LIFE MEDICAL
The sensible choice for pharmaceuticals

SolatumTM
(natrium-hyaluronat)

Denne vejledning er til dig, som skal i
behandling med SolatumTM. Vejledningen
er tænkt som et supplement til den
information, som du får af lægen eller
sygeplejersken.

Blærens funktion:
Blærens funktion er at opsamle urin. Urinen indeholder forskellige affaldsstoffer, som kan give
irritation af blærevæggen, hvis ikke det var fordi, at blærevæggen har et beskyttende lag. Dette
lag er den første beskyttelse mod de irriterende stoffer, der er i urinen. Man kalder dette lag for
”GAG-laget” og GAG står får glykosaminoglykan. Hvis dette lag på en eller anden måde er blevet
ødelagt eller er defekt, har man ikke den naturlige beskyttelse længere, og derfor vil stoffer fra
urinen nu irritere, og man får symptomer som f.eks. smerter, sammentrækning af blæren og
blærebetændelse. Har dette stået på igennem længere tid f.eks. flere år, så påvirker det blæren,
og man føler mere trang til vandladning, smerter og man kan have hyppige vandladninger
igennem hele døgnet.

● Sprøjten med SolatumTM er klar og sættes på kateteret (brug evt. den adapter, der
ligger i pakningen).
● Installer hele SolatumTM-opløsningen i blæren. For at få det bedste resultat bør
SolatumTM opløsningen blive i blæren så lang tid så muligt (minimum 30 min), ideelt
set op til 60 minutter, inden man går på toilettet og tømmer blæren.
● Kassér sprøjten efter brug – sprøjten er til engangsbrug.
Bivirkninger:
SolatumTM virker lokal i blæren og er uden kendte bivirkninger.
Indberetning af bivirkninger:

Indikation:
SolatumTM bruges i blæren, til midlertidig erstatning af GAG-laget i blæren.
Indhold:
Den aktive substans (stof) i SolatumTM er et rent salt, natrium-hyaluronat.
Hver SolatumTM sprøjte er forfyldt og klar-til brug, og indeholder 40 mg natrium-hyaluronat
SolatumTM

Bivirkninger bør indrapporteres til lægen, sygeplejersken eller indrapporteres direkte til
Lægemiddelstyrelsen, www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via
mail (dkma@dkma.dk) eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1,
2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere
information om sikkerheden af dette produkt.
Opbevaring:

i en 20 ml opløsning.
leveres med en steril, separat-pakket lille adapter med
luer-lock, som passer til alle blærekatetre.

SolatumTM opbevares ved stuetemperatur (2-25°C), må ikke fryses.

Dosering:

Brug ikke SolatumTM efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste
dag i den nævnte måned.

SolatumTM er blevet specialudviklet til netop at give en midlertidig erstatning af det
defekte GAG-lag i blæren, dvs. når

SolatumTM

installeres i blæren, vil det aktive stof i

SolatumTM,

lægge sig som et beskyttende lag. Dette lag skal bygges op, og derfor starter
man ofte med 1 instŝllation i blæren 1 gang per uge i 4-6 uger, hvorefter man
sædvanligvis fortsætter med 1 instillation i blæren én gang per måned. Behandlingen vil
være individuelt fra patient til patient og afhænger af patientens symptomer, og om man
kender årsagen til, at der er en defekt i blærevæggen (f.eks. hvis man får kemoterapi eller
strålebehandling). Hvis behandlingen er effektfuld, vil symptomerne mindskes dvs. der er
mindre trang til vandladning, færre smerter og gener, og du vil opleve, at du skal færre
gange på toilettet.
Instruktion om instŝllation i blæren:
● Tøm blæren helt vha. et kateter (medfølger ikke).

Forsigtighedsregler:
Bør ikke gives til patienter med overfølsomhed overfor indholdsstoffet. Ophør med
behandlingen hvis der forekommer bivirkninger. Der er ingen tilgængelig klinisk
dokumentation til anvendelse af natrium-hyaluronat til børn, gravide og ammende
kvinder, hvorfor behandling med SolatumTM ikke kan anbefales til disse patientgrupper.
Advarsler:
Kun til engangsbrug. Smid ud efter anvendelse. Opbevar SolatumTM utilgængeligt for børn.
Pakning:
1 x 20 ml forfylt sprøjte med SolatumTM 40 mg. 1 x klargjort luer-lock-adapter (CE 0482).
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