aż do otwarcia zgrzewu, który dzieli 
komory lub postępować zgodnie z wytycznymi producenta. Dokładnie wymieszać zawartość 
worka przez obracanie.

• Dodać odpowiednie ilości pierwiastków śladowych i elektrolitów przez port do wstrzykiwań
wg określonej w standardach kolejności.

• Przetoczyć do worka emulsję tłuszczową.

• Dodać witaminy.

• Wymieszać zawartość worka.

• Odpowietrzyć worek.

• Zabezpieczyć port worka przed niekontrolowaną suplementacją.

• Nakleić etykietę samoprzylepną na worek z mieszaniną.

• Podłączyć zestaw do przetoczeń do portu infuzyjnego (w warunkach oddziału).



Zasady sporządzania mieszanin w workach 3-komorowych

• Worki trójkomorowe zawierają w I komorze: roztwór glukozy z fosforanami lub wapniem, w II 
komorze roztwór aminokwasów z pozostałymi elektrolitami oraz w III komorze emulsję 
tłuszczową. 

• Zerwanie spawu między komorami powoduje wymieszanie zawartości. 

• Do tak przygotowanej mieszaniny należy dodać brakujące elektrolity, pierwiastki śladowe i 
witaminy wg kolejności określonej w standardach.

• Obecnie w Polsce zarejestrowane są 4 systemy worków trójkomorowych: 
Kabiven/SmofKabiven, Lipoflex/ Omegaflex , Multimel/Olimel oraz przeznaczony dla 
noworodków i dzieci Numeta.

• W przypadku worków trójkomorowych zasada sporządzania mieszanin – kolejność mieszania 
zależy od układu komór w worku i wytycznych producenta.



TECHNIKA MIESZANIA: Kabiven/SmofKabiven

TECHNIKA MIESZANIA: Lipoflex/Omegaflex 

Producent dopuszcza również
mieszanie sekwencyjne komór: 

(Glu + AA) + ET

TECHNIKA MIESZANIA: Multimel/Olimel 



System Numeta 

Aktywacja i uzupełnianie worka Numeta
(3 komory)

Aktywacja i uzupełnianie worka Numeta (2 komory)



Sporządzanie mieszanin w workach trójkomorowych RTU

• Usunąć opakowanie zewnętrzne i położyć worek na twardej powierzchni, portami od siebie.

• Zrolować worek zaczynając od góry w kierunku portów aż do otwarcia zgrzewu, który dzieli
komory lub postępować zgodnie z wytycznymi producenta. Dokładnie wymieszać zawartość
worka przez obracanie.

• Dodać odpowiednie ilości pierwiastków śladowych, elektrolitów i witaminy przez port do
wstrzykiwań wg określonej w standardach kolejności.

• Po dodaniu każdego składnika wymieszać zawartość worka.

• Odpowietrzyć worek.

• Zabezpieczyć port worka przed niekontrolowaną suplementacją.

• Nakleić etykietę samoprzylepną na worek z mieszaniną.

• Podłączyć zestaw do przetoczeń do portu infuzyjnego (w warunkach oddziału).



Dodawanie produktów leczniczych z fiolek, ampułek do mieszaniny 
RTU po aktywacji worka

Kolejność dostrzykiwania i dostępny asortyment produktów leczniczych

• FOSFORANY
 Addiphos (1ml – 2,0mmol P;1,5mmol Na;1,5mmol K)

 Glycophos (1ml – 1,0mmol P; 2,0mmol Na) 

• ELEKTROLITY
• Na (10% NaCl - 1,7mmol Na/ml) 

• K (15% KCl – 2mmol K/ml)

• Mg (20%MgSO4 – 0,8mmol Mg/ml)

• elektrolity (sód, potas) – ewentualnie w celu przepłukania portu

• Ca

• 10% CaCl2 (1 ml - 0,45mmol Ca) 

• 10% Calcium gluconate (1 ml – 0,23mmol Ca) import

• PIERWIASTKI ŚLADOWE (Addamel, Nutryelt, Supliven, Tracutil)

• POZOSTAŁE (np. ranitydyna, glutamina) 

• WITAMINY(Soluvit N, Vitalipid N Adult/Infant, Cernevit, Viantan)

• INSULINA

Do pobierania płynów zaleca się stosowanie igieł o średnicy 0,8-1,2mm dedykowanych do tego celu lub systemów 
bezigłowych.

Do pobierania płynów z amp. szklanych zaleca się stosowanie akcesoriów z filtrami. 



Szczegółowy sposób sporządzania mieszanin RTU cz. 1 

Wyjąć aseptycznie z opakowania podany w zleceniu worek RTU

• połączyć komory worka poprzez rozerwanie przegrody oddzielającej składniki (wg instrukcji producenta)

• całość dokładnie wymieszać

• zdezynfekować miejsce dostrzykiwania środkiem dezynfekcyjnym, ustalonym według wewnętrznych procedur 
szpitala

• w przypadku, gdy powierzchnia membrany portu do wstrzykiwań jest zabezpieczona końcówką – usunąć ją 
przez złamanie 

Uwaga! Jeśli powierzchnia membrany portu zostaje odsłonięta przez złamanie zatyczki to nie ma potrzeby jej 
odkażania

• w przypadku dodawania do worka dwukomorowego emulsji tłuszczowej – należy wykonać tą czynność za 
pomocą dołączonego do worka zestawu (wg zaleceń producenta)

• zawartość ampułek i fiolek (elektrolity, pierwiastki śladowe, witaminy) dodawać pojedynczo, oddzielną 
strzykawką do worka przez port do wstrzyknięć

• wbić igłę do portu tak, aby nie uszkodzić jego ścian i jako pierwszy składnik dostrzyknąć fosforany; usunąć 
strzykawkę pozostawiając w miejscu wkłucia igłę



Szczegółowy sposób sporządzania mieszanin RTU cz. 2 

Uwaga! W przypadku dodawania produktów leczniczych do worka leżącego na blacie – igły nie zostawiać w porcie 
(możliwość wycieku płynu), lecz każdorazowo wkłuwać się nową igłą do portu

• dokładnie wymieszać zawartość worka przez jego uciskanie

• pobierać zlecone ilości pozostałych produktów leczniczych – każdy za pomocą innej strzykawki z igłą; igłę zdjąć i 
przez wkłutą igłę (pozostawioną w porcie) dostrzykiwać pozostałe składniki wg kolejności przedstawionej w 
standardach

• w przypadku widocznych śladów roztworu witamin w porcie – wstrzyknąć kilka ml 0,9% NaCl lub wody do 
wstrzykiwań w celu jego przepłukania

• po każdorazowym dostrzyknięciu poszczególnych składników uzupełniających wymieszać całość

• odpowietrzyć worek (wyciskając powietrze przez wkłutą igłę)

• wyjąć igłę z portu do wstrzyknięć, miejsce wkłucia zdezynfekować

• zabezpieczyć port worka przed niekontrolowaną suplementacją

• nakleić etykietę samoprzylepną na worek z mieszaniną*

• w razie konieczności nałożyć na worek z mieszaniną osłonkę chroniącą przed światłem i nakleić drugą etykietę

* na etykiecie powinien być umieszczony całkowity skład mieszaniny (ilość dodanych składników + ich ilość w 
mieszaninie RTU przed suplementacją)



Informacje producenta niezbędne do bezpiecznej suplementacji 
mieszanin RTU

• Szeroki zakres dawek składników uzupełniających.

• Szeroki asortyment dodawanych produktów różnych producentów (witaminy, pierwiastki 
śladowe, elektrolity, różne ET ,kwasy omega 3, glutamina, płyny – woda, 0,9% NaCl, roztwory 
glukozy).

• Maksymalna objętość mieszaniny po suplementacji.

• Okres stabilności po suplementacji.

• Asortyment, dawki oraz sposób podawania leków.

• Maksymalna ilość danych nt. stabilności w folderze / ulotce; szablony ułatwiające dobór 
odpowiedniej wersji składu.

• Udostępnianie dodatkowych danych nt. stabilności – na życzenie. Temperatura przetaczania!!!

• NOWOŚCI!

DRM Software Review

https://howtochoo.se/technology/how-to-choose-a-drm-software-for-documents/?utm_source=signature

