
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priloga III 
 

Priloge k posameznim poglavjem povzetka glavnih znacilnosti zdravila in 
navodila za uporabo 
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Priloge, ki se bodo v skladu z ustreznostjo, vkljucile k posameznim poglavjem Povzetka 
glavnih znacilnosti zdravila in Navodila za uporabo za Dianeal, Extraneal  in Nutrineal 
Spremembe so prikazane v sivo obarvanem delu teksta. 

 
 
 

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 
 
DIANEAL PD4 
 
6.3 Rok uporabnosti 
 
Rok uporabnosti zdravila v prodajnem pakiranju je 24 mesecev  
(12 mesecev samo za zdravila proizvedena v Allistonu).  
Ko zdravilo vzamete iz zunanjega ovoja, ga morate takoj uporabiti. 
 
 
EXTRANEAL 
 
6.3 Rok uporabnosti 
 
2 leti 
12 mesecev (samo za zdravila proizvedena v Allistonu)  
Ko zdravilo vzamete iz zunanjega ovoja, ga morate takoj uporabiti. 
 
6.5 Vrsta ovojnine in vsebina 

 
Mehke PVC vrečke po 1,5,  2,0 ali 2,5 litra. 
 
Lineo konektor, ki lahko opremi Y cevje dvojne vrečke, vsebuje 10,5% povidon jodovo mazilo. 
 
1,5 l 6 vrečk na škatlo enojna vrečka Sy II (luer konektor) 
1,5 l 6 vrečk na škatlo enojna vrečka Sy III (koničasti/ spike konektor) 
1,5 l 6 vrečk na škatlo dvojna vrečka Sy II (luer konektor) 
1,5 l 6 vrečk na škatlo dvojna vrečka Sy III (koničasti/ spike konektor) 
1,5 l 6 vrečk na škatlo dvojna vrečka (lineo konektor) 
2,0 l 8 vrečk na škatlo enojna vrečka Sy II (luer konektor) 
2,0 l 8 vrečk na škatlo enojna vrečka Sy III (koničasti/spike konektor) 
2,0 l 8 vrečk na škatlo dvojna vrečka Sy II (luer konektor) 
2,0 l 8 vrečk na škatlo dvojna vrečka Sy III (koničasti/spike konektor) 
2,0 l 6 vrečk na škatlo dvojna vrečka Sy II (luer konektor) 
2,0 l 6 vrečk na škatlo dvojna vrečka Sy III (koničasti/spike konektor) 
2,0 l 5 vrečk na škatlo enojna vrečka Sy II (luer konektor) 
2,0 l 5 vrečk na škatlo enojna vrečka Sy III (koničasti/spike konektor) 
2,0 l 5 vrečk na škatlo dvojna vrečka Sy II (luer konektor) 
2,0 l 5 vrečk na škatlo dvojna vrečka Sy III (koničasti/spike konektor) 
2,0 l 5 vrečk na škatlo dvojna vrečka (lineo konektor) 
2,5 l 5 vrečk na škatlo enojna vrečka Sy II (luer konektor) 
2,5 l 5 vrečk na škatlo enojna vrečka Sy III (koničasti/spike konektor) 
2,5 l 5 vrečk na škatlo dvojna vrečka Sy II (luer konektor) 
2,5 l 5 vrečk na škatlo dvojna vrečka Sy III (koničasti/spike konektor) 
2,5 l 4 vrečke na škatlo enojna vrečka Sy II (luer konektor) 
2,5 l 4 vrečke na škatlo enojna vrečka Sy III (koničasti/spike konektor) 
2,5 l 4 vrečke na škatlo dvojna vrečka Sy II (luer konektor) 
2,5 l 4 vrečke na škatlo dvojna vrečka Sy III (koničasti/spike konektor) 
2,5 l 4 vrečke na škatlo dvojna vrečka (lineo konektor) 
 
Na trgu ni vseh navedenih pakiranj. 
 
NUTRINEAL 
 
6.3 Rok uporabnosti 

 29 



 
2 leti 
12 mesecev (samo za zdravila proizvedena v Allistonu) 
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NAVODILO ZA UPORABO 
 
 
EXTRANEAL 
 
5. Shranjevanje zravila EXTRANEAL 
 
• Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
• Shranjujte v originalni ovojnini. 
• Ne shranjujte pri temperaturi pod 4°C. 
• Zdravila Extraneal ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki 
škatle in na vrečki poleg oznake Exp. in simbola . Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji 
dan navedenega meseca. 
 Zdravilo Extraneal odstranjujte, kakor so vas poučili. 
 
 
volumen  število        konfiguracija zdravila           vrsta konektorja 
       vrečk v škatli 
1,5l  6           enojna vrečka (APD)   luer /spike 
1,5l   6            dvojna vrečka (CAPD)   luer / spike / lineo 
2,0l  8            enojna vrečka (APD)   luer / spike 
2,0l  8            dvojna vrečka (CAPD)   luer / spike 
2,0l  6            dvojna vrečka (CAPD)   luer / spike 
2,0l   5           enojna vrečka (APD)   luer / spike 
2,0l  5            dvojna vrečka (CAPD)   luer / spike / lineo 
2,5l  5             enojna vrečka (APD)   luer / spike 
2,5l  5             dvojna vrečka (CAPD)   luer / spike 
2.5l   4           enojna vrečka (APD)   luer / spike 
2,5l  4           dvojna vrečka (CAPD)   luer / spike / lineo 
 
Lineo konektor vsebuje jod.  
Na trgu ni prisotnih vseh oblik pakiranja. 
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