
Vitamine B1 Sterop 100 mg/2 ml
Vitamine B1 Sterop 250 mg/2 ml 

Roztwór do iniekcji 

Thiaminchlorhydrat 

Przeczytajcie dokładnie ulotkę, zanim rozpoczniecie zażywnie tego leku. 
− Proszę zachować ulotkę. Może będziecie chcieli później do niej zajrzeć.
− Jeśli macie pytania, zwróćcie się do swojego lekarza lub farmaceuty 
− Lek ten został wam zlecony indywidualnie. Proszę nie przekazywać leku osobom trzecim. 

Może to zaszkodzić innym ludziom, nawet jeśli mają te same dolegliwości. 
− Jeśli któreś z działań ubocznych bardzo Państwu doskwiera, lub jeśli odczuwacie działania 

uboczne, o których nie było mowy w ulotce, proszę zwrócić się do swojego lekarza lub 
farmaceuty. 

Opakowanie zawiera: 
1. Co to jest Vitamine B1 Sterop i kiedy się go używa?
2. Na co należy zwrócić uwagę przed użyciem Vitamine B1 Sterop
3. Jak należy go używać?
4. Z jakimi działaniami ubocznymi możemy się spotkać?
5. Jak należy lek przechowywać?
6. Dalsze informacje. 

 1. Co to jest Vitamine B1 Sterop i kiedy się go używa?
Grupa farmakologiczno-terapeutyczna: Witamina grupy B
Używanie:
Leczenie stwierdzonego niedoboru witaminy B (=Tiamina) n.p. przy: 

  Beri Beri spowodowanej niedoborem Witaminy B1 w pokarmach objawiająca się objawami 
ocznymi,  pogorszeniem  się  koordynacji  ruchowej,  tworzeniem  się  obrzęków,  ciężkiej 
niewydolności  serca,  uszkodzeniami  obwodowego  układu  nerwowego  (sensomotoryczna 
polineuropatia) 

 Encefalopatii  Wernickego-Korsakoffa  jako  ciężka  manifestacja  niedoboru  witaminy  B1 
może być spowodowane różnymi zaburzeniami wchłaniania witaminy B1 wraz z pokarmem 
do obiegu krwionośnego. 

Najczęściej występuje ona w przewlekłej chorobie alkoholowej. Może zostać również wywołana 
przez: 
- Trwające długo wymioty podczas ciąży
- zaburzenia wchłaniania = (zaburzenia wchłaniania dostarczanej przez pożywienie witaminy B1 do 
obiegu krwionośnego). 
- Odżywianie pozajelitowe bez dodatku witaminy B1 
- Anoreksja  (silne utrata apetytu na tle psychicznym)
- Miejscowe zapalanie jelita cienkiego (Enteritis regionalis) 
- Dializa (= proces, w którym krew w przypadku ciężkiej niewydolności nerek zostaje oczyszczona 
z substancji toksycznych) 
-  Tyreotoksykoza  (nadmiar  hormonów  tarczycy,  który  objawia  się  jednym  lub  kilkoma  wyżej 
wymienionymi objawami: Nadmierne powiększenie się tarczycy, wytrzeszcz oczu (exoftalmia) oraz 
nacieki skórne, które po wciśnięciu nie pozostawiają dołków, zazwyczaj występujące w okolicach 
piszczeli, oznaczające się poduszkowymi, żółto-różowymi opuchnięciami. 
- Leczenie wysokimi dawkami nitrogliceryny podawanej dożylnie. 
- Gastroplastia (Operacja żołądka) 
2. Na co należy zwrócić uwagę przed użyciem Vitamine B1 Sterop



Vitamine B1 Sterop nie może być zażywany gdy:
- jeśli macie alergię na witaminę B1 lub na inne składniki witaminy B1 Sterop. Te składniki zostały 
wymienione w punkcie 6. 

Szczególną uwagę należy zwrócić przy zażywaniu Witaminy B1 Sterop na :
 Raportowano o reakcjach alergicznych aż do szoku związanego z podaniem witaminy B1 w 

formie iniekcji. Te reakcje występują jednak bardzo rzadko i nie przewidywalne. Ryzyko 
zwiększa się jednak z każdorazowym kolejnym podaniem leku. Dlatego lekarz powinien 
upewnić się  przed podaniem, czy nie  jesteście  uczuleni  na witaminę  B1.  W przypadku 
niepewności można dokonać próby śródskórnej. 

Jednakże  w każdorazowym przypadku  należy mieć  przygotowany zestaw pierwszej  pomocy w 
razie wystąpienia reakcji alergicznych  (anafilaktycznych). 
Iniekcje dożylne muszą być podawane powoli (przez minimum 10 min). 

 Są raporty o toksycznych reakcjach spowodowanych iniekcjami 50 mg witaminy B1, jak i 
również istnieje  raport  o  przynajmniej  jednym zejściu śmiertelnym po podaży dożylnej 
witaminy B1 100mg. 

 Witamina  B1  może  zwiększyć  działanie  leków  grupy  substancji  blokujących  układy 
nerwowo-mięśniowe (t.z.  Leków, które blokują przekazywanie impulsów nerwowych do 
mięśni) 

 Witamina  B1  Sterop  nie  zawiera  środków  konserwujących.  Z  tego  względu  nie  jest 
blokowany rozwój mikroorganizmów. Przed podaniem należy jak najszybciej  naciągnąć 
płyn  do  sterylnej  strzykawki,  tak  by  zapobiec  jakiemukolwiek  zanieczyszczeniu 
mikrobiologicznemu.  Przygotowany  lub  nabrany  roztwór  należy  bezzwłocznie  podać 
pacjentowi.  Roztwór leku jak i wszystkie strzykawki,  które zwierają lek,  są produktami 
jednorazowego użytku i muszą być stosowane tyko u jednego pacjenta. Pozostałe resztki 
leku powinny być zutylizowane. 

 Przy podaży dożylnej Witaminy B1 Sterop istnieje ogólne ryzyko podrażnienia i martwicy 
komórek  (nekrozy)  w  miejscu  wkucia  lub  do  zapalenia  żyły  na  skutek  zakrzepów 
(zakrzepowe zapalenia żył)  spowodowane za szybką podażą wlewu lub za dużą ilością 
płynu w iniekcji. 

Taki utworzony zakrzep może w żyle częściowo lub całkowicie zablokować krążenie krwi. 
By  zmniejszyć  ryzyko  zakrzepowego  zapalenia  żył  zaleca  się  zmianę  miejsca  wkucia  co  24 
godziny.
Jeśli bierzecie już inne lekarstwa, proszę o przeczytanie punktu „Zażywanie Witaminy B1 Sterop 
z innymi lekami”. 
Poinformujcie  lekarza,  jeśli  jeden  z  wyżej  wymienionych  punktów  wystąpił  lub  występuje  w 
waszym przypadku. 

Zażywanie Witaminy B1 Sterop z innymi lekami  
Proszę o poinformowanie lekarza lub farmaceutę, jeśli zażywacie lub niedawno zażywaliście inne 
leki, nawet jeśli nie były to leki na receptę. Witamina B1 może potęgować działanie grupy leków 
blokujących  substancje nerwowo-mięśniowe (tz. Leków, które blokują przekazywanie impulsów 
nerwowych do mięśni). 
Zażywanie Witaminy B1 może wpływać na wyniki badania moczu, i między innymi określenie 
ilości teofiliny w osoczu. Zapytajcie o to lekarza.
Niestabilność 
Ponieważ Witamina B1 jest stabilna w środowisku neutralnym i alkalicznym, jest niekompatybilny 
z  węglanem,  cytrynianem,  barbituranami,  octanem  i  siarczanami  żelaza.  Witamina  B1  jest 
dodatkowo  niekompatybilny  z  substancjami  oksydującym  i  redukującymi,  związkami  jodu, 
chlorkiem rtęci i jonami miedzi.
W każdym  bądź   razie  Witamina  B1  Sterop  nie  powinna  być  zażywana  z  innymi  leki  przy 



brakujących badaniach kompatybilności. 

Zażywanie Witaminy B1 Sterop wraz z środkami spożywczymi i napojami
Zapytajcie lekarza lub farmaceuty 

Ciąża i okres karmienia
Zapytajcie zawsze przed zażywaniem jakiegoś leku swojego lekarza lub farmaceutę o radę. 
Jeśli konieczne można podawać Witaminę B1 Sterop podczas ciąży i karmienia piersią, bez ryzyka 
dla płodu lub niemowlęcia. 

Wpływ na prowadzenie samochodu lub używanie maszyn
Do tej pory nie jest nam znane żadne niepożądane oddziaływanie. 

3. Jak należy używać Witaminy B1 Sterop?

Zażywajcie  Witaminę  B1  Sterop  zawsze  według  wskazań  lekarza.  Zapytajcie  lekarza  lub 
farmaceuty, jeśli macie jakiekolwiek obawy. 
Witamina B1 Sterop jest podawana domięśniowo lub bardzo powoli dożylnie. 
Zalecana dawka przy leczeniu stwierdzonego niedoboru witaminy B1:
Dorośli: 
5 do 100 mg Witaminy B1 Sterop 3 razy dziennie domięśniowo lub powoli dożylnie przez kilka 
dni.  To  leczenie  jest  kontynuowane  podawaniem dawki  doustnej  2,5   do  5  mg  Witaminy  B1 
dziennie. 
Przy  encefalopatiach  Wernicke-go  zalecana  dawka  rozpoczynająca  wynosi  zazwyczaj  100  mg 
Witaminy  B1  podawanej  dożylnie.  Ta  dawka  jest  kontynuowana  dawką  50  mg  do  100  mg 
podawaną  dożylnie  lub  domięśniowo  dziennie,  zanim  rozpoczniecie  regularne  i  wyrównane 
dożywianie. 
Przy ostatecznym leczeniu tej encefalopatii zalecana jest podaż od 100 mg do 200 mg Witaminy B1 
na dzień przez 3 dni. W szczególnych przypadkach sprawdziły się dawki do 1000 mg podawane w 
przeciągu pierwszych 12 godzin.
Dzieci:   
10 do 25 mg Witaminy B1 Sterop dziennie  poprzez  iniekcje  domięśniową lub  powolną  podaż 
dożylną. 
Witamina  B1  odgrywa  ważną  rolę  w  normalnej  przemianie  cukrów  w  organizmie.  Jeśli  przy 
utajnionym  braku  Witaminy  B1  jest  konieczne  podanie  glukozy  jako  Bolus  lub  jako  wlewu 
zalecane jest podawanie Witaminy  B1 przed glukozą lub równocześnie z nią. 
Rodzaj podaży: 
Witamina B1 może być tylko podawana dożylnie (powoli) lub domięśniowo, jeśli jest to konieczne 
(oprócz tego zaleca się podaż doustną). 
Przy podaży dożylnej (powoli) roztwór leku musi zostać rozcieńczony odpowiednim sterylnym 
roztworem,  takim  jak  np.  5%roztwór  glukozy  lub  0,9%  roztwór  soli  fizjologicznej.  
Wstrzyknięcie powinno być podawane powoli, przez co najmniej 10 minut. 
Do podaży domięśniowej leku nie trzeba rozcieńczać. Należy unikać podaży donaczyniowej. 
Głęboka podaż domięśniowa wykonywana jest w dużą masę mięśniową (górna zewnętrzną część 
kwadratu  mięśnia  pośladkowego lub  w zewnętrzną  stronę  uda).  Odciągnijcie  strzykawkę przed 
wstrzyknięciem , by sprawdzić, czy igła nie trafiła w naczynie krwionośne. Jeśli pojawi się krew, 
wyciągnijcie  igłę  i  zaaplikujcie  lek ponownie.  Zmieńcie jednak miejsce wkucia przy ponownej 
iniekcji. 

Instrukcje dla osoby leczącej   
 Przed  podaniem  roztwór  leku  powinien  zostać  naciągnięty  bezpośrednio  po  otwarciu 

ampułki tak, by wykluczyć jakiekolwiek mikrobiologiczne zanieczyszczenia. Naciągnięty 



roztwór leku powinien zostać podany bezpośrednio po naciągnięciu. Niezużyte resztki leku 
muszą zostać odpowiednio zutylizowane. 

 Podczas wlewu należy utrzymać aseptycznie roztwór leku oraz materiał do wlewu przez 
cały  okres  trwania  wlewu.  Według  wszystkich  wskazań  klinicznych  każdy  roztwór  do 
podania pozajelitowego musi zostać wykorzystany w przeciągu 24 godzin. 

 Po zakończeniu wlewu wszystkie resztki leku jak i również instrumenty infuzyjne, które 
zawierają ten roztwór powinny zostać odpowiednio zutylizowane. 

 W przypadku za szybkiej  podaży lub wstrzyknięcia  za dużej  ilości  leku istnieje  ogólnie 
ryzyko,  podrażnienia  lub  zniszczenia  komórek  (nekroza),    w  miejscu  wkucia  lub  do 
zapalenia żyły na skutek zakrzepów (zakrzepowe zapalenia żył) spowodowane za szybką 
podażą wlewu lub za dużą ilością płynu w iniekcji. Taki utworzony zakrzep może w żyle  
częściowo lub całkowicie zablokować krążenie krwi. By zmniejszyć ryzyko zakrzepowego 
zapalenia żył zaleca się zmianę miejsca wkucia co 24 godziny.

 Przy podaży dużej ilości płynów należy regularnie kontrolować równowagę jonów. 

Jeśli zażyliście za dużo leku Witamina B1 Sterop, powinniście:
Jeśli  zaaplikowaliście  za  dużą  ilość  leku  Witamina  B1  Sterop,  powinniście  bezzwłocznie 
skontaktować się  z  waszym lekarzem,  waszym farmaceutą  lub  z  Centralą  ds.  Trucizn.  (telefon 
bezpieczeństwa 070/245_245). 
Udokumentowane są raporty o toksycznych reakcjach spowodowanych iniekcjami 50 mg witaminy 
B1, jak i również istnieje raport o przynajmniej jednym zejściu śmiertelnym po podaży dożylnej  
witaminy  B1.  Podaż  doustna  zwiększonej  kilkakrotnie  dawki  terapeutycznej  nie  ma  działania 
toksycznego. 

Jeśli zapomnieliście, jak zażywać Witaminę B1 Sterop.
Zażyjcie ją jak najszybciej. Jeśli jest już czas na następną dawkę, zaczekajcie na tą chwilę i opuście 
zapomnianą dawkę. 
Fakt, iż zapomnieliście jedną dawkę, nie stwarza dla Państwa ryzyka zdrowotnego. Nie bierzcie 
tylko podwójnej dawki, gdy zapomnieliście zażyć poprzednią dawkę. 

Jeśli przerwiecie zażywanie Witaminy B1 Sterop
Odstawienie leku pod koniec leczenia nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. 
Jeśli macie pytania dotyczące zażywania leku, zapytajcie swojego lekarza lub farmaceuty. 

4. Działania uboczne

Jak każdy lek, również Witamina B1 Sterop posiada działania uboczne, które nie u wszystkich osób 
mogą występować. 
Ból w miejscu wkucia:
Szybka podaż dożylna 100 mg Witaminy B1 kojarzona jest z natychmiastowym pieczeniem ręki 
trwającym od kilki sekund do kilku minut. Tej reakcji można uniknąć, poprzez powolną podaż leku 
do większych żył. 
Kontaktowe zapalenie skóry: 
Kontakt z Witaminą B1 w miejscu pracy może wywołać zapalenie skóry. Taki objaw może wystąpić 
również u bardzo wrażliwych osób po doustnym podaniu Witaminy B1. 
Reakcje alergiczne:
Raportowano  o  ciężkich  reakcjach  alergicznych  wraz  z  dusznością,  swędzeniem,  szokiem oraz 
bólem brzucha z ekwiwalentną frekwencją (mniejszą niż 0,1%), równocześnie rozłożoną na różne 
sposoby podawania leku, w szczególności w wyniku powtarzanych podaży dużych ilości witaminy 
B1 (25-100 mg) w seriach w przeciągu 7 dni. Te reakcje objawiają się zazwyczaj kichaniem lub 
przechodzącym swędzeniem. 



Z  powodu  ryzyka  ciężkich  reakcji  alergicznych  Witamina  B1  powinna  być  podawana  tylko 
pozajelitowo (tz. bezpośrednio do organizmu, pomijając przewód pokarmowy). Jeśli jednak jest to 
konieczne, należy mieć w pogotowiu medyczny zestaw ratunkowy do  zaopatrzenia takich reakcji. 
Poinformujcie swojego lekarza lub farmaceutę, jeśli któreś z działań ubocznych wam przeszkadza 
lub jeśli zauważyliście jakieś działania uboczne, które nie sa opisane w tej ulotce.

5. Jak należy przechowywać Witaminę B1 Sterop.
   
Chronić przed dziećmi. 
Ampułki przechowywać w kartonie, by chronić zawartość przez światłem. 
Dla  tego  leku  nie  ma  specjalnych  wskazówek  dotyczących  temperaturowych  warunków 
przechowywania. 

Data ważność
Leku  nie  powinniście  zażywać  po  upływie  daty  ważności  oznaczonej  na  opakowaniu.  Data 
ważności opiera się na ostatnim dniu danego miesiąca. 
Nie  można  stosować  Witaminy  B1  w  przypadkach,  gdy  zauważycie  następujące  rzeczy: 
zanieczyszczenia w ampułce.
Leku  nie  można  wyrzucać  do  przydomowego  śmietnika  lub  kanalizacji.  Zapytajcie  swojego 
farmaceuty, jak należy ten lek zutylizować, jeśli już go nie potrzebujecie. Ta inicjatywa pomaga 
chronić środowisko. 

6. Dalsze informacje

Witamina B1 Sterop zawiera:
− Substancja czynna to Tiamina (lub Witamina B1). Znajduje się w formie chlorowodorku 

tiaminy 100 mg lub 250 mg w 2 ml.
− Pozostałe składniki: Wodorotlenek sodu i woda do iniekcji. 

Jak wygląda Witamina B1 Sterop oraz zawartość opakowania
Roztwór iniekcyjny do podaży domięśniowej i dożylnej 
bezbarwne szklane ampułki typu I o zawartości 2ml. Opakowanie w pudełku 3, 10 i 100 ampułek

Firma farmaceutyczna i producent
Laboratoires STEROP, Avenue de Scheut 46-50, B-1070 Bruessel

Ta informacja użytkownika została ostatnio dopuszczona w 10/2010

Lek na receptę

Numer rejestracji:
VITAMINE B1 STEROP 100 mg/2 ml: BE271695
VITAMINE B1 STEROP 250 mg/2 ml: BE271704


