
Package Leaflet: Information for The User  

5% Dextrose and 0.45% Sodium Chloride Injection, USP 

2.5% Dextrose and 0.45% Sodium Chloride Injection, USP 

5% Dextrose and 0.2% Sodium Chloride Injection, USP 

5% Dextrose and 0.33% Sodium Chloride Injection, USP 

5% Dextrose and 0.9% Sodium Chloride Injection, USP 

10% Dextrose and 0.9% Sodium Chloride Injection, USP 

 
          

             What is in this leaflet 

 

1. What dextrose and sodium Chloride injection is and what it is used for 

2. What you need to know before you use dextrose and sodium Chloride injection 

3. How to use dextrose and sodium Chloride injection 

4. Possible side effects 

5. How to store dextrose and sodium Chloride injection 

 

1.What dextrose and sodium Chloride injection is and what it is used for 

Dextrose and Sodium Chloride Injection, USP is indicated as a source of water, electrolytes, and calories. 

Intravenous solutions containing dextrose and sodium chloride are indicated for parenteral 

replenishment of fluid, minimal carbohydrate calories, and sodium chloride as required by the clinical 

condition of the patient. 

 

                   General information 

 

Solutions which provide combinations of hypotonic or isotonic concentrations of dextrose and of sodium 

chloride are suitable for parenteral maintenance or replacement of water and electrolyte requirements 

with minimal carbohydrate calories. Solutions containing carbohydrate in the form of dextrose restore 

blood glucose levels and provide calories. Carbohydrate in the form of dextrose may aid in minimizing 

liver glycogen depletion and exerts a protein-sparing action. Dextrose injected parenterally undergoes 

oxidation to carbon dioxide and water. 

 

2.What you need to know before you use dextrose and sodium Chloride injection 

Do not use solutions containing dextrose in patients with known allergy to corn or corn products. 

 



 

                        Warnings and precautions 

 

 Dextrose and Sodium Chloride Injection, USP should be used with great care, if at all, in patients 

with congestive heart failure, severe renal insufficiency, and in clinical states in which there 

exists edema with sodium retention. 

 Dextrose injections with low electrolyte concentrations should not be administered 

simultaneously with blood through the same administration set because of the possibility of 

pseudoagglutination or hemolysis.  

 The intravenous administration of Dextrose and Sodium Chloride Injection, USP (dextrose and 

sodium chloride inj) can cause fluid and/or solute overloading resulting in dilution of serum 

electrolyte concentrations, overhydration, congested states, or pulmonary edema. 

 Excessive administration of Dextrose and Sodium Chloride Injection, USP (dextrose and sodium 

chloride inj) may result in significant hypokalemia. 

 In patients with diminished renal function, administration of Dextrose and Sodium Chloride 

Injection, USP (dextrose and sodium chloride inj) may result in sodium retention. 

 Clinical evaluation and periodic laboratory determinations are necessary to monitor changes in 

fluid balance, electrolyte concentrations, and acid base balance during prolonged parenteral 

therapy or whenever the condition of the patient warrants such evaluation. 

 Caution must be exercised in the administration of Dextrose and Sodium Chloride Injection, USP 

(dextrose and sodium chloride inj) to patients receiving corticosteroids or corticotropin. 

 Dextrose and Sodium Chloride Injection, USP (dextrose and sodium chloride inj) should be used 

with caution in patients with overt or subclinical diabetes mellitus. 

 

 

                     Other medicines and dextrose and sodium Chloride injection 

 

Additives may be incompatible. Consult with pharmacist, if available. When introducing additives, use 

aseptic technique, mix thoroughly and do not store. 

 

                     Pregnancy and breastfeeding 

 

Pregnancy Category C. Animal reproduction studies have not been conducted with Dextrose and Sodium 

Chloride Injection, USP. It is also not known whether Dextrose and Sodium Chloride Injection, USP 

(dextrose and sodium chloride inj) can cause fetal harm when administered to a pregnant woman or can 

affect reproduction capacity. Dextrose and Sodium Chloride Injection, USP should be given to a pregnant 

woman only if clearly needed 



It is not known whether this drug is excreted in human milk. Because many drugs are excreted in human 

milk, caution should be exercised when Dextrose and Sodium Chloride Injection, USP (dextrose and 

sodium chloride inj) is administered to a nursing mother. 

                        

                          3.How to use dextrose and sodium Chloride injection 

 

As directed by a physician. Dosage is dependent upon the age, weight, and clinical condition of the 

patient as well as laboratory determinations. 

Parenteral drug products should be inspected visually for particulate matter and discoloration prior to 

administration whenever solution and container permit. 

As reported in the literature, the dosage and constant infusion rate of intravenous dextrose must be 

selected with caution in pediatric patients, particularly neonates and low weight infants, because of the 

increased risk of hyperglycemia/hypoglycemia. 

 

If you use more dextrose and sodium Chloride injection than you should  

No information provided 

 

                         4.Possible side effects 

 

Reactions which may occur because of the solution or the technique of administration include febrile 

response, infection at the site of injection, venous thrombosis or phlebitis extending from the site of 

injection, extravasation and hypervolemia. 

 

If an adverse reaction does occur, discontinue the infusion, evaluate the patient, institute appropriate 

therapeutic countermeasures and save the remainder of the fluid for examination if deemed necessary. 

                         

                          5.How to store dextrose and sodium Chloride injection 

 

Exposure of pharmaceutical products to heat should be minimized. Avoid excessive heat. Protect from 

freezing. Store at 20 to 25°C. 

 

 



Contact with Saudi Food Drugs Authority 

Call Center                   19999 

Phone                           0118806000-0112038222 

Free Phone                  8002490000 

Email: webmaster@sfda.gov.sa 

Postal address 

Saudi Food & Drugs Authority 

(3292) North Road – Al Nafal 

        Unit (1) 

        Riyadh 13312 – 6288 

       Saudi Arabia 
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 النشرة الدوائية، معلومات للمريض

 ٪ دكستروز 0.45٪ كلوريد الصوديوم5 حقن

 ٪ دكستروز 0.45٪ كلوريد الصوديوم2.5 حقن

 ٪ دكستروز 0.2٪ كلوريد الصوديوم5 حقن

 ٪ دكستروز 0.33٪ كلوريد الصوديوم5 حقن

 ٪ دكستروز 0.9٪ كلوريد الصوديوم5 حقن

 ٪ دكستروز 0.9٪ كلوريد الصوديوم10 حقن

 

 

  ماذا في هذه النشرة؟           

 

 وما هو استخدامه الصوديوم كلوريد و دكستروز حقنما هو . 1

 الصوديوم كلوريد و دكستروز حقنما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام . 2

 الصوديوم كلوريد و دكستروز حقنكيفية استخدام . 3

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4

 الصوديوم كلوريد و دكستروز حقنكيفية تخزين . 5

 

 

 وما هو استخدامه الصوديوم كلوريد و دكستروز حقنما هو . 1

 الوريدية المحاليل إلى يُشار. الحرارية والسعرات واإللكتروليت للمياه كمصدر ، الصوديوم كلوريد وحقن دكستروز يستخدم

 الحرارية السعرات من األدنى دوالح ، بالحقن السوائل لتجديد الصوديوم وكلوريد العنب سكر على تحتوي التي

 .للمريض السريرية الحالة تتطلبه لما وفقًا الصوديوم وكلوريد ، الكربوهيدراتية

 

 

 معلومات عامة 

 

 

 مناسبة الصوديوم وكلوريد الدكستروز من التوتر متساوية أو التوتر منخفضة التركيزات من مجموعات توفر التي الحلول

 على تحتوي التي المحاليل. الكربوهيدرات من حرارية سعرات بأقل والكهارل الماء طلباتمت استبدال أو بالحقن للصيانة

 في الكربوهيدرات يساعد قد. الحرارية السعرات وتوفر الدم في الجلوكوز مستويات تعيد دكستروز شكل على الكربوهيدرات

 المحقون الدكستروز يخضع. البروتين على يحافظ نشاًطا ويمارس الكبد في الجليكوجين استنفاد تقليل في دكستروز شكل

 .والماء الكربون أكسيد لثاني لألكسدة بالحقن

 

 

 الصوديوم كلوريد و دكستروز حقنما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام . 2

 .الذرة منتجات أو الذرة من معروفة حساسية من يعانون الذين المرضى في العنب سكر على تحتوي التي المحاليل تستخدم ال

 



 

 المحاذير واإلحتياطات

 

 

 من يعانون الذين المرضى في ، حال كل على ، شديد بحذر استخدام يجب ، الصوديوم كلوريد وحقن دكستروز •

 احتباس مع وذمة فيها توجد التي السريرية الحاالت وفي ، الحاد الكلوي والقصور ، االحتقاني القلب قصور

 .الصوديوم

 نفس خالل من الدم مع الوقت نفس في اإللكتروليت من منخفضة بتركيزات الدكستروز حقن إعطاء ينبغي ال •

 .الدم انحالل أو الكاذب التراص إمكانية بسبب اإلعطاء مجموعة

 يؤدي مما المذاب أو/  و السوائل زيادة الوريد طريق عن الصوديوم كلوريد وحقن الدكستروز إعطاء يؤدي أن يمكن •

 .الرئوية الوذمة أو ، االحتقان وحاالت ، السوائل في واإلفراط ، لالمص إلكتروليت تركيزات تخفيف إلى

 .كبير بشكل الدم بوتاسيوم نقص إلى ، الصوديوم كلوريد وحقن الدكستروز تناول في اإلفراط يؤدي قد •

 إلى ، الصوديوم كلوريد وحقن الدكستروز إعطاء يؤدي قد ، الكلى وظائف ضعف من يعانون الذين المرضى في •

 .الصوديوم احتباس

 ، الكهارل وتركيزات ، السوائل توازن في التغيرات لرصد ضرورية الدورية المختبرية والقرارات السريري التقييم •

 .التقييم هذا مثل المريض حالة تتطلب عندما أو طويلة لفترات بالحقن العالج أثناء الحمضية القاعدة وتوازن

 الكورتيكوستيرويدات يتلقون الذين للمرضى  ، الصوديوم كلوريد وحقن الدكستروز إعطاء عند الحذر توخي يجب •

 .الكورتيكوتروبين أو

 أو الصريح السكري داء من يعانون الذين المرضى في بحذر ، الصوديوم كلوريد وحقن الدكستروز استخدام يجب •

 اإلكلينيكي تحت

 

 

 الصوديوم كلوريد و دكستروز حقن أدوية أخرى و     

 

 تقنية استخدم ، المضافة المواد إدخال عند. متوفرة كانت إذا الصيدلي، مع التشاور. متوافقة غير المضافة المواد كونت قد

 .تخزن وال جيًدا واخلطها ، معقمة

 

 

 الحمل والرضاعة

 

 إعطائه عند للجنين ضرًرا يسبب أن يمكن الصوديوم ، كلوريد و دكستروز حقن كان إذا ما المعروف غير من. C الحمل فئة

 فقط الحامل الصوديوم للمرأة كلوريد و دكستروز حقن إعطاء يجب. اإلنجاب على القدرة على يؤثر أن يمكن أو الحامل للمرأة

 اإلنسان لبن في تُفرز األدوية من العديد ألن نظًرا. األم حليب في يُفرز الدواء هذا كان إذا ما المعروف غير من.األمر لزم إذا

 .المرضعة الصوديوم لألم كلوريد و دكستروز حقن إعطاء عند حذرال توخي يجب ،

 

 

  الصوديوم كلوريد و دكستروز حقنكيفية استخدام . 3      

 

 .المختبرية التحديدات إلى باإلضافة للمريض السريرية والحالة والوزن العمر على الجرعة تعتمد. الطبيب توجيهات حسب

 .والحاوية المحلول سمح كلما اإلعطاء قبل اللون وتغير الجسيمات عن بحثًا بصريًا الحقنب األدوية منتجات فحص يجب



 ، األطفال مرضى عند بحذر الوريد في العنب لسكر الثابت التسريب ومعدل الجرعة اختيار يجب ، األدبيات في ورد كما

 .الدم في السكر نقص/  الدم سكر طبفر اإلصابة خطر زيادة بسبب ، الوزن منخفضي والرضع الوالدة حديثي وخاصة

 

 

 أكثر مما يجب الصوديوم كلوريد و دكستروز حقن إذا كنت تستخدم 

 مقدمة معلومات توجد ال

 

 

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4             

 

 

 الجلطة ، لحقنا موقع في العدوى ، الحموية االستجابة تشمل اإلعطاء تقنية أو المحلول بسبب تحدث قد التي التفاعالت

 .الدم حجم وفرط التسرب ، الحقن موقع من الممتد الوريد التهاب أو الوريدية

 

 ما واحفظ ، المناسبة المضادة العالجية اإلجراءات واتخذ ، المريض بتقييم وقم ، الحقن أوقف ، سلبي تفاعل حدوث حالة في

 .األمر لزم إذا للفحص السائل من تبقى

 

 

 الصوديوم كلوريد و دكستروز نحقكيفية تخزين .  5 

 

 

-20 حرارة درجة في يحفظ. التجمد من يحفظ. الزائدة الحرارة تجنب. للحرارة الصيدالنية المنتجات تعرض من التقليل يجب

 .مئوية درجة 25

 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
19999                   الرقم الموحد  

0112038222 - 0118806000                      هاتف رقم   
8002490000                 الهاتف المجاني  

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني 
  

 العنوان البريدي للهيئة العامة للغذاء والدواء
حي النفال –الطريق الدائري الشمالي   (3292)  

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض   

 المملكة العربية السعودية
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