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XXVIII. Č-S konference o trombóze a hemostáze/XX. Č-S konference laboratorní hematologie

PROGRAM STŘEDA 14. 9. 2022
 
                                   09.00–12.00 JEDNÁNÍ LS ČHS O IVD-R              (Studio Aldis
                                                                LEGISLATIVĚ                                      + Salonek 1) 
 
 
                                    12.00–13.00 SCHŮZE VÝBORU ČSTH                  (Salonek 1) 
 
 
                                   12.00–13.30 SCHŮZE VÝBORU SEKCE             (Studio Aldis)
                                                ZDRAVOTNÍCH LABORANTŮ 
 
 
                                     13.30–13.45 ZAHÁJENÍ KONGRESU                      (Malý sál) 

Žák P., Malý J., Herman A., Manďák J. 
 
 
                                      13.45–15.15 ANGIOLOGICKÝ BLOK                       (Malý sál) 

Předsedající: Malý R., Raupach J., Karetová D.  
• Ambulantní léčba plicní embolie                                                                       20 min. 

Malý R.  
• Intervenční léčba žilního tromoembolismu                                                   20 min. 

Raupach J.  
• Lékové interakce s DOAC                                                                                      20 min. 

Bultas J.  
• Trombóza a malignita – nové aspekty léčby                                                  20 min. 

Karetová D. 
 
 
                                             13.45–15.15 DIAGNOSTIKA                            (Labský sál)
                                          MYELOPROLIFERATIVNÍCH STAVŮ 

Předsedající: Bělohlávková P., Fátorová I., Kamarádová K.  
• Diferenciální diagnostika MPN 

Bělohlávková P.  
• Nálezy v periferní krvi, cytologie KD 

Fátorová I.  
• Histologické nálezy v KD 

Kamarádová K. 
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                                         15.15–15.30 Přestávka na kávu 
 
 
                             15.30–16.50 BAYER SYMPOZIUM – NOVINKY             (Malý sál) 

Předsedající: Kvasnička T., Dulíček P.  
• Studie COMPASS                                                                                                       20 min. 

Kvasnička T.  
• Intepretace výsledků monitorování Xarelta pro klinickou praxi             20 min. 

Dulíček P.  
• Prolongovaná profylaxe VTE                                                                                20 min. 

Malý R.  
• JIVI v léčbě hemofilie                                                                                             20 min. 

Dulíček P. 
 
 
                                   15.30–16.50 PORUCHY FIBRINOGENU                (Labský sál) 

Předsedající: Matýšková M., Wild A.  
• Myslíme na dysfibrinogenémie?                                                                         18 min. 

Matýšková M.  
• Vrodená dysfibrinogenemia: pokroky vo výskume, diagnostike             18 min.

a manažmente liečby 
Šimurda T.  

• Laboratory strategies for the diagnosis of congenital fibrinogen          18 min.
disorders 
Ceznerová E.  

• Poliekové abnormality fibrinogénu                                                                   18 min. 
Wild A. 

 
 
                                                 16.50–17.00 Přestávka 
 
 
                                     17.00–17.45 ROCHE – SYMPOZIUM                      (Malý sál) 

Předsedající: Dulíček P., Sadílek P.  
• Změna je život, aneb potřeby se mění i hemofilikům                                 10 min. 

Dulíček P.  
• Léčba hemofilie A emicizumabem – laboratorní diagnostika                 20 min. 

Bradáčová P., Sadílek P. 
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• Naše zkušenosti s Hemlibrou                                                                              10 min. 
Pejková M.A. 

 
 
                                                   17.00–18.35 VARIA 1                                (Labský sál) 

Předsedající: Šigutová P., Malíková I., Vrbacký F. 
• Deset let s přímými antikoagulancii                                                                 15 min. 

Šigutová P.  
• Cirkulující extracelulární vezikuly a trombotické komplikace               15 min.

BCR/ABL1 negativních myeloproliferativních neoplázií                           15 min.
v reálném životě 
Aswad M.  

• Metodiky využívané v souvislosti s COVID-19 (Trombelastometrie,      15 min.
faktor XIII, aktivita anti-Xa UFH) a význam stanovení faktoru XIII               
u kriticky nemocných pacientů napojených na ECMO 
Malíková I.  

• Hyperhomocysteinémie jako možná příčina trombózy                             15 min. 
Ješina P.  

• Vzácné získané inhibitory koagulace – naše zkušenosti                           15 min. 
Drbohlavová E.  

• Diagnostika získaných inhibitorů koagulace                                                 15 min. 
Heczková B. 

 
 
                              17.50–18.35 NOVONORDISK – SYMPOZIUM              (Malý sál) 

Předsedající: Hrachovinová I., Dulíček P.  
• Laboratorní diagnostika AHA a její specifika                                                 15 min. 

Hrachovinová I.  
• Léčba pacientů se získanou hemofilií A, zkušenosti z brněnského        15 min.

centra 
Smejkal P.  

• AHA – Kazusitika                                                                                                      10 min. 
Dulíček P. 

 
 
                                           18.45–20.15 SCHŮZE LS ČHS                      (Studio Aldis) 
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                                  08.30–10.00 PROBLEMATIKA IMUNITNÍ                  (Malý sál)
                                                   TROMBOCYTOPENIE 

Předsedající: Košťál M., Gumulec J.  
• Úvod – nové trendy v terapii ITP                                                                           5 min. 

Košťál M.  
• Jak rozumět imunologii ITP                                                                                  15 min. 

Souček O.  
• Současný pohled na patofyziologii ITP                                                            15 min. 

Konířová E.  
• Fostamatinib v terapii ITP                                                                                     15 min. 

Gumulec J.  
• Využití imunologie v individualizaci terapie ITP                                          20 min. 

Košťál M., Žibřidová K. 
 
 
                                          08.30–10.00 KLONÁLNÍ STAVY                       (Labský sál)
                                       PREZENTUJÍCÍ SE PANCYTOPENIÍ 

Předsedající: Mikulenková D., Beličková M., Campr V., Souček O.  
• Diferenciální diagnostika pancytopenie 

Mikulenková D.  
• Pohled histopatologa 

Campr V.  
• Pohled genetika 

Beličková M.  
• Pohled imunologa 

Souček O. 
 
 
                                         10.00–10.15 Přestávka na kávu 
 
 
                               10.15–11.45 OCTAPHARMA – TO NEJLEPŠÍ               (Malý sál)
                                            Z OCTAPHARMA ACADEMY 

Předsedající: Dulíček P., Žák P.  
• Haemostasis and sepsis                                                                                         25 min. 

Fazekas J. 

PROGRAM ČTVRTEK 15. 9. 2022
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• Bleeding management in anticoagulated patients                                     25 min. 
Gröttke O.  

• Antithrombin in clinical practice                                                                        25 min. 
Dulíček P. 

 
 
                            12.00–13.00 OBĚDOVÉ SYMPOZIUM TAKEDA             (Malý sál) 

Předsedající: Dulíček P. 
• Hematologie v otázkách a odpovědích 
 
 
                                                13.15–15.00 BLOK SSHT                                (Malý sál) 

Předsedající: Staško J., Žák P., Kessler P.  
• In memoriam – spomienka na doc. T. Lipšica                                                   5 min. 

Bátorová A.  
• Sticky platelet syndrome (SPS) – kde sme a kam smerujeme                 25 min.

v roku 2022? 
Staško J.  

• Syndróm lepivých doštičiek u pacientok so spontánnym abortom        15 min. 
Sokol J.  

• miRNA a hyperagregabilita trombocytov pri syndróme lepivých          15 min.
doštičiek 
Žolková J.  

• Diagnostika a manažment vrodeného deficitu faktora XIII                      15 min. 
Plameňová I.  

• Genetická variabilita u pacientov s von Willebrandovou chorobou     15 min. 
Žolková J. 

 
 
                          13.15–15.00 KLINICKÉ A LABORATORNÍ NÁLEZY      (Labský sál)
                                                                U HIT 

Předsedající: Buliková A., Slavík L., Sadílek P.  
• Patogeneze heparinem indukované trombocytopenie                              20 min. 

Slavík L.  
• HITy letošního jara a předjaří                                                                              20 min. 

Buliková A.  
• Laboratorní diagnostika HIT                                                                                20 min. 

Zavřelová J. 
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• Kazuistika pacienta s imunitní trombotickou trombocytopenií             15 min.
vyvolanou vakcinací proti onemocnění Covid-19 (VITT) 
Sadílek P.  

• Průkaz heparinem indukované trombocytopenie/ Kazuistika               15 min.
pacienta s COVID-19 
Husáková M. 

 
 
                                         15.00–15.15 Přestávka na kávu 
 
 
                               15.15–16.00 ROKITANSKÉHO PŘEDNÁŠKA                (Malý sál) 

Předsedající: Malý J., Žák P., Staško J.  
• Trombóza pri myeloproliferatívnych neopláziách                                       45 min. 

Bátorová A. 
 
 
                                         16.00–16.15 Přestávka na kávu 
 
 
                   16.15–17.45 POST ISTH A SSC ANEB CO MNE ZAUJALO    (Malý sál) 

Předsedající: Hrachovinová I., Drbohlavová E.  
• Pohled zkušených                                                                                               4x 10 min. 

Gumulec J., Slavík L., Dulíček P., Hrachovinová I.  
• Pohled mladších                                                                                                  3x 10 min. 

Drbohlavová E., Pejková M.A., Sokol J. 
 
 
                                                   16.15–17.45 VARIA 2                                (Labský sál) 

Předsedající: Kessler P., Lánská M.  
• Porovnání účinnosti enterosolventní versus non-enterosolventní        15 min.

formy kyseliny acetylosalicylové na inhibici funkce krevních                           
destiček 
Kessler P.  

• Impedanční agregometrie                                                                                    15 min. 
Pulcer M.  

• Naše zkušenosti s monitorováním ADAMTS13 u pacientů                       15 min.
se získanou trombotickou trombocytopenickou purpurou 
Buffa D. 
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• Potransfuzní reakce v klinické praxi                                                                 15 min. 
Procházková R.  

• Kaplacizumab v léčbě TTP – analýza dat z databáze VILP                       12 min. 
Lánská M.  

• Postavení komplementu – C3 v patofyziologii hemolýzy u PNH           12 min.
a její ovlivnění pegcetakoplanem 
Žák P. 

 
 
                                    17.45–18.30 PREZENTACE POSTERŮ               (Výstavní síň) 
 
 
                                      20.00–01.00 SPOLEČENSKÝ VEČER          (PETROF Gallery) 
 
 
 
 
 
                                   08.15–10.00 LEGISLATIVA A NOVINKY                (Labský sál)
                                      V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI 

Předsedající: Mikešová M., Sadílek P., Vrbacký F.  
• IVD-R legislativa v hematologické laboratoři                                                20 min. 

Mikešová M.  
• Hemocytometrické prognostické skóre COVID-19 jako snadno             12 min.

dostupný marker k predikci středně těžkého a těžkého průběhu                     
COVID-19 v klinické praxi 
Vrbacký F.  

• Průtoková cytometrie jako nástroj screeningu leukocytů                         12 min. 
Říhová L.  

• Průkaz fetálních erytrocytů pomocí průtokové cytometrie                      12 min. 
Kmentová K.  

• Fragmenty protrombinu 1+2 včera, dnes a zítra                                           12 min. 
Sadílek P.  

• Koagulační analyzátor Sysmex CN-6000–první zkušenosti v ČR            12 min. 
Recová L.  

• Hematologický analyzátor Beckman Coulter DxH 560                             12 min. 
Pulcer M. 

PROGRAM PÁTEK 16. 9. 2022
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                                  08.30–10.00 REPRODUKČNÍ MEDICÍNA                  (Malý sál)
                            A PERIPARTÁLNÍ PROFYLAXE – KULATÝ STŮL 

Koordinátor: Dulíček P. 
• Problematika IVF – kulatý stůl                                                                            45 min. 

moderuje: Gumulec J. ; diskutují: Buliková A., Kvasnička T., Gumulec J., 
Dulíček P., Machač Š., Rumpík D., Slámová L.  

• Peripartální profylaxe – kulatý stůl                                                                   45 min. 
moderuje: Dulíček P.; diskutují: Dulíček P., Kvasnička T., Penka M., 
Gumulec J., Kacerovský M., Procházka M. 

 
 
                                         10.00–10.15 Přestávka na kávu 
 
 
                                 10.15–11.00 CHROBÁKOVA PŘEDNÁŠKA                 (Malý sál) 

Předsedající: Dulíček P., Žák P.  
• In memoriam – vzpomínka na prof. L. Chrobáka                                            5 min. 

Žák P.  
• Trombofilie a laboratorní diagnostika                                                             40 min. 

Penka M. 
 
 
                                                    11.00–12.30 KVÍZY                                     (Malý sál) 

Předsedající: Fátorová I., Mikulenková D., Dulíček P., Sadílek P.  
• Morfologický kvíz                                                                                                    30 min. 

Fátorová I., Mikulenková D.  
• Koagulační kvíz                                                                                                        30 min. 

Sadílek P., Dulíček P.  
• Trombóza cerebrálnych venóznych sínov – interaktívna kazuistika     15 min. 

Hollý P. 
 
 
         12.35 ZAKONČENÍ KONGRESU, VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH POSTERŮ 

Žák P. 
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Zkrácená informace o přípravku

NÁZEV: Nuwiq 250 IU, Nuwiq 500 IU, Nuwiq 1000 IU, Nuwiq 2000 IU, 
Nuwiq 2500 IU, Nuwiq 3000 IU a 4000 IU prášek a rozpouštědlo pro 
injekční roztok SLOŽENÍ: Jedna injekční lahvička Nuwiq 250 IU / 500 IU / 
1000 IU / 2000 IU / 2500 IU / 3000 IU / 4000 IU obsahuje nominálně 
simoctocogum alfa 250 IU / 500 IU / 1000 IU / 2000 IU / 2500 IU / 3000 
IU / 4000 IU lidského koagulačního faktoru VIII (rDNA). Po rekons琀tuci 
obsahuje přípravek následující množství simoctocogum alfa na 1 ml: 
Nuwiq 250 IU cca 100 IU/ml, Nuwiq 500 IU cca 200 IU/ml, Nuwiq 1000 IU 
cca 400 IU/ml, Nuwiq 2000 IU cca 800 IU/ml, Nuwiq 2500 IU cca 1000 IU/
ml, Nuwiq 3000 IU cca 1200 IU/ml a Nuwiq 4000 IU cca 1600 IU/ml. 
Speci昀cká ak琀vita přípravku je přibližně 9500 IU/mg proteinu. 
INDIKACE: Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemo昀lií A (vrozený 
nedostatek faktoru VIII). Nuwiq lze použít pro všechny věkové skupiny. 
DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ: Léčba má probíhat pod dohledem 
lékaře, který má zkušenos琀 s léčbou hemo昀lie. Monitorování léčby: 
V průběhu léčby se doporučuje vhodné stanovení hladin faktoru VIII 
(fVIII) pro určení velikos琀 dávky a četnos琀 podávání. Jednotliví pacien琀 
se mohou lišit v odpovědi na fVIII, což se projeví odlišnými poločasy 
a dobami zotavení. Dávka založená na tělesné hmotnos琀 může 
vyžadovat úpravu u pacientů s podváhou nebo nadváhou. Zejména 
v případě velkých chirurgických zákroků je přesné sledování subs琀tuční 
léčby koagulační analýzou (plazma琀cká ak琀vita fVIII) zcela nezbytné. 
Pokud se ke stanovení ak琀vity fVIII ve vzorcích krve používá 
jednostupňový koagulační test in vitro na základě tromboplas琀nového 
času (aPTT), výsledky plazma琀cké ak琀vity fVIII mohou být výrazně 
ovlivněny jak typem reagencie pro stanovení aPTT, tak i referenčním 
standardem použitým v testu. Mohou se také vyskytnout výrazné 
rozdíly u výsledků získaných jednostupňovým testem srážlivos琀 
na základě aPTT a chromogenním testem podle Evropského lékopisu. To 
je zvlášť důležité při změně laboratoře a/nebo reagencií použitých 
v testu. Dávkování: Dávkování závisí na závažnos琀 nedostatku fVIII, 
na místě a rozsahu krvácení a na klinickém stavu pacienta. Léčba dle 
potřeby: Výpočet požadované dávky fVIII je založen na empirickém 
poznatku, že 1 IU fVIII na 1 kg těl. hm. zvyšuje plazma琀ckou ak琀vitu fVIII 
o přibližně 2 % normální ak琀vity nebo o 2 IU/dl. Požadovaná dávka 
se stanoví pomocí vzorců: Požadované jednotky = těl. hm. (kg) x 
požadované zvýšení fVIII (%) (IU/dl) x 0,5 (IU/kg na 1 IU/dl); 
Předpokládané zvýšení faktoru VIII (% z normální hodnoty) = podaná 
dávka v IU x 2 / těl. hm. (kg). V případě následného krvácení ak琀vita fVIII 
nemá poklesnout pod stanovenou hladinu plazma琀cké ak琀vity (v % 
normální hodnoty nebo IU/dl) ve sledovaném období. Tabulku pro 
dávkování při krvácivých příhodách nebo při chirurgickém zákroku viz 
úplný Souhrn informací o přípravku. Profylaxe: Při dlouhodobé profylaxi 
krvácení u pacientů s těžkou hemo昀lií A je obvyklé dávkování 20 až 40 IU 
fVIII / 1 kg těl. hm. každé 2 až 3 dny, režim lze upravit na základě odpovědi 
na léčbu. V některých případech, zejména u mladších pacientů, mohou 
být nutné kratší intervaly dávkování nebo vyšší dávky. Pediatrická 
populace: Dávkování je stejné u dospělých i dě琀 a dospívajících, ale 
u dě琀 a dospívajících mohou být nutné kratší intervaly mezi dávkami 
a vyšší dávky. Způsob podání: Přípravek je určen k intravenóznímu 
podání. Doporučuje se podávat nejvýše 4 ml přípravku za minutu. 
KONTRAINDIKACE: Hypersenzi琀vita na léčivou nebo na kteroukoliv 
pomocnou látku. VÝZNAMNÉ INTERAKCE: U přípravku nebyly 
provedeny žádné studie interakcí. HLAVNÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: 
U přípravků obsahujících fVIII byly vzácně pozorovány hypersenzi琀vita 
nebo alergické reakce (které mohou zahrnovat angioedém, pálení 
a bodání v místě infuze, zimnici, zarudnu琀, bolest hlavy, kopřivku, 
hypotenzi, letargii, nauzeu, vyrážku, neklid, tachykardii, tlak na hrudi, 
mravenčení, kopřivku včetně generalizované kopřivky, zvracení, sípání), 
které se mohou v některých případech rozvinout do závažné anafylaxe 
(včetně šoku). K rozvoji neutralizujících pro琀látek (inhibitorů) může dojít 
u pacientů s hemo昀lií A, kteří jsou léčeni fVIII, včetně přípravku Nuwiq. 
Pokud se takové inhibitory objeví, projeví se tento stav jako 
nedostatečná klinická odpověď. V těchto případech se doporučuje 
kontaktovat specializované hemo昀lické centrum. Výskyt hlavních 
nežádoucích účinků podle četnos琀: Velmi časté (dosud neléčení): 
Inhibice fVIII; Méně časté (dříve léčení): Inhibice fVIII pozi琀vní non
neutralizující pro琀látky pro琀 faktoru VIII; Časté: hypersenzi琀vita, 
pyrexie; Méně časté: hemoragická anémie, parastezie, bolest hlavy, 
závratě, ver琀go, malátnost, dyspnoe, sucho v ústech, boles琀 zad, zánět 
v místě vpichu, bolest v místě vpichu. Pediatrická populace: Četnost, typ 

a závažnost nežádoucích účinků u dě琀 a dospívajících se očekávají 
shodné jako u dospělých. UPOZORNĚNÍ: Hypersenzi琀vita: Stejně jako 
u jiných intravenózně podávaných proteinových přípravků jsou možné 
hypersensi琀vní reakce alergického typu. Nuwiq obsahuje stopová 
množství proteinů lidské hos琀telské buňky jiných než fVIII. Pacien琀 mají 
být poučeni o časných známkách hypersenzi琀vity, včetně vyrážky, 
generalizované kopřivky, tlaku na hrudi, sípotu, hypotenze a anafylaxe, 
stejně jako o tom, že vyskytnou li se příznaky hypersenzi琀vity, mají 
neprodleně přerušit užívání přípravku a navš琀vit lékaře. Inhibitory: 
Tvorba neutralizujících pro琀látek (inhibitorů) fVIII je známou komplikací 
léčby jedinců s hemo昀lií A. Tyto inhibitory jsou obvykle imunoglobuliny 
IgG zaměřené pro琀 prokoagulační ak琀vitě fVIII. Riziko vzniku inhibitorů 
souvisí se závažnos琀 onemocnění i s expozicí fVIII, přičemž toto riziko je 
nejvyšší během prvních 20 dnů expozice. Vzácně mohou inhibitory 
vzniknout po prvních 100 dnech expozice. Po převedení dříve léčených 
pacientů s více než 100 dny expozice a vznikem inhibitorů v předchozí 
anamnéze z jednoho přípravku faktoru VIII na jiný byly zaznamenány 
případy rekurence inhibitorů (nízkého 琀tru). Proto se při jakémkoliv 
převodu na jiný přípravek doporučuje všechny pacienty pečlivě 
sledovat, zda se u nich inhibitory znovu neobjeví. Klinický význam vzniku 
inhibitorů bude záviset na 琀tru inhibitoru, přičemž inhibitory nízkého 
琀tru, které jsou krátkodobě přítomny nebo zůstávají trvale na nízkém 
琀tru, představují menší riziko nedostatečné klinické odpovědi než 
inhibitory vysokého 琀tru. Obecně pla琀, že všichni pacien琀 léčení 
přípravky s fVIII musí být pečlivě sledováni s ohledem na vznik inhibitorů 
pomocí příslušných klinických pozorování a laboratorních testů. Pokud 
není dosaženo očekávaných hladin ak琀vity fVIII v plazmě nebo pokud 
není krvácení patřičnou dávkou zvládnuto, je třeba provést test 
na přítomnost inhibitoru. U pacientů s vysokými hladinami inhibitoru 
nemusí být terapie fVIII účinná a je třeba zvážit jiné možnos琀 léčby. 
Léčba takových pacientů má být vedena lékaři se zkušenostmi v péči 
o pacienty s hemo昀lií a s inhibitory faktoru VIII. Kardiovaskulární 
příhody: U pacientů se stávajícími kardiovaskulárními rizikovými faktory 
může subs琀tuční léčba fVIII zvýšit kardiovaskulární riziko. Komplikace 
způsobené katétrem: Pokud je potřeba použít centrální žilní vstup 
(CVAD), má být zváženo riziko komplikací souvisejících s CVAD, včetně 
lokální infekce, bakteriémie a trombózy v místě vstupu katétru. Důrazně 
se doporučuje vždy při podání přípravku pacientovi zaznamenat název 
a číslo šarže přípravku, aby bylo zachováno spojení mezi pacientem 
a číslem šarže přípravku. Pediatrická populace: Uvedená upozornění 
a bezpečnostní pokyny se vztahují jak na dospělé, tak na dě琀 
a dospívající. Pokyny vztahující se k pomocné látce (obsah sodíku): 
Přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v 1 injekční 
lahvičce. V závislos琀 na tělesné hmotnos琀 a dávkování by měl pacient 
obdržet více než jednu injekční lahvičku. To je třeba vzít v úvahu 
u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ: 
Uchovávejte v chladničce (28 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte 
injekční lahvičku v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. Doba použitelnos琀 neotevřené injekční lahvičky jsou 2 roky. 
Během doby použitelnos琀 může být přípravek uchováván při pokojové 
teplotě (do 25 °C) po nepřetržitou dobu nepřesahující 1 měsíc. Jakmile 
byl přípravek jednou vyjmut z chladničky, nesmí tam být vrácen zpět. 
Označte proto na krabičce datum, kdy jste přípravek začali uchovávat při 
pokojové teplotě. Po rekons琀tuci je prokázána chemická a fyzikální 
stabilita po dobu 24 hodin při uchovávání při pokojové teplotě. 
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě 
po rekons琀tuci. Rekons琀tuovaný přípravek uchovávejte při pokojové 
teplotě. Po rekons琀tuci chraňte před mrazem. DRŽITEL ROZHODNUTÍ 
O REGISTRACI: Octapharma AB, Lars Forssells gata 23, 112 75 
Stockholm, Švédsko DATUM SCHVÁLENÍ/POSLEDNÍ REVIZE: 
22.7.2014/27.8.2019 VÝDEJ A HRAZENÍ: Přípravek je pouze na lékařský 
předpis, hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Aktuální informace 
o výši a podmínkách úhrady viz h琀p://www.sukl.cz/sukl/seznam leciv
apzlu hrazenych ze zdrav pojisteni. Před předepsáním přípravku 
se prosím seznamte s úplnou verzí Souhrnu informací o přípravku.
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Zkrácená informace o přípravku
NÁZEV: Octaplas LG, infuzní roztok SLOŽENÍ: Vak o objemu 200 ml obsahuje 914 g proteinů lidské plazmy speci昀cky podle krevních skupin AB0 (4570 
mg/ml). Octaplas LG se dodává v samostatných obalech podle následujících krevních skupin: A, B, AB a 0. INDIKACE: Komplexní nedostatek koagulač-
ních faktorů jako koagulopa琀e následkem selhání jater nebo masivní transfuze. Subs琀tuční terapie nedostatku koagulačních faktorů, není li k dispo-
zici koncentrát speci昀ckého koagulačního faktoru (např. faktor V nebo XI) nebo v mimořádných situacích, kdy není možné provést přesnou laborator-
ní diagnos琀ku. Rychlé zvrácení účinků perorálních an琀koagulantů (typu kumarinu nebo indandionu), kdy není k dispozici koncentrát protrombinového 
komplexu nebo nedostačuje podávání vitaminu K kvůli zhoršené funkci jater nebo v nouzových situacích. Potenciálně nebezpečná krvácení během 
昀brinoly琀cké terapie využívající např. ak琀vátory tkáňového plasminogenu u pacientů, kteří neodpovídají na konvenční opatření. Procedury terapeu-
琀cké výměny plazmy, včetně výměn u pacientů s trombo琀ckou trombocytopenickou purpurou (TTP). DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ: Závisí na klinic-
kém obraze a jeho příčině, obvyklá počáteční dávka přípravku je 1215 ml/kg těl. hm. To by mělo vést ke zvýšení hladin koagul. faktorů v plazmě paci-
enta přibližně o 25 %. Je velmi důležité sledovat odezvu, jak klinicky, tak i měřením např. ak琀vovaného parciálního tromboplas琀nového času (aPTT), 
protrombinového času (PT) a/nebo stanovením speci昀ckých koagul. faktorů. Dávkování při nedostatku koagul. faktorů: Adekvátního hemosta琀ckého 
účinku při menších a středních krváceních nebo při chirurgickém výkonu u pacientů s nedostatkem koagul. faktorů je za obvyklých podmínek dosaže-
no po infuzi 520 ml přípravku/kg těl. hm. To má vést ke zvýšení hladin koagul. faktorů v plazmě pacienta přibližně o 1033 %. Při větších krváceních či 
chirurgických výkonech má být konzultován hematolog. Dávkování u TTP a krvácení při intenzivní výměně plazmy: Při terapeu琀ckých procedurách 
výměny plazmy má být konzultován hematolog. U pacientů s TTP má být nahrazen celý objem vyměněné plazmy přípravkem. Způsob podání: Podává-
ní přípravku musí být založeno na speci昀citě krevní skupiny AB0. V neodkladných případech lze považovat krevní skupinu AB u přípravku za univerzál-
ní plazmu, protože ji lze podávat všem pacientům bez ohledu na krevní skupinu. Přípravek musí být podán prostřednictvím intravenózní infuze po roz-
mrazení, viz bod 6.6 úplného Souhrnu informací o přípravku (SPC), přičemž je třeba použít infuzní sadu s 昀ltrem. Během infuze je třeba použít asep琀c-
kou techniku. Po rozmrazení je roztok čirý až mírně opalizující a neobsahuje žádné pevné ani žela琀nové čás琀ce. K toxicitě citrátu může dojít, pokud je 
podáno více než 0,0200,025 mmol citrátu/kg za minutu. Proto rychlost infuze nemá přesáhnout 1 ml přípravku/kg za minutu. Toxické účinky citrátu 
lze minimalizovat intravenózním podáním kalcium glukonátu do jiné žíly. Pediatrická populace: Údaje o dětech a dospívajících (016 let) jsou omezené. 
KONTRAINDIKACE: Nedostatek IgA s dokumentovanými pro琀látkami pro琀 IgA. Hypersenzi琀vita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku 
uvedenou v bodě 6.1 SPC nebo na rezidua z výrobního procesu podle bodu 5.3 SPC. Závažný nedostatek proteinu S. VÝZNAMNÉ INTERAKCE: Interak-
ce: Nebyly zjištěny žádné interakce s jinými léčivými přípravky. Inkompa琀bility: Přípravek lze smísit s červenými krvinkami a krevními des琀čkami, je li 
respektována kompa琀bilita AB0 obou složek. Přípravek nesmí být mísen s ostatními léčivými přípravky, neboť může dojít k inak琀vaci a vzniku sraženin. 
Případné tvorbě krevních sraženin se předchází tak, že se vyloučí podávání roztoků obsahujících vápník stejnou intravenózní cestou jako přípravek. 
HLAVNÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Vzácně lze pozorovat hypersenzi琀vní reakce. Obvykle jde o mírné reakce alergického typu projevující se kopřivkou, 
erytémem, začervenáním a svěděním. Vážnější formy mohou být komplikovány nízkým krevním tlakem nebo angioedémem obličeje nebo hrtanu. 
Jsou li zasaženy jiné orgánové systémy – kardiovaskulární, respirační nebo gastrointes琀nální – je reakce považována za anafylak琀ckou nebo anafylak-
toidní. Anafylak琀cké reakce mohou mít rychlý nástup a mohou být vážné a mohou zahrnovat hypotenzi, tachykardii, bronchospasmus, sípot, kašel, 
dušnost, nauzeu, zvracení, průjem, bolest břicha nebo bolest zad. Vážné reakce mohou pokračovat šokem, synkopou, selháním dýchání a velmi vzácně 
i úmr琀m. Vysoká rychlost podávání infuze může vzácně způsobit kardiovaskulární účinky jako následek toxicity citrátu (pokles ionizovaného vápníku), 
zejména u pacientů s poruchami funkcí jater. V průběhu procedur výměny plazmy lze vzácně pozorovat symptomy zapříčiněné toxicitou citrátu, např. 
únavu, parestezii, tremor a hypokalcemii. Níže uvedené nežádoucí účinky byly pozorovány během klinických hodnocení prováděných s předchůdcem 
přípravku Octaplas LG a během používání předchůdce tohoto přípravku po jeho schválení: Časté: kopřivka, svědění. Méně časté: anafylaktoidní reak-
ce, hypestezie, hypoxie, zvracení, nauzea, horečka. Pro informace o nežádoucích účincích s nižší četnos琀 a další informace viz SPC. UPOZORNĚNÍ: 
Přípravek by neměl být používán: jako expandér objemu; při krvácení způsobeném nedostatkem koagul. faktorů, kdy je k dispozici koncentrát speci-
昀ckého faktoru; při nápravě hyper昀brinolýzy při transplantaci jater nebo v jiných situacích s komplexními narušeními hemostázy způsobenými nedo-
statkem inhibitoru plazminu zvaného též α2an琀plazmin. Přípravek by měl být používán s nejvyšší opatrnos琀 při: nedostatku IgA; alergii na protein 
plazmy; předchozí reakci na čerstvě zmrazenou plazmu (FFP) nebo přípravek Octaplas LG; manifestní nebo latentní dekompenzaci srdečního selhání; 
plicním edému. Pro omezení rizika venózního tromboembolismu způsobeného sníženou ak琀vitou proteinu S přípravku Octaplas LG ve srovnání s běž-
nou plazmou (viz bod 5.1 SPC) má být všem pacientům s rizikem trombo琀ckých komplikací věnována zvýšená pozornost vč. uplatnění příslušných 
opatření. Při intenzivních procedurách výměny plazmy má být přípravek použit pouze k nápravě koagulační abnormality při výskytu abnormálního 
krvácení. Standardní opatření pro prevenci infekcí vznikajících při použi琀 přípravků připravených z lidské krve či plazmy zahrnují výběr dárců, scree-
ning jednotlivých odběrů a pool plazmy na speci昀cké markery infekce a účinné kroky při výrobě zaměřené na deak琀vaci a odstranění virů a prionů. 
Přesto nelze zcela vyloučit přenesení původců infekce, což se týká i neznámých a nově objevených virů a dalších patogenů. Přijatá opatření jsou pova-
žována za efek琀vní pro obalené viry, např. HIV, HBV a HCV, ale mohou mít omezené účinky pro琀 neobaleným virům, např. HAV, HEV a parvoviru B19. 
Infekce parvovirem B19 může být závažná u těhotných žen (infekce plodu) a u osob s imunode昀ciencí nebo zvýšenou erytropoézou (např. hemoly琀c-
kou anemií). Virus HEV může také závažně ovlivnit séronega琀vní těhotné ženy. Přípravek má být tedy podáván pouze pacientům, u nichž jsou pro jeho 
indikaci závažné důvody. U pacientů, kteří pravidelně dostávají přípravky připravené z lidské krve nebo plazmy, je třeba zvážit vhodnou vakcinaci (např. 
pro琀 HBV a HAV). Při každém podání se důrazně doporučuje zaznamenat název přípravku a číslo šarže, aby byly uchovávány záznamy o použitých 
šaržích a mohl být vysledován vztah mezi pacientem a šarží. Podávání přípravku musí být založeno na speci昀citě krevní skupiny AB0. V neodkladných 
případech lze považovat krevní skupinu AB u přípravku za univerzální plazmu, protože ji lze podávat všem pacientům bez pohledu na krevní skupinu. 
Pacien琀 mají být sledováni alespoň po dobu 20 minut po podání. V případě anafylak琀cké reakce nebo šoku musí být infuze okamžitě přerušena a poté 
je třeba postupovat podle pokynů pro šokovou terapii. Během terapeu琀cké výměny plazmy byly u pediatrické populace pozorovány případy hypokal-
cémie, zejména u pacientů s poruchami funkce jater nebo v případě vysoké rychlos琀 infuze, jež mohly být způsobeny navázáním citrátu, v průběhu 
takového používání přípravku se doporučuje monitorovat hladinu ionizovaného vápníku. Pasivní přenos složek plazmy z přípravku Octaplas LG (např. 
β lidský choriový gonadotropin, β HCG) může vést k zavádějícím laboratorním výsledkům u příjemce; byl např. hlášen falešně pozi琀vní těhotenský 
test. Tento léčivý přípravek obsahuje maximálně 920 mg sodíku v jednom vaku, což odpovídá maximálně 46 % doporučeného maximálního denního 
příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku. PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ: Doba použitelnos琀 je 4 roky. Uchovávejte a pře-
pravujte zmrazené (při teplotě ≤ 18 °C). Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před světlem. Po rozmrazení byla chemická a fyzi-
kální stabilita po otevření před použi琀m prokázána na dobu 5 dnů při teplotě 28 °C nebo 8 hod při pokojové teplotě (2025 °C). Z mikrobiologického 
hlediska má být přípravek použit okamžitě, pokud způsob otevření nevylučuje riziko mikrobiální kontaminace. Není li použit okamžitě, doba a podmín-
ky uchovávání přípravku po otevření před použi琀m jsou v odpovědnos琀 uživatele. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Octapharma (IP) SPRL, Allée 
de la Recherche 65, 1070 Anderlecht, Belgie DATUM SCHVÁLENÍ/POSLEDNÍ REVIZE: 8.6.2016/11.3.2021 VÝDEJ A HRAZENÍ: Přípravek je pouze na lé-
kařský předpis, hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Aktuální informace o výši a podmínkách úhrady viz h琀p://www.sukl.cz/sukl/seznam leciv a
pzlu hrazenych ze zdrav pojisteni. Před předepsáním přípravku se prosím seznamte s úplnou verzí Souhrnu informací o přípravku.
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ment product (Uniplas) and singledonor FFPs subjected to methyleneblue dye and whitelight treatment. Transfus Apher Sci. 2006; 35, (3):223233
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Reference:  
1. Reding MT et al. Haemophilia. 2021;27(3):e347-e356.
2. Bayer. Jivi Package Leaflet. Leverkusen, Germany. 2021

Vhodný pro Jivi
500, 1000, 2000, a 3000 IU

Představení našeho 
Infuzního setu

Vzhledem k tomu, že používáte přípravek Jivi pro léčbu hemofilie A, budete 
mít přínos jak z vysoké ochrany před krvácením a krvácením do kloubů, tak 
z flexibility personalizované léčby.1,2 Budete také profitovat z moderního 
systému podávání.

Nipro SAFETOUCHTM dodává přípravek Jivi účinně 
s nízkou retencí objemu.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našeho infuzního setu, obraťte se,
prosím, na svého lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče.

Nipro  
SAFETOUCHTM

© 2021 Bayer. Všechna práva vyhrazena.
Bayer, kříž Bayer a Jivi jsou registrované obchodní značky společnosti Bayer. 
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Zkrácené informace o léčivém přípravku JIVI

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti.
Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Název přípravku: Jivi 250 IU / 500 IU / 1000 IU / 2000 IU / 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Léková forma: Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Složení: Jeden ml přípravku Jivi 250 IU / 500 IU / 1000 IU / 2000 IU / 3000 IU obsahuje přibližně 100 IU (250 IU / 2,5 ml) / 200 IU (500 IU / 2,5 ml) / 400 IU 
(1 000 IU / 2,5 ml) / 800 IU (2 000 IU / 2,5 ml) / 1200 IU (3 000 IU / 2,5 ml) rekombinantního lidského koagulačního faktoru VIII (INN: damoctocogum alfa 
pegolum) po rekonstituci ve vodě na injekci. Je vyráběn rekombinantní DNA technologií v ledvinných buňkách mláďat křečíka (BHK) přidáním rozvětvené 
polyethylenglykolové části o molekulové hmotnosti 60 kDA (dvě 30kDa PGA části), do kterých byl zaveden gen pro lidský faktor VIII. Přípravek Jivi se 
vyrábí bez přidání proteinu lidského nebo zvířecího původu do procesu buněčné kultivace, puri昀kace nebo PEGylace či 昀nální formulace. Speci昀cká 
účinnost přípravku Jivi je přibližně 10 000 IU/mg bílkoviny.

Indikace: Léčba a profylaxe krvácení u dříve léčených pacientů ve věku ≥12 let s hemo昀lií A (vrozený nedostatek faktoru VIII).

Dávkování a způsob podání: Léčba musí probíhat pod dozorem lékaře se zkušenostmi s léčbou hemo昀lie. Výpočet požadované dávky faktoru VIII 
vychází z empirické zkušenosti, že 1 mezinárodní jednotka (IU) faktoru VIII na jeden kg tělesné váhy zvyšuje aktivitu plazmatického faktoru VIII o 1,5 % 
až 2,5 % normální aktivity. Přípravek je určen k intravenóznímu podání. Pro profylaxi je obvyklá dávka 45–60 IU/kg každých 5 dnů. Na základě klinické 
odpovědi pacienta může být dávka také 60 IU/kg každých 7 dní nebo 30–40 IU/kg dvakrát týdně. Pro přesné určení dávkovacích schémat čtěte, prosím, 
pečlivě úplnou informaci o přípravku.

Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, známé alergické reakce na myší nebo křeččí proteiny.

Zvláštní upozornění a opatření: Při léčbě přípravkem Jivi může dojít ke vzniku hypersenzitivních reakcí alergického typu. Hypersenzitivní reakce mohou 
také souviset s protilátkami proti PEG. Pokud se objeví příznaky hypersenzitivity, pacientům má být doporučeno, aby okamžitě přerušili používání tohoto 
léčivého přípravku a kontaktovali svého lékaře. Pacienti mají být informováni o časných příznacích hypersenzitivních reakcí, které zahrnují kopřivku, 
nauzeu, generalizovanou kopřivku, svíravé pocity na hrudi, sípání, hypotenzi a anafylaxi. V případě šoku musí být provedena standardní léčba šoku. 
Tvorba neutralizujících protilátek (inhibitorů) faktoru VIII je známou komplikací léčby jedinců s hemo昀lií A. Pokud není dosaženo očekávaných hladin 
aktivity faktoru VIII v plazmě nebo pokud není krvácení patřičnou dávkou zvládnuto, je třeba provést test na přítomnost inhibitoru faktoru VIII. U pacientů 
s vysokými hladinami inhibitoru nemusí být terapie faktorem VIII účinná a je třeba zvážit jiné možnosti léčby. Klinická imunitní odpověď související s anti-
PEG protilátkami, která se projevila jako příznaky akutní hypersenzitivity a/nebo ztráta účinku léku, byla pozorována primárně během prvních 4 dnů 
expozice. U pacientů s existujícími kardiovaskulárními rizikovými faktory může substituční terapie faktorem VIII zvýšit kardiovaskulární riziko. Jestliže 
je třeba použít centrální žilní vstup (central venous access devices, CVAD), musí se uvážit riziko vzniku komplikací souvisejících s CVAD, včetně lokální 
infekce, bakteriémie a trombózy v místě vstupu katetru.

Fertilita, těhotenství a kojení: Reprodukční studie na zvířatech nebyly s faktorem VIII provedeny. Vzhledem k vzácnému výskytu hemo昀lie A u žen 
nejsou k dispozici zkušenosti týkající se použití faktoru VIII během těhotenství a kojení. Proto má být faktor VIII během těhotenství a kojení používán 
pouze, je-li to jasně indikováno. Ve studiích toxicity po opakovaných dávkách u potkanů a králíků s přípravkem Jivi nebyl pozorován vliv na reprodukční 
orgány samců související s léčbou. Účinek na fertilitu u člověka není znám.

Interakce: Nebyly hlášeny žádné interakce přípravků obsahujících lidský koagulační faktor VIII (rDNA) s jinými léčivými přípravky.

Nežádoucí účinky: velmi časté: bolest hlavy; časté: hypersenzitivita, insomnie, závrať, kašel, bolest břicha, nauzea, zvracení, erytém (erytém a erythema 
multiforme), vyrážka (vyrážka a papulární vyrážka), reakce v místě podání injekce (svědění v místě podání injekce, vyrážka v místě podání injekce 
a propíchnutí cévy v místě podání injekce, pruritus), pyrexie; méně časté: inhibice faktoru VIII (dříve léčení pacienti), dysgeuzie, zrudnutí, pruritus.

Podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C). Chraňte před mrazem. 
Uchovávejte injekční lahvičku a předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Během celkové doby použitelnosti 
v délce 2 let může být přípravek uchováván (je-li uchováván ve vnějším obalu) po omezenou dobu 6 měsíců. Konečné datum této 6měsíční doby 
použitelnosti při teplotě do 25 °C má být zaznamenáno na vnějším obalu. Toto datum nemá nikdy překročit datum použitelnosti uvedené na vnějším 
obalu. Na konci tohoto období nemá být přípravek vrácen do chladničky, ale má být zlikvidován.
Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím po rekonstituci byla prokázána po dobu 3 hodin při pokojové teplotě. Po rekonstituci nevracejte 
do chladničky. 
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě po rekonstituci. Není-li použit
okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Německo.

Registrační čísla: EU/1/18/1324/001 (250 IU); EU/1/18/1324/002 (500 IU); EU/1/18/1324/003 (1000 IU); EU/1/18/1324/004 (2000 IU); 
EU/1/18/1324/005 (3000 IU); EU/1/18/1324/006 (250 IU); EU/1/18/1324/007 (500 IU); EU/1/18/1324/008 (1000 IU); EU/1/18/1324/009 (2000 
IU); EU/1/18/1324/010 (3000 IU).

Datum poslední revize textu: 12.11.2020.

Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek (kromě Jivi 250 IU) je hrazen z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění. Aktuální výši a podmínky úhrady naleznete na www.sukl.cz. Před předepsáním léčivého přípravku si 
pečlivě přečtěte úplnou informaci o přípravku. Souhrn údajů o přípravku i s informacemi, jak hlásit nežádoucí 
účinky najdete na www.bayer.cz nebo obdržíte na adrese BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 
5, Česká republika. 
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Clayton, věk 34 let, je pilot 
a ve volném čase se věnuje 
horolezectví a kempování. 
Clayton má hemo昀lii B.

Re昀xia®

UŽÍVEJTE
   SI  
ŽIVOTA

Re昀xia® PROFYLAXE 1X TÝDNĚ,1 
KTERÁ DÁVÁ VAŠIM PACIENTŮM JISTOTU 
UŽÍVAT SI ŽIVOT I S HEMOFILIÍ B2-4

•   27%  průměrná minimální hladina aktivity FIX před 
podáním dávky u dospívajících a dospělých2

•  100% deklasi昀kace cílových kloubů3

•  0 medián spontánních krvácení za rok1

nonakog beta pegol
Re昀xia® je registrovaná ochranná známka, kterou vlastní společnost Novo Nordisk Health Care AG, 
a logo býka Apise je registrovanou ochrannou známkou společnosti Novo Nordisk A/S.
© 2022 Novo Nordisk Healthcare AG, Curych, Švýcarsko CZ22RFX00026

Zkrácená informace o léčivém přípravku Re昀xia® 500 IU, 1 000 IU, 2 000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření 
na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.
Složení: jedna injekční lahvička obsahuje nominálně nonacogum beta pegolum 500 IU, 1 000 IU, nebo 2 000 IU. Po rekonstituci obsahuje 1 ml přípravku přibližně 
nonacogum beta pegolum 125 IU (Re昀xia® 500 IU), 250 IU (Re昀xia® 1 000 IU) nebo 500 IU (Re昀xia® 2 000 IU). Indikace: léčba a prevence krvácení u pacientů ve věku od 
12 let s hemo昀lií B (vrozený de昀cit faktoru IX). Dávkování: léčba má probíhat pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou hemo昀lie. Rutinní monitorování hladin aktivity 
faktoru IX za účelem úpravy dávkování není nutné. Profylaxe: 40 IU/kg tělesné hmotnosti jednou týdně. Úpravy dávek a intervaly podávání je možno zvážit na základě 
dosažených hladin FIX a individuální tendence ke krvácení. Pacienti na profylaxi, kteří dávku vynechají, mají být poučeni, aby si dávku aplikovali ihned po zjištění této 
skutečnosti a dále pokračovali v obvyklém dávkování jednou týdně. Nesmí se podat dvojnásobná dávka. Léčba v případě potřeby: dávka a trvání substituční terapie závisí na 
místě a závažnosti krvácení; návod pro stanovení dávky při krvácivých epizodách. Další viz SmPC. Chirurgické zákroky: Výše dávky a interval podávání u chirurgických zákroků 
závisí na daném výkonu a místních postupech. Pediatrická populace: doporučené dávkování u  ospívajících (12–18 let) je stejné jako u dospělých: 40 IU/kg tělesné hmotnosti. 
Dlouhodobá bezpečnost přípravku Re昀xia® u dětí do 12 let nebyla doposud stanovena. Způsob podání: Re昀xia® se podává intravenózní bolusovou injekcí v průběhu 
několika minut po rekonstituci prášku na injekci v histidinovém rozpouštědle. Rychlost podávání má být stanovena tak, aby vyhovovala pacientovi, až do maximální rychlosti 
injekce 4 ml/min. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Známá alergická reakce na křeččí protein. Zvláštní upozornění: 
při používání přípravku Re昀xia® se mohou vyskytnout hypersenzitivní reakce alergického typu. Objeví-li se příznaky hypersenzitivity, musí být pacienti poučeni o tom, aby 
okamžitě přerušili léčbu tímto léčivým přípravkem a kontaktovali svého lékaře. Po opakované léčbě přípravky obsahujícími lidský koagulační faktor IX (rDNA) je třeba 
sledovat, zda u pacientů nedochází k tvorbě neutralizačních protilátek. Při podávání tohoto přípravku pacientům s onemocněním jater, pacientům po operaci, novorozencům 
nebo pacientům s rizikem trombózy či DIC má být vzhledem k potenciálnímu riziku trombotických komplikací zavedeno klinické sledování časných známek trombotické 
a konzumpční koagulopatie pomocí vhodných biologických testů. U pacientů s existujícími kardiovaskulárními rizikovými faktory může substituční terapie FIX zvyšovat 
kardiovaskulární riziko. Pokud je vyžadováno použití centrálního žilního katétru (CVAD), je nutno zvážit riziko komplikací spojených s jeho použitím včetně lokálních infekcí, 
bakteriémie a trombózy v místě katétru. Další viz SmPC. Významné interakce: nebyly hlášeny žádné interakce přípravků obsahujících lidský koagulační faktor IX (rDNA) 
s jinými léčivými přípravky. Těhotenství a kojení: s faktorem IX nebyly prováděny žádné reprodukční studie na zvířatech. Z důvodu vzácného výskytu hemo昀lie B u žen 
nejsou zkušenosti týkající se použití faktoru IX během těhotenství a kojení k dispozici. Proto může být faktor IX během těhotenství a kojení použit, pouze pokud je to 
jednoznačně indikováno. Nežádoucí účinky: časté: únava, reakce v místě vpichu, nauzea, svědění. Méně časté: nával horka, hypersenzitivita, palpitace. Další viz SmPC. 
Balení: jedno balení obsahuje 1 skleněnou injekční lahvičku s práškem, 1 sterilní adaptér injekční lahvičky pro rekonstituci, 1 předplněnou injekční stříkačku obsahující 4 ml 
histidinového rozpouštědla, 1 nástavec pístu. Uchovávání: uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek 
chráněn před světlem. Doba použitelnosti: Před otevřením: 2 roky. Během doby použitelnosti může být přípravek Re昀xia® uchováván při teplotě do 30 °C po jedno 
nepřetržité období nepřesahující 6 měsíců. Jakmile byl přípravek jednou vyjmut z chladničky, nesmí tam již být vrácen zpět. Po rekonstituci: Chemická a fyzikální stabilita po 
otevření před použitím byla prokázána po dobu 24 hodin při uchovávání v chladničce (2 °C – 8 °C) a 4 hodiny při uchovávání při pokojové teplotě (≤30 °C). Z mikrobiologického 
hlediska má být rekonstituovaný roztok použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, jsou doba a podmínky uchovávání před použitím v odpovědnosti uživatele. Normálně nemá 
být tato doba delší než 4 hodiny při uchovávání při pokojové teplotě (≤30 °C) nebo 24 hodin při uchovávání v chladničce (2 °C – 8 °C), pokud rekonstituce neproběhla za 
kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Způsob výdeje: vázán na lékařský předpis. Způsob hrazení: přípravek je částečně hrazen z veřejného zdravotního 
pojištění. Datum první registrace: 2. června 2017. Datum revize textu: 02/2022. Držitel rozhodnutí o registraci: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880-Bagsvaerd, 
Dánsko. Reg. číslo: Re昀xia® 500 IU EU/1/17/1193/001, Re昀xia® 1 000 IU EU/1/17/1193/002, Re昀xia® 2 000 IU EU/1/17/1193/003. Další informaci získáte z SmPC, 
příbalové informace nebo na adrese 昀rmy Novo Nordisk: Novo Nordisk s.r.o., Mississippi House, Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8 – Karlín. 
Reference:
1. Re昀xia® Souhrn údajů o přípravku. 2. Tiede A et al. Haemophilia 2017 Feb 24. doi: 10.1111/hae.13191. [Epub ahead of print]. 3. Negrier C et al. Haemophilia 
2016; 22 (4): 507-513. 4. Collins PW et al. Blood 2014; 214 (26): 3880-3886.
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1.  SPC Doptelet®, datum poslední revize textu 31. 3. 2021. 
2.  Brown RS. Review article: A pharmacoeconomic analysis of thrombocytopenia in 

chronic liver disease. Aliment Pharmacol Ther. 2007; 26(suppl 1):41-8.

TPO-RA – agonista trombopoetinového receptoru (ThromboPOietin-Receptor 
Agonist); ITP – imunitní trombocytopenie (Immune ThrombocytoPenia)

Zkrácená informace o léčivém přípravku Doptelet®

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé 
získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Název přípravku: Doptelet 20 mg potahované tablety. Kvalitatitvní a kvan-
titativní složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje avatrombopagum 20 mg 
ve formě avatrombopagi maleas. Přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými 
dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo 
malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat. Terapeutické 
indikace: Indikováno k léčbě těžké trombocytopenie u dospělých pacientů s chro-
nickým onemocněním jater, kteří mají postoupit invazivní zákrok a k léčbě primární 
chronické imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů, kteří jsou refrakterní 
na jiné typy léčby (např. kortikosteroidy, imunoglobuliny). Dávkování a způsob 
podání: Léčba se má provádět pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou 
hematologických onemocnění. Chronické onemocnění jater: Před zahájením léčby 
přípravkem Doptelet a v den zákroku je třeba provést vyšetření počtu trombocytů. 
Doporučená denní dávka avatrombopagu závisí na počtu trombocytů pacienta 
(viz tabulka 1 v SPC). Podávání přípravku by mělo být zahájeno 10 až 13 dní před 
plánovaným zákrokem. Pacient by měl zákrok podstoupit 5 až 8 dní po poslední 
dávce avatrombopagu. Avatrombopag by se neměl užívat déle než 5 dní. Chronická 
imunitní trombocytopenie: Ke snížení rizika krvácení je třeba použít nejnižší dáv-
ku přípravku Doptelet nutnou k dosažení a udržení počtu trombocytů v hodnotě 
≥ 50 × 109/l podle potřeby. Avatrombopag se nemá používat k normalizaci počtu 
trombocytů. Doporučená zahajovací dávka přípravku Doptelet je 20 mg (1 tableta) 
jednou denně s jídlem. Po zahájení léčby je třeba nejméně jednou týdně provádět 
vyhodnocení počtu trombocytů, dokud nebude dosaženo stabilního počtu trombo-
cytů ≥ 50 × 109/l a ≤ 150 × 109/l. Počet trombocytů je potřeba nadále sledovat. 
Úpravy dávky vycházejí z následného počtu trombocytů. Nemá se překračovat 
denní dávka 40 mg (2 tablety). Věnujte prosím pozornost doporučenému dávkování 
v případě souběžně podávaných středně silných nebo silných duálních induktorů 
nebo inhibitorů CYP2C9 a CYP3A4/5 nebo se samotnými CYP2C9 u pacientů 
s chronickou imunitní trombocytopenií a v případě zvláštních populací – viz SPC. 
Způsob podání: Přípravek Doptelet je určen k perorálnímu podání a tablety by 
se měly užívat s jídlem. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo 
na kteroukoli pomocnou látku. Upozornění a opatření*: Je známo, že u pacientů 
s chronickým onemocněním jater hrozí zvýšené riziko tromboembolických příhod. 
U pacientů s chronickou imunitní trombocytopenií se vyskytly tromboembolické 
příhody (arteriální nebo venózní) u pacientů užívajících avatrombopag. Po ukončení 
léčby avatrombopagem se u většiny pacientů počet trombocytů vrátí na výchozí 
hodnoty během 2 týdnů, což zvyšuje riziko krvácení a v některých případech to může 
vést ke krvácení. Při současném podávání přípravku Doptelet se středně silnými 
nebo silnými duálními inhibitory CYP3A4/5 a CYP2C9 nebo se středně silnými nebo 
silnými inhibitory CYP2C9 je však nutná opatrnost, protože tyto léky mohou zvyšovat 
expozici avatrombopagu. Předpokládá se, že zmnožený retikulin v kostní dřeni je 
výsledkem stimulace trombopoetinového (TPO) receptoru. Proto se před léčbou 
a během léčby avatrombopagem doporučuje vyšetření buněčných morfologických 
abnormalit pomocí nátěru periferní krve a kompletního krevního obrazu. Opatrnosti 
je zapotřebí u pacientů s těžkou poruchou funkce jater a s chronickým onemoc-
něním jater. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: 

Současné užívání avatrombopagu se středně silnými nebo silnými duálními inhibitory 
CYP3A4/5 a CYP2C9 (např. fl ukonazol) zvyšuje expozici avatrombopagu. Současné 
užívání středně silných nebo silných duálních induktorů CYP3A4/5 a CYP2C9 (např. 
rifampicin, enzalutamid) snižuje expozici avatrombopagu a může vést ke snížení 
účinku na počet trombocytů. Fertilita, těhotenství a kojení: Údaje o podávání 
avatrombopagu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Podávání 
přípravku Doptelet se v těhotenství a u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají 
antikoncepci, nedoporučuje. Nejsou k dispozici žádné údaje o přítomnosti avatrom-
bopagu v mateřském mléce, o jeho účincích na kojené dítě ani účincích na tvorbu 
mléka. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby 
pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání 
přípravku Doptelet. Vliv avatrombopagu na plodnost u člověka nebyl prokázán 
a riziko nelze vyloučit. Nežádoucí účinky*: Velmi časté: Bolest hlavy, únava. Časté:
trombocytopenie, anémie, splenomegalie, hyperlipidemie, snížená chuť k jídlu, závrať, 
diskomfort v hlavě, migréna, parestezie, hypertenze, epistaxe, dyspnoe, nauzea, 
průjem, zvracení, bolest horní části břicha, fl atulence, vyrážka, akné, petechie, 
pruritus, altralgie, bolest zad, bolest končetin, myalgie, muskoskeletální bolest, 
astenie, zvýšená glykémie, zvýšený počet trombocytů, snížená glykemie, zvýšený 
počet krevních triglyceridů, zvýšená laktátdehydrogenáza v krvi, snížený počet 
trombocytů, zvýšená hladina alaninaminotransferázy, zvýšený gastrin v krvi. Vybrané 
nežádoucí účinky s frekvencí méně časté: tromboembolické příhody, trombocytopenie 
po přerušení léčby u pacientů s chronickou imunitní trombocytopenií. Z dostupných 
údajů nelze určit frekvenci výskytu hypersenzitivních reakcí, které zahrnují pruritus, 
vyrážku nebo otok obličeje a jazyka. Seznamte se, prosím, s úplným seznamem 
nežádoucích účinků viz SPC kapitola 4.8. Držitel registračního rozhodnutí: 
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE -112 76 Stockholm, Švédsko. Registrační 
číslo: EU/1/19/1373/001 -003. Datum revize textu: 1/2022. 

Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů 
o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek 
je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Aktuální výši a podmínky 
úhrady naleznete na www.sukl.cz.

URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.

Souhrn údajů o přípravku obdržíte na adrese:
Swedish Orphan Biovitrum s.r.o., Na  Strži 65/1702, 140  00 Praha 4, 
tel.: +420 257 222 034. Podrobné informace o léčivém přípravku jsou rovněž uve-
řejněny na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.
ema.europa.eu/.

Nežádoucí účinky musí být hlášeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv http://www.
sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek, nebo fi rmě Swedish Orphan Biovitrum s.r.o. 
prostřednictvím e-mailu: drugsafety@sobi.com.

PP-16286, datum přípravy: srpen 2022

Doptelet® je ochrannou známkou AkaRx, Inc. Sobi je ochrannou známkou Swedish 
Orphan Biovitrum AB (publ). © 2021 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). Všechna 
práva vyhrazena.

Další informace o přípravku získáte na adrese:
Swedish Orphan Biovitrum s.r.o. 
Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4
tel.: +420 257 222 034
e -mail: mail.cz@sobi.com
www.sobi.com

Čas na změnu
• nová možnost léčby pro pacienty s ITP
•  nabízí setrvalou účinnost a překonává 

dosavadní omezení TPO-RA1,2

Doptelet® je indikován k léčbě primární chronické 

imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých 

pacientů, kteří jsou refrakterní na jiné typy léčby 

(např. kortikosteroidy, imunoglobuliny).1
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