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Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit 
geneesmiddel. 

 Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. 

 Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

 
Inhoud van deze bijsluiter 

1. Wat is Ringer-oplossing en waarvoor wordt het gebruikt? 
2. Wat u moet weten voordat u Ringer-oplossing gebruikt 

3. Hoe wordt Ringer-oplossing gebruikt? 
4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe wordt Ringer-oplossing bewaard? 
 

RINGER-OPLOSSING– Infusievloeistof 
 
Ringer-oplossing is beschikbaar in glas en in kunststofzakken.  
 
1000 ml bevat: 
 
Natriumchloride 8,6 g 
Kaliumchloride 0.3 g 
Calciumchloride.2 H2O 0.33 g 
 
Theoretische osmolariteit 309 mosmol/l 
 
Overige bestanddelen: water voor injecties. 
  
De registratiehouder van Ringer-oplossing is: 
Fresenius Kabi Nederland B.V. 
Amersfoortseweg 10 E 
3712BC Huis ter Heide 
 
Ringer-oplossing is ingeschreven onder nummer RVG 52600 
 
1. WAT IS RINGER-OPLOSSING EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? 
Ringer-oplossing is een infuusvloeistof die bepaalde zouten zoals natriumchloride, 
kaliumchloride en calciumchloride bevat.  
Ringer-oplossing infuusvloeistof wordt gebruikt om verlies van vocht en zout in het lichaam 
te herstellen.  
 
2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U RINGER-OPLOSSING TOEGEDIEND KRIJGT 
 
Ringer-oplossing moet niet gebruikt worden wanneer u last heeft van: 
In de volgende situaties moet Ringer-oplossing infuusvloeistof niet gebruikt worden. 

 Overvulling van de weefsels.  

 Vochtverlies dat samengaat met hoge zoutconcentraties in het bloed 

 Hoge kalium concentraties in het bloed 

 Hoge natrium concentraties in het bloed 

 Ernstig verhoogde bloeddruk 

 Sterk verminderde functie van het hart of de nieren 

 Hoge chloride concentraties in het bloed 
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 Verzuring van het bloed 
 

Extra voorzichtigheid met Ringer-oplossing is op zijn plaats bij: 
Als er sprake is van een lichte tot matige verhoging van de bloeddruk moet Ringer-oplossing 
met voorzichtigheid worden toegediend. 
Dit geldt ook bij een neiging tot hartfalen, een lichte tot matige vermindering van de werking 
van de nier, bepaalde ademhalingsproblemen, acute uitdroging, hittekrampen en bij 
gelijktijdige behandeling met corticosteroïden 
 
Meestal zal er een controle van uw bloed en van de vochtbalans plaatsvinden. 
 
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor U van toepassing 
is, of dat in het verleden geweest is. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Dit product mag tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding worden 
toegediend.  
 
Gebruik van Ringer-oplossing in combinatie met andere geneesmiddelen 
Ringer-oplossing bevat natrium, kalium en calciumzouten. Van een aantal geneesmiddelen 
is bekend dat ze kunnen leiden tot extra ophoping van deze zouten. 
De voornaamste voorbeelden hiervan zijn: 
Voor natrium: Ontstekingremmende geneesmiddelen die gebruikt worden bij bijv. 
reumatische aandoeningen of spierpijn. 
Voor kalium: Bepaalde plasmiddelen die de kalium concentraties in het bloed verhogen. 
 
Er zijn nog talrijke andere geneesmiddelen die een dergelijk effect hebben zodat het erg 
belangrijk is uw arts te informeren over de geneesmiddelen die U gebruikt. 
 
Als U hartglycosiden gebruikt kan calcium uit Ringer-oplossing het effect hiervan op het hart 
beïnvloeden. 
 
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of heeft 
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. 
 
3. HOE WORDT RINGER-OPLOSSING GEBRUIKT? 
 
Ringer-oplossing wordt via een infuus direct in de bloedbaan gebracht.  
De hoeveelheid die er per dag mag worden toegediend hangt af van uw behoefte aan vocht 
en zouten. Uw arts zal deze hoeveelheid zorgvuldig bepalen. 
 

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Net als bij elke toediening van alle geneesmiddelen via een ader kunnen er 
aderontstekingen optreden. 
Verder kan er overvulling van de weefsels optreden. In dit geval kan zich vocht in de 
weefsels en longen ophopen en kan hartfalen worden veroorzaakt. 
Verder kan de chloride concentratie in het bloed verhoogd worden.  
 
5. Hoe wordt Ringer-oplossing bewaard? 
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Niet boven 25 oC bewaren. Niet invriezen. 
 
Uiterste gebruiksdatum: 
Gebruik Ringer-oplossing niet na de op de verpakking vermelde datum achter “Niet te 
gebruiken na:”. 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2018. 


