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ÚVODEM
Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou další číslo elektronického informačního buletinu společnosti ČSARIM
„NEWSLETTER“. Přináší aktuální informace ze života společnosti a přehled
o nadcházejících odborných akcích.
Pokud sami chcete seznámit členy společnosti se závažnými informacemi nebo
připojit komentář k uvedeným informacím, posílejte své příspěvky na adresu
dostapv@fnhk.cz nebo ales.brezina@
ikem.cz.

OBSAH
I.

Zpráva z WCA

II.

Referátový výběr ARIM

III.

Projekt EPOSS

IV.

Projekt OBAAMA-CZ

V.

Oznámení dětské sekce
anesteziologie

VI.

Svatomartinský workshop –
hemodynamika v praxi

VII.

Soutěž o nejlepší publikace
v oboru Anesteziologie
a intenzivní medicína
v roce 2011

VIII. Kalendář akcí

Z pověření výboru ČSARIM
Informaci pro členy připravili:
MUDr. Aleš Březina, CSc.
IKEM Praha
MUDr. Pavel Dostál, Ph.D.
FN Hradec Králové
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
FN Brno

červenec
2012

I. ZPRÁVA Z WCA
PRAHA BUDE HOSTIT
XVII. SVĚTOVÝ KONGRES
ANESTEZIOLOGŮ V R. 2020
XV. světový kongres anesteziologů (XVth World Congress of Anesthesiologists
2012) se konal od 25. do
30. března v Buenos Aires,
Argentina. Zúčastnilo se ho
více než 9500 delegátů ze
122 zemí. Jednání probíhala denně ve 12 souběžných
sekcích vyzvaných a původních sdělení, doplněných
řadou workshopů, výstavou
posterů a dalším odborným
programem. Témata zahrnovala jak poznatky nové, zohledňující rozvoj oboru, tak
i otázky každodenní praxe
a bezpečnosti poskytované
péče. Nelze zapomínat, že
více než polovina delegátů
pocházela ze zemí tradičně
označovaných za rozvojové,
kde kvalita péče a bezpečnost nemocných zdaleka
ještě nejsou samozřejmostí.
Kongres doplňovala rozsáhlá výstava výrobců léčiv,
léčebných pomůcek a zdravotnické
techniky.
Naši
odbornou společnost reprezentovali členové výboru ČSARIM Cvachovec, Ševčík a Černý. Využili jsme nabídky organizátorů a ČSARIM byla reprezentovaná stánkem, kde byly naše aktivity
představeny. Stánek byl hojně navštěvován a vzbuzoval pozornost delegátů. Naše
vystoupení na kongresu bylo z pohledu kongresové diplomacie mimořádně úspěšné: prof. Černý byl zvolen do komise WFSA (World Federation of the Societies of
Anaesthesiologists) zabývající se bezpečností a kvalitou péče, prof. Ševčík byl zvolen do komise pro léčbu bolesti. Úspěch reprezentace ČSARIM vyvrcholil výběrem
Prahy jako dějiště budoucího XVII. světového kongresu anesteziologů v roce 2020.
Nabídka ČSARIM přednesená prof. Cvachovcem zvítězila v mimořádně silné konkurenci, kdy našimi soupeři bylo m.j. San Francisco, Londýn a Auckland.
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II. REFERÁTOVÝ VÝBĚR ARIM
Referátový výběr Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína po dlouhá léta přináší oborové a styčné novinky - zahraniční i domácí, se snahou o poskytnutí širšího rozhledu i o nových výsledcích a trendech. Poslední vydaná čísla za rok 2011
budou ještě zaslána všem předplatitelům.
V roce 2012 přechází Národní lékařská knihovna z úsporných
důvodů výhradně na elektronickou formu vydávání. Informace,
obsah, zaměření, počet a rozsah čísel a suplement se nezmění: Bude připraveno 6 čísel – z toho jedno dvojčíslo – a k nim
monotématická suplementa jako dosud.
Základem zůstane zpracování významných témat a novinek
ze zahraničního tisku. Výjimečně budou přijaty originální texty, redakčně zpracované výstupy z domácích odborných akcí
a stěžejních e-learningových přednášek.
Elektronická verze bude volně přístupná, texty bude možné
bez poplatku podle individuálního zájmu stáhnout. Aktivním
přispěvatelům budou vypláceny honoráře jako dosud. Termíny prezentace na webu budou pravidelné v běžném rozsahu,
ISSN bude zachováno.
Přístup na webových stránkách Národní lékařské knihovny:
www.nlk.cz ...publikace NLK ...referátové výběry ...anesteziologie, resuscitace, intenzivní medicína
Věříme, že budete stránky navštěvovat a že budou i nadále přínosem podle Vašeho zaměření a zájmu. Uvítáme i Váš aktivní
vstup s příspěvky.
Podrobnější informace podá odborná redaktorka:
doc. MUDr.Jarmila Drábková, CSc
e-mail: jarmila.drabkova@fnmotol.cz
a technická redaktorka Ing. Jarmila Sobková
e-mail: sobkova@nlk.cz.

1-2. Ke konci března t.r. bylo do databáze zařazeno již 400
pacientů. Během několika měsíců by měl nábor pacientů dosáhnout cílového počtu 500 záznamů a v létě tohoto roku očekáváme provedení finální analýzy. Tým EPOSS děkuje všem
participujícím pracovištím za skvělou spolupráci.

III. PROJEKT EPOSS

IV. PROJEKT OBAAMA

Projekt EPOSS (Data-based Evaluation and Prediction of Outcome in Severe Sepsis) je společný projekt klinických pracovišť a Institutu biostatistiky a analýz MU Brno podporovaný
cíleným grantem firmy AstraZeneca. Je zaštítěn a podporován
Českou společností intenzivní medicíny, Českou společností
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Česko-slovenským fórem pro sepsi. Jeho cíli jsou zhodnocení epidemiologie těžké sepse a dlouhodobé sledování pacientů ve spolupracujících centrech, dále korelace faktického dosažení
vybraných cílových parametrů iniciální terapie s dlouhodobou
mortalitou a kvalitou života a také informační servis k tématu
sepse na edukačním portálu www.sepsis-q.cz. Pilotní fáze projektu běžela od 1.1.2011 a následně byl od 1.7.2011 zahájen
nábor pacientů z celkem šestnácti pracovišť z celé ČR (viz obr.
1). Ke dni 14.1.2012 bylo do registru zadáno 306 pacientů. Pacientů s validním záznamem a splněním kriterií těžké sepse
do 24 hodin od přijetí na ICU bylo celkem 256. Jedná se o 155
(61%) mužů a 101 (39%) žen. Podrobnější údaje, jak byly zpracovány ke konci ledna t.r., jsou uvedeny v grafu 1-3 a tabulce

OBstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes in
Czech, aneb co přinesl projekt měsíčního sledování anesteziologické praxe na porodních odděleních v České republice
Bláha J., Klozová R., Nosková P., Seidlová D., Štourač P.
Expertní skupina pro porodní anestezii a analgezii při ČSARIM
V listopadu 2011 proběhl na anesteziologických pracovištích
v rámci celé České republiky projekt měsíčního sledování
anesteziologické praxe v peripartálním období (OBAAMA-CZ).
Z 97 porodnických pracovišť se zúčastnilo projektu 50 center,
tedy více než polovina (Obr. 1). Pozitivním zjištěním bylo, že se
do projektu zapojila jak perinatologická centra na straně jedné,
tak porodnice s méně než 500 porody ročně na straně druhé.
2

Informace pro členy

červenec
2012

Do projektu byla celkem získána data 1940 rodiček. Z nich
mělo plně validní záznam 1756. Více než polovina rodiček
(58%) byla ve věku vyšším než 30 let.
Anesteziologická péče je poskytována takřka na 90% pracovišť nepřetržitě. Vyčleněný anesteziologický tým pro porodní sál má polovina pracovišť.
Nejvíce anesteziologické péče v peripartálním období bylo
poskytnuto u 1163 ukončení těhotenství císařským řezem
(SC; Obr. 2), přičemž 57% z nich bylo akutních a průměrná
délka jejich trvání byla 48 minut. Neuraxiální blokáda tvořila 52% anestezií u SC, z nich tvořilo podání subarachnoidální anestezie 76%. U největších center byl patrný příklon
k epidurální blokádě u SC. Nejčastěji podaným lokálním
anestetikem u subarachnoidální blokády byl 0,5% bupivakain (91%), u epidurální to byl 1% lidokain s adrenalinem
(55%) následovaný 0,5% bupivakainem (43%). Podávání
1% lidokainu bylo motivováno nalezením lokálního anestetika s rychlým nástupem účinku po výpadku ropivacainu
z distribuce a je rutinně užíváno pouze v jednom ze zapojených center. V případě volby celkové anestezie u SC je při
úvodu prakticky vždy užívána kombinace thiopental (94%)
a suxametonium (95%).
Alarmujícím zjištěním, které vyplynulo z dat obsažených
v databázi, byla skutečnost, že epidurální analgezie byla
poskytnuta u necelých 15% porodů proběhlých na zapojených pracovištích. Předpokládáme, že i tento výsledek
je nadhodnocený zapojením především center se zájmem
o tuto problematiku. Standardem pro porodní neuraxiální
analgezii v ČR je epidurální analgezie (576 z 577 případů).

Zkrácená informace o léčivém přípravku Bridion – 100 mg/ml injekční roztok
Složení: Léčivá látka: sugammadexum. Pomocné látky: kyselina chlorovodíková 3,7 % a/nebo hydroxid sodný
(k úpravě pH), voda na injekci. Indikace: Zrušení neuromuskulární blokády způsobené rokuroniem nebo vekuroniem. Pro pediatrickou populaci: u dětí a dospívajících je sugammadex doporučen pouze pro běžné zrušení
blokády vyvolané rokuroniem. Dávkování a způsob podání: Sugammadex by měl být podáván pouze anesteziologem nebo pod jeho dohledem. Doporučená dávka sugammadexu závisí na stupni neuromuskulární blokády,
která má být zrušena. Doporučená dávka nezávisí na způsobu vedení anestézie. Dospělí: Doporučená dávka
sugammadexu po blokádě vyvolané podáním rokuronia nebo vekuronia je 4 mg/kg, jestliže při monitorování
hloubky nervosvalové blokády v režimu PTC je dosaženo 1–2 svalových záškubů. Dávka 2 mg/kg sugammadexu
se doporučuje, pokud se při spontánním odeznění nervosvalové blokády při monitoraci v režimu train of four
objeví záškub T2. Je-li klinická nutnost okamžitého zrušení nervosvalové blokády po podání rokuronia, doporučuje
se dávka 16 mg/kg sugammadexu. Ve výjimečných případech znovuobjevení se blokády po operaci po iniciální
dávce 2 mg/kg nebo 4 mg/kg sugammadexu, je doporučeno podání opakované dávky. Děti a dospívající: Pro
běžné zrušení blokády navozené rokuroniem u dětí a dospívajících (2–17 let) v době objevení se T2 je doporučena dávka 2 mg/kg sugammadexu. Bridion 100 mg/ml musí být ředěn na 10 mg/ml, aby se zvýšila přesnost
dávkování u pediatrické populace. Sugammadex by se měl podávat intravenózně v jednorázové bolusové dávce.
Dávka by se měla podávat rychle, během 10-ti sekund přímo do žíly nebo do existujícího intravenózního setu.
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Upozornění: U pacientů
je nutná ventilační podpora, dokud není obnoveno adekvátní spontánní dýchání po následném zrušení neuromuskulárního bloku. Jestliže je znovu požadováno podání rokuronia nebo vekuronia, je doporučená čekací doba
24 hodin. Jestliže je neuromuskulární blokáda požadována před uplynutím doporučené čekací doby, měly by
se použít nesteroidní neuromuskulárně blokující agens. Není doporučeno používání sugammadexu u pacientů
s těžkou poruchou ledvin. Pacienti s vážným jaterním postižením by se měli léčit s velkou opatrností. Pokud je
pozorováno opětovné objevení blokády, pacient může vyžadovat mechanickou ventilaci a opakovanou aplikaci sugammadexu. Sugammadex by se neměl používat ke zrušení blokády vyvolané nesteroidními neuromuskulárně blokujícími agens, jako jsou přípravky obsahující sukcinylcholin nebo benzylisochinolin. Sugammadex
by se neměl používat ke zrušení blokády vyvolané steroidními neuromuskulárně blokujícími agens, jinými než
rokuronium nebo vekuronium. Každý ml roztoku obsahuje 9,7 mg sodíku. Pro sugammadex nejsou k dispozici
žádné klinické údaje vzhledem k těhotenství. Sugammadex by měl být podáván těhotným ženám s opatrností.
Sugammadex může být použit během kojení. Interakce: U toremifenu a kyseliny fusidiové interakce z vytěsnění nelze vyloučit. U hormonálních antikoncepcí klinicky relevantní interakce ze zachycení nelze vyloučit. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášená nežádoucí reakce byla pachuť (kovová nebo hořká chuť). Další nežádoucí
účinky: komplikace anestézie (časté), nechtěné procitnutí během anestezie (méně časté). U některých pacientů
a dobrovolníků se vyskytly lékové hypersenzitivní reakce. V klinických studiích byly tyto reakce hlášeny méně
často a u hlášení po uvedení na trh je četnost neznámá*. Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Balení: 10 lahviček obsahujících 2 ml nebo 10 lahviček obsahujících 5 ml. Léková forma: injekční roztok. Držitel rozhodnutí o registraci: N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Nizozemsko. Registrační čísla: EU/1/08/466/001-002.
Datum poslední revize textu: 3. listopad 2010.

Překvapením nebylo, že nejvíce výkonů ve III. době porodní (92%) je prováděno v celkové anestezii. U většiny
pacientek v celkové anestezii je ventilace zajišťována prostřednictvím obličejové masky (66%).
Pokud byla podána epidurální blokáda, bylo to vždy u rodiček s již zavedeným epidurálním katétrem (8%).
První prezentace výsledků projektu proběhla v lednu roku
2012 v rámci XIV. Postgraduálního kurzu Sepse a MODS
v Ostravě. Následovalo první setkání výzkumníků projektu (OBAAMA-CZ Investigator Meeting), kde byly probrány
další podrobnosti, připomínky, náměty a budoucnost projektu. Zároveň se představila nově vzniklá Expertní skupina pro porodní anestezii a analgezii při ČSARIM (ESPAA),
která byla ustavena na jaře 2011. Projekt OBAAMA-CZ se
tak stal jejím prvním projektem.
Zázemí projektu tvořila Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU), pro potřebu projektu na míru,
vytvořená databáze, která je dostupná prostřednictvím webových stránek projektu na adrese: obaama.registry.cz. Tým
IBA MU je zároveň zodpovědný za následnou analýzu nasbíraných dat.

*Všimněte si prosím změn v informacích o léčivém přípravku.
Způsob výdeje: Vázán na lékařský předpis. Způsob úhrady: Plně hrazen z prostředků zdravotního
pojištění.
Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se prosím s úplným zněním souhrnu údajů o přípravku.
Reference: 1. SPC

V následujících měsících budou publikována další data,
a proto věřím, že proběhlý projekt OBAAMA-CZ přispěje
k dalšímu rozvoji porodnické anestezie a analgezie v rámci
České republiky.

Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6, Česká republika
IČO 284 62 564
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V. OZNÁMENÍ SEKCE DĚTSKÉ
ANESTÉZIE PŘI ČSARIM

NovoSeven®

4. kongres ESPA (European Society for Paediatric Anaesthesia) se koná v letovisku Stresa na Lago Maggiore v Itálii
20.–22. září 2012. Jedná se o velmi moderně pojatý kongres
sestavený z vyzvaných přednášek špičkových odborníků, interaktivních seminářů, workshopů a posterových sekcí. Akce
se účastní obvykle kolem 450 anesteziologů specializovaných
na dětskou problematiku. Na Lago Maggiore je z Čech přibližně 850 km a prostředí městečka Stresa je okouzlující.
Registrace otevřena na www.euroespa.org. V roce 2013 se
kongres ESPA koná v Ženevě a v roce 2014 v Praze.

Rychlá a účinná kontrola krvácení

VI. SVATOMARTINSKÝ WORKSHOP
– HEMODYNAMIKA V PRAXI

N7_15/12

Ve dnech 15.–17. listopadu 2012 se v Hotelu Akademie ve Velkých Bílovicích uskuteční první ročník odborné akce, která si
za cíl dává praktický výcvik účastníků v řešení hemodynamických a metabolických kritických stavů pod vedením respektovaných školitelů (prof. Matějovič, dr. Novák, prof. Černý,
doc. Balík). Odborný program (čtvrtek a pátek 15.–16. listopadu) bude pokračovat ochutnávkou Svatomartinského vína
2012. Akce bude probíhat s podporou ČSARIM a ČSIM, pořadatelem je FN u svaté Anny v Brně (doc. Šrámek). Bližší údaje
budou k dispozici na VI. kongresu ČSIM v Plzni.

VII. SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
PUBLIKACE V OBORU
ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ
MEDICÍNA V ROCE 2011

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU NOVOSEVEN®
1 mg (50 KIU); 2 mg (100 KIU); 5 mg (250 KIU)
Složení: Eptacogum alfa (activatum) 1 mg (50 KIU); 2 mg (100 KIU); 5 mg (250 KIU)
v prášku pro přípravu injekčního roztoku v 1 injekční lahvičce. PL: chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, glycylglycin, polysorbát 80, mannitol, sacharóza, methionin, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (k úpravě pH). Rozpouštědlo:
Histidin, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (k úpravě pH), voda na injekci DI:
rekombinantní biosyntetický aktivovaný koagulační faktor VII. PP: bílý lyoﬁlizát, čirý,
bezbarvý roztok. Indikační skupina: Koagulační faktor. Indikace: Léčba krvácivých
příhod a pro prevenci krvácení při operacích nebo invazivních procedurách u následujících skupin pacientů: s vrozenou hemoﬁlií s inhibitory koagulačních faktorů VIII
nebo IX > 5 BU, s vrozenou hemoﬁlií, u kterých se očekává vysoká anamnestická
odpověď na faktor VIII nebo IX, u pacientů se získaným inhibitorem, s vrozeným
nedostatkem faktoru VII a u pacientů s Glanzmannovou trombastenií s protilátkami
proti GP IIb-IIIa a/nebo HLA a s předchozí nebo přítomnou refrakteritou k transfuzi
krevních destiček. Kontraindikace: Známá přecitlivělost na aktivní látku, pomocné
látky nebo na myší, křeččí nebo hovězí proteiny. Dávka: Podává se pouze jako i.v.
bolus okamžitě po začátku krvácivé příhody a to 90 μg na kilogram tělesné hmotnosti. Následné injekce mohou být opakovány ve stejné dávce jako počáteční dávka
přípravku NovoSeven®. Trvání léčby a interval mezi injekcemi může být četný podle
závažnosti krvácení nebo invazivních procedur nebo chirurgických operací. V případě
mírných až středně závažných krvácivých příhod (včetně domácí léčby) u pacientů
s hemoﬁlií A nebo B s inhibitory je rovněž možno podat jednu jednorázovou injekci
o dávce 270 μg na kilogram tělesné hmotnosti. Nežádoucí účinky: informaci poskytne podrobný souhrn údajů o přípravku. Balení: 1 injekční lahvička s bílým práškem pro přípravu injekčního roztoku, 1 injekční lahvička s rozpouštědlem k naředění.
Doba použitelnosti: 3 roky, po rozpuštění 6 hodin při 25°C či 24 hodin při teplotě
5°C. Uchovávání: Při teplotě do 25°C, chránit před mrazem a přímým slunečním
světlem. Datum schválení/Prodloužení: 23.2.2006/23.2.2006 Datum poslední revize textu leden 2012. Držitel rozhodnutí o registraci: Novo Nordisk A/S,
DK-2880 Bagsvaerd, Dánsko Registrační čísla: EU/1/96/006/004, EU/1/96/006/005,
EU/1/96/006/006. Způsob hrazení: Přípravek je hrazen z prostředků všeobecného
zdravotního pojištění, jako B/P. Způsob výdeje: výdej přípravku je vázán na lékařský předpis Adresa obchodního zastoupení Novo Nordisk s.r.o., Evropská 33c,
Praha 6, 160 00.

ČSARIM vyhlašuje tradiční soutěž o nejlepší odborné práce
publikované v předchozím roce:
Kategorie:
1) Nejlepší práce z oboru AIM publikovaná v časopise s IF
v elektronické nebo tištěné verzi v roce 2011
2) Nejlepší knižní publikace z oboru publikovaná v roce 2011
3) Nejlepší původní práce publikovaná v roce 2011 v časopise
Anesteziologie a intenzivní medicína (Počtova cena)
Návrhy na ocenění v prvních dvou kategoriích zasílejte na adresu vědeckého sekretáře prof. MUDr. Pavla Ševčíka, CSc.
(psevcik@fnbrno.cz), do 15. 6. 2012 a v kopii na adresu vedoucího redaktora časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína prim. MUDr. Ivana Herolda, CSc. (ivan.herold@onmb.
cz). K návrhu přiložte originál práce ve formátu pdf. Originál
knižní publikace zašlete na adresu vědeckého sekretáře – P.Š.,
KARIM FN Brno. Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice.
Vítězné publikace a jejich autoři budou oceněni během zahajovacího ceremoniálu XIX. Národního kongresu ČSARIM dne
13. 9. 2012 v Hradci Králové. Autoři vítězných prací obdrží odměnu 20 000 Kč.
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VIII. KALENDÁŘ AKCÍ V ROCE 2012

červenec
2012

Akce ve světě
Kongres ESPEN
(European Society of Parenteral and Enteral Nutrition)
www.emcongress.org
3.–6. 9. 2012, Barcelona, Španělsko

Akce pořádané či spolupořádané ČSARIM
XIX. kongres ČSARIM
www.csarim2012.cz
13. - 15.9. 2012, Hradec Králové

31th Annual ESRA Congress
European Society of Regional Anaesthesia)
http://www2.kenes.com/esra2012/Pages/Home.aspx
5.–9. 9. 2012, Bordeaux, Francie

XIX.
kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny
13.–15. 9. 2012 | Hradec Králové
www.csarim2012.cz

4. kongres ESPA
(European Society for Paediatric Anaesthesia)
www.euroespa.org
20.–22. 9. 2012, Stressa na Lago Maggiore, Itálie
7th European Congress on Emergency Medicine (EuSEM)
www.eusem2012.org
3.–6. 10. 2012, Antalya, Turecko

Akce pod záštitou ČSARIM
11. Anesteziologické dny Na Homolce
25.–26. 10. 2012, Kongresový sál Nemocnice Na Homolce,
Praha 5

International Assembly of Pediatric Anesthesia
10.–12. 10. 2012, Washington D.C., Marriott Wardman Park
Hotel

IV. Konference AKUTNE.CZ
www.akutne.cz
17. 11. 2012, Brno

ESICM – LIVES 2012
www.esicm.org
13.–17. 10. 2012, Lisabon, Portugalsko
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ELEKTRONICKÉ ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Vážení členové společnosti,
vzhledem k tomu, že pro Vás chystáme elektronické zasílání informací a zpráv o akcích a aktivitách ČSARIM, velice Vás
tímto prosíme o uvedení Vaší e-mailové adresy. Tento údaj je velmi POTŘEBNÝ ke zlepšení a urychlení vzájemné spolupráce.
Děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme mnoho profesních úspěchů.
Dita Králová, Sekretariát ČSARIM
GUARANT International, spol. s r.o., Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel: 284 001 444, e-mail: kralova@guarant.cz

✁
Informace pro členy
Titul:

Příjmení:

Jméno:

Město:

PSČ:

Podpis:

Telefon:

Fax:

Kontaktní adresa:

E-mail:

Souhlasím s použitím osobních údajů pro ČSARIM dle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.
Souhlasím s tím, aby mi byly na uvedené údaje zasílány informace o společnosti,
o konání odborných akcí, upoutávky a pozvánky.

Informace pro členy

červenec
2012

Remifentanil B. Braun 1 mg
Remifentanil B. Braun 2 mg
Ultrakrátce působící opioid

Remifentanil B. Braun 1 mg a Remifentanil B. Braun 2 mg (dale jen Remifentanil
B. Braun) je ultrakrátce působící opioidní analgetikum, užívané zejména
jako analgetická složka celkové anestézie či analgo-sedace k diagnostickým
procedurám, stejně tak analgo-sedaci na jednotkách intenzivní péče.
Je dostupný ve skleněné injekční lahvičce ve formě prášku pro přípravu
koncentrátu injekčního nebo infuzního roztoku (1mg, 2mg).

Uživatelské výhody:

Remifentanyl B. Braun je indikován:
 k úvodu a/nebo udržování celkové anestezie
 k zajištění analgezie u mechanicky ventilovaných pacientů starších 18 let

 kratší délka mechanické ventilace
a rychlejší propuštění z JIP4,5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 rychlý nástup a odeznění účinku1,3
 orgánově nezávislý metabolismus2
 bez akumulace1,3

Katalog.
číslo

Produkt

Jednotka

Typ
obalu

Kusů
v balení

Kód
SUKL

Cena v Kč
bez DPH

Cena v Kč
s DPH

3500650

Remifentanil B. Braun 1 mg

5x1mg

Sklo

5

0161489

537,00

612,18

3500660

Remifentanil B. Braun 2 mg

5x2mg

Sklo

5

0161490

697,00

794,58

Egan T. Remifentanil Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. Clin. Pharmacokinet. 1995; 29 (2): 80-94
Höhne C. Opioids during anesthesia in liver and renal failure. Anaesthesist 2004; 53:291-303
Wilhelm W. The place for short-acting opioids: special emphasis on remifentanil. Critical Care 2008; 12 (Suppl 3):S5
Dahaba A.A. Remifentanil versus Morphine Analgesia and Sedation for Mechanically Ventilated Critically Ill Patients. Anesthesiology 2004; 101:640-6
Muellejans B. Sedation in the intensive care unit with remifentanil/propofol versus midazolam/fentanyl: a randomized, open-label, pharmacoeconomic trial. Critical Care 2006; 10:R91
SPC přípravku Remifentanil B. Braun 1 mg a Remifentanil B. Braun 2 mg

B. Braun Medical s.r.o. | Divize Hospital Care | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4 | Tel. +420-271 091 111 | www.bbraun.cz
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0,5 až 1

0,25

0,05 až 2

Úvod do anestézie
1 (Podávat déle
0,5 až 1
než 30 sec.)
Udržování anestezie u pacientů s řízenou
ventilací
0,5 až 1
0,4
0,1 až 2
0,5 až 1
0,25
0,05 až 2

KONTINUÁLNÍ INFUZE
REMIFENTANILU
(μg/kg/min)
Počáteční
Rozmezí
rychlost

Remifentanil_2S_inzerce_3xA4.indd 2

Je-li remifentanil podáván při úvodu do anestezie jako injekční bolus, nesmí být toto
podání kratší než 30 sekund.
Ve výše doporučených dávkách, remifentanil významně snižuje množství hypnotika
potřebného k udržení anestezie. Aby se vyloučily hemodynamické účinky remifentanilu (hypotenze a bradykardie). musí být proto isofluran a propofol podáván v
doporučených dávkách.
Doporučená dávkování jiných, současně podávaných hypnotik s remifentanilem, která
nejsou uvedena v tabulce výše , nejsou k dispozici.
Úvod do anestezie
Remifentanil by měl být podáván při úvodu do anestezie s hypnotiky jako jsou
propofol, thiopental nebo isofluran. Podání remifentanilu po hypnoticích sníží výskyt
svalové rigidity. Remifentanil může být podán v infuzi rychlostí 0,5 až 1 μg/kg/min,
s nebo bez úvodního injekčního bolusu 1 μg/kg, podaného po dobu trvající více než
30 sekund. Jestliže k endotracheální intubaci dochází po více než 8-10 minutách od
začátku infuze remifentanilu, pak injekční bolus není nutný.
Udržování anestezie u pacientů s umělou ventilací
Po endotracheální intubaci by měla být rychlost infuze remifentanilu snížena jak
ukazuje výše uvedená tabulka, a to podle způsobu anestezie. Kvůli rychlému nástupu
a krátkému trvání účinku remifentanilu, rychlost podávání během anestezie může
být titrována vzestupně přírůstkem 25% až 100% nebo sestupně poklesem o 25%
až 50% každých 2 až 5 minut, aby bylo dosaženo požadované úrovně μ-opioidní
odezvy. Při nedostatečně hluboké anestezii lze podat každých 2-5 minut doplňkový
injekční bolus.
Anestezie u spontánně dýchajících pacientů se zajištěním volně průchodných dýchacích cest (např. laryngeální anesteziologickou maskou)
Při anestezii u spontánně dýchajících pacientů se zabezpečenými, volně průchodnými
dýchacími cestami se pravděpodobně objeví respirační deprese. Proto se musí věnovat
pozornost účinkům na respiraci, které se případně mohou kombinovat se svalovou
rigiditou.Úprava dávky dle pacientových požadavků vyžaduje zvláštní péči a může
vyžadovat podporu ventilace. Musí být dostupné patřičné přístroje k monitorování
pacientů, kterým se podává remifentanil. Je nezbytné, aby tyto přístroje byly plně
vybaveny ke zvládnutí všech stupňů respirační deprese a/nebo svalové rigidity (musí
být dostupný intubační set). (Více informací naleznete v bodě 4.4 SPC).
Doporučená počáteční rychlost infuze pro doplňkovou analgezii u spontánně dýchajících pacientů je 0,04 μg/kg/min s titrací, až do dosažení účinku. Bylo zkoumáno
rozmezí rychlosti infuze od 0,025 do 0,1 μg/kg/min.
U spontánně dýchajících pacientů se v anestezii nedoporučuje injekční bolus.
Remifentanil se nedoporučuje užít jako analgetikum při zákroku, kdy pacient zůstává
při vědomí nebo jehož ventilace není nějak během zákroku podporována.
Souběžná medikace
Remifentanil snižuje celkové množství nebo dávky inhalačních anestetik, hypnotik a
benzodiazepinů požadovaných při anestezii (viz bod 4.5 SPC).
Dávky následujících látek: isofluranu, thiopentalu, propofolu a temazepamu, užitých
při anestezii byly při současném použití s remifentanilem sníženy až o 75%.
Zásady pro ukončení podávání během časné pooperační fáze
V důsledku velmi rychlého odeznění účinku remifentanilu po přerušení, není po 5-10
minutách od ukončení podávání přítomna žádná reziduální opiodní aktivita. Pacientům, u nichž se předpokládají pooperační bolesti, by měla být podána analgetika
před ukončením přívodu remifentanilu. Dosažení maximálního účinku dlouhodobě
působících analgetik vyžaduje dostatečně dlouhou dobu. Výběr analgetik by se měl
řídit typem chirurgického zákroku a úrovní pooperační péče.
V případě, že není dosaženo patřičného účinku dlouhodobě působících analgetik
před koncem zákroku, podávání remifentanilu může pokračovat, aby byla v časné
pooperační fázi analgezie udržena do doby nástupu maximálního účinku dlouhodobě

Anestetické přípravky podávané
současně
Oxid dusný (66 %)
Isofluran (počáteční dávka 0,5
MAC)
Propofol (počáteční dávka 100
μg/kg/min)

REMIFENTANIL
INJ. BOLUS
(μg/kg)

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ
Remifentanil smí být podáván pouze v podmínkách, kdy je plně zajištěn monitoring a
podpora respiračních a kardiovaskulárních funkcí, a pouze osobami zvlášť vyškolenými
pro podávání anestetik a v rozpoznání a zvládnutí očekávaných nežádoucí účinků
silných opioidů, včetně respirační a kardiální resuscitace. Tato specializace musí
zahrnovat znalost zprůchodnění a udržování průchodnosti dýchacích cest a umělé
ventilace.
Kontinuální infuze remifentanilu musejí být podávány kalibrovaným infuzním setem
do rychle proudící hadičky i.v. infuze nebo hadičky se samostatným přístupem. Tato
infuzní hadička by měla být připojena do venózní kanyly nebo do jejího nejbližšího
okolí, aby byl minimalizován mrtvý prostor (viz bod 6.6 SPC pro další informace).
Péče musí být věnována tomu, aby nedošlo k uzavření nebo odpojení infuzních
cest a po ukončení infuze náležitému očištění hadičky, aby byl odstraněn zbytek
remifentanilu (viz bod 4.4 SPC). Infuzní hadičky/ infuzní systém by měly být po
ukončení infuze odpojeny, aby nedošlo k bezděčnému podání.
Remifentanil může být podáván pomocí tzv. „target-controlled infusion“ (TCI), tj.
programovanou infuzí s regulací cílové hladiny, což zajišťuje zabudovaný farmakokinetický model (Minto), zohledňujícím věk pacienta a množství aktivní tělesné
hmoty(LBM).
Remifentanil je určen pouze pro intravenózní podání a nesmí být podán epidurálně
nebo intrathekální injekcí (viz bod 4.3 SPC).
Ředění
Remifentanil nesmí být podáván bez dalšího naředění připraveného roztoku koncentrátu vzniklého z lyofilizovaného prášku. Viz bod 6.3 SPC o podmínkách uchovávání a
bod 6.6 SPC o doporučených roztocích k ředění a návodu k přípravě/ředění přípravku
před podáním.
Celková anestezie
Podávání remifentanilu musí být individuální podle pacientovy odpovědi.
Dospělí
Podání manuálně kontrolovanou infuzí (Manually Controlled Infusion-MCI)
Tab. č.1 Doporučené dávkování pro dospělé

Terapeutické indikace
Remifentanil je indikován jako analgetikum, užívané při úvodu a/nebo udržování
celkové anestezie.
Remifentanil je určen k zajištění analgezie u pacientů z jednotek intenzivní péče,
uměle ventilovaných, od 18 let věku výše.

Seznam pomocných látek
Glycin
Roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l (k úpravě pH)

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
1 injekční lahvička obsahuje remifentanili hydrochloridum odpovídající 1 mg
remifentanilu.
1 injekční lahvička obsahuje remifentanili hydrochloridum odpovídající 2 mg
remifentanilu.
Po přípravě roztoku podle návodu obsahuje každý ml přípravku Remifentanil B. Braun
1 mg/2 mg prášek pro přípravu koncentrátu injekčního nebo infuzního roztoku 1 mg
remifentanilu.

Remifentanil B. Braun 1 mg
Remifentanil B. Braun 2 mg
Prášek pro přípravu koncentrátu injekčního nebo infuzního roztoku.

ZKRÁCENÝ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Koncentrace remifentanilu v krvi
(nanogramy/ml)
1,3
2,6
6,3
10,4
12,6
25,2
50,5

1

1

INJEKČNÍ BOLUS
REMIFENTANILU
(μg/kg)
1

0,25

0,25

INJEKČNÍ BOLUS
REMIFENTANILU
(μg/kg)

Úvod do anestezie Nedoporučuje se
Udržování anestezie
u ventilovaných
pacientů:

INDIKACE

KONTINUÁLNÍ INFUZE
REMIFENTANILU (μg/kg/min)
Počáteční rychlost Typická udržovací
rychlost
1
-

Když je remifentanil podáván ve formě injekčního bolusu nesmí být doba podání
kratší než 30 sekund. Pokud nebyl současně podán injekční bolus nesmí chirurgický
zákrok začít dříve než po 5 minutách od začátku infuze remifentanilu.
Při podávání samotného oxidu dusného (70%) a infuze remifentanilu by se rychlost
infuze k udržení anestezie měla pohybovat mezi 0,4 a 3 μg/kg/min. Z údajů získaných
od dospělých lze usuzovat, že vhodnou dávkou může být 0,4 μg/kg/min, ačkoli
specifické studie chybí.
Pediatrické pacienty je třeba sledovat a dávku titrovat podle přiměřenosti hloubky
analgezie pro chirurgický zákrok.
Souběžná medikace
Ve výše doporučených dávkách remifentanil výrazně snižuje množství potřebného
hypnotika při udržování anestezie. A proto by se isofluran, halothan a sevofluran měl
podávat podle doporučení, aby se zamezilo zvýšení hemodynamických účinků remifentanilu (hypotenze a bradykardie). Nejsou k dispozici žádné údaje o doporučeném
dávkování pro souběžné použití jiných hypnotik s remifentanilem. (Viz výše: Podávání
pomocí MCI, Souběžná medikace).
Doporučené postupy v časné pooperační fázi/zahájení alternativní analgezie před
ukončením podávání remifentanilu
V důsledku velmi rychlého odeznění účinku remifentanilu po přerušení, není po 5-10
minutách od ukončení podávání přítomna žádná reziduální opiodní aktivita. Pacientům, u nichž se předpokládají po zákroku pooperační bolesti, se mají před ukončením
podávání remifentanilu podat analgetika. Výběr analgetik, dávka a doba podání by
měla být naplánována dopředu a individuálně přizpůsobena, aby odpovídala typu
chirurgického výkonu u pacienta a předpokládanému stupni pooperační péče (viz
bod 4.4 SPC).
Novorozenci a kojenci (věk do 1 roku)
Farmakokinetický profil remifentanilu u novorozenců a kojenců (věk do 1 roku) je po
korekci v rozdílu tělesné hmotnosti srovnatelný s tím, který byl nalezen u dospělých.
Avšak pro nedostatečnost klinických údajů se podávání remifentanilu u této věkové
skupiny nedoporučuje.
Zvláštní skupiny pacientů
Doporučené dávkování pro zvláštní skupiny pacientů (starší a obézní pacienty, pacienty s poškozenou funkcí ledvin a jater, pacienty podstupující neurochirurgický zákrok a
pacienty s ASAIII/IV viz bod 4.2.4 SPC).
Kardiochirurgie
Podání manuálně kontrolovanou infuzí
Doporučené dávkování pro pacienty podstupující kardiochirurgický zákrok viz níže
tab.č.4:
Tab.č.4: Doporučené dávkování pro anestezii v kardiochirurgii

0,06 to 0,9

0,05 to 0,9

KONTINUÁLNÍ INFUZE
REMIFENTANILU (μg/kg/min)
Počáteční rychlost Udržovací rychlost
0,25
0,05 to 1,3

*Současné podávání s oxidem dusným/kyslíkem v poměru 2:1.

SOUBĚŽNĚ
POUŽÍVANÉ
ANESTETIKUM*
halothan (počáteční
dávka 0,3 MAC)
sevofluran
(počáteční dávka
0,3 MAC)
isofluran (počáteční
dávka 0,5 MAC)

Vzhledem k nedostatečným údajům se nedoporučuje podávat remifentanilu pomocí
TCI při anestezii u spontánně dýchájících.
Zásady pro ukončení/pokračování podávání v časné pooperační fázi
Na konci zákroku, kdy je infuze TCI ukončena nebo jsou sníženy cílové koncentrace,
dojde pravděpodobně ke spontánní ventilaci při vypočítané koncentraci remifentanilu
v rozmezí od 1 to 2 ng/ml. Stejně jako u MIC je třeba zajistit ještě před ukončením
operace pooperační analgezii dlouhodobě působícími analgetiky. (Viz též Zásady pro
ukončení/pokračování podávání v časné pooperační fázi pro MIC).
Vzhledem k nedostatečným údajům se nedoporučuje podávání remifentanilu pomocí
TCI k řešení pooperační analgezie.
Děti (od 1 do 12 let)
Používání remifentanilu při úvodu do anestezie nebylo zkoumáno. Užití remifentanilu
při úvodu do anestezie pomocí TCI u pacientů od 1 do 12 let se nedoporučuje, protože
u této populace pacientů neexistují dostupná data.
Udržování anestezie
Pro udržování anestezie jsou doporučené následující dávky remifentanilu (viz tab.č.3):
Tab. č. 3: Doporučené dávky pro pediatrické pacienty (od 1 do 12 let věku)

Rychlost infuze remifentanilu
(mikrogramy /kg/min)
0,05
0,10
0,25
0,40
0,50
1,0
2,0

působících analgetik.
Jestliže se pokračuje v podávání remifentanilu po zákroku, smí být podáván pouze
v podmínkách plně zajišťujících monitoring, podporu ventilačních a kardiovaskulárních funkcí, za dohledu speciálně vyškoleného personálu k rozpoznání a zvládnutí
respiračních účinků silných opiodů.
Navíc se doporučuje pečlivě sledovat u pacienta výskyt pooperační bolesti, hypotenze
a bradykardie.
Další informace o podání ventilovaným pacientům na jednotce intenzivní péče jsou
uvedeny v bodu 4.2.3 SPC.
U spontánně dýchajících pacientů může být počáteční rychlost infuze remifentanilu
snížena na 0,1 μg/kg/min a poté může být zvyšována nebo snižována postupně o
0,025 μg/kg/min každých 5 minut, aby rozsah analgezie převyšoval riziko respirační
deprese.
U spontánně dýchajících pacientů se nedoporučuje k tlumení bolesti v pooperační
fázi injekční bolus.
Podání prostřednictvím „Target-Controlled Infusion” (TCI)
Úvod do anestezie a její udržováníu u ventilovaných pacientů
Při podání remifentanilu pomocí TCI se při úvodu do anestezie a při jejím udržování
ventilovaným dospělým pacientům podávají současně intravenózně nebo inhalačně
hypnotika (viz výše tab. č. 1 pro manuálně kontrolovanou infuzi (MCI)). Ve spojení s
těmito látkami se dostatečné analgezie v úvodu do anestezie a k operačnímu výkonu
obvykle dosahuje při cílových koncentracích remifentanilu v krvi v rozmezí od 3 do 8
ng/ml. Remifentanil by měl být titrován podle individuálnío odpovědi pacienta.
Při zvláště zatěžujících chirurgických výkonech může být zapotřebí cílové koncentrace
až 15 ng/ml.
Ve výše doporučených dávkách remifentanil výrazně snižuje množství potřebného
hypnotika při udržování anestezie. A proto by se isofluran a propofol měl podávat
podle doporučení, aby se zamezilo zvýšení hemodynamických účinků remifentanilu
(hypotenze a bradykardie). (Viz výše tab.č. 1 pro MCI).
Následující tabulka uvádí ekvivalent koncentrace remifentanilu v krvi při TCI blížící se
různým rychlostem infuze manuálně kontrolované (MIC) za rovnovážného stavu:
Tab. č. 2: Koncentrace remifentanilu v krvi (nanogramy/ml) určené pomocí Minto
(1997) farmakokinetického modelu u 40-ti letého muže s tělesnou hmotností 70 kg a
výškou 170 cm, pro různé rychlosti MIC infuze (mikrogramy/kg/min) v rovnovážném
stavu
1

1

1

0 až 1

0,01 až 4.3

0,003 až 4

Bolus (mg/kg)
až do 0,5
až do 0,03

Rychlost infuze (mg/kg/h)
0,5
0,03

Rychlost infuze
(μg/kg/min)
0,0125
0,025
0,05
0,075
0,1

Hmotnost pacienta (kg)
5
10
20
0,188 0,375 0,75
0,375 0,75
1,5
0,75
1,5
3,0
1,125 2,25
4,5
1,5
3,0
6,0

30
1,125
2,25
4,5
6,75
9,0

40
1,5
3,0
6,0
9,0
12,0

Tab.č.8: Rychlost infuze remifentanilu (ml/h) pro roztok 20 μg /ml
50
1,875
3,75
7,5
11,25
15,0

60
2,25
4,5
9,0
13,5
18,0

Rychlost
Rychlost podávání léku (ml/kg/h) pro roztoky o koncentraci
podávání léku 20 μg/ml
25 μg/ml
50 μg/ml
250 μg/ml
(μg/kg/min)
1mg/50ml 1mg/40ml 1mg/20ml 10mg/40ml
0,038
0,03
0,015
Nedoporučuje se
0,0125
0,075
0,06
0,03
Nedoporučuje se
0,025
0,15
0,12
0,06
0,012
0,05
0,23
0,18
0,09
0,018
0,075
0,3
0,24
0,12
0,024
0,1
0,45
0,36
0,18
0,036
0,15
0,6
0,48
0,24
0,048
0,2
0,75
0,6
0,3
0,06
0,25
1,5
1,2
0,6
0,12
0,5
2,25
1,8
0,9
0,18
0,75
3,0
2,4
1,2
0,24
1,0
3,75
3,0
1,5
0,3
1,25
4,5
3,6
1,8
0,36
1,5
5,25
4,2
2,1
0,42
1,75
6,0
4,8
2,4
0,48
2,0

a/nebo bolestivým zákrokům jako je endotracheální odsávání, převaz ran nebo
fyzioterapie je někdy nutné zvýšit stávající rychlost infuze remifentanilu. Doporučuje
se rychlost infuze remifentanilu nejméně 0,1 μg/kg/min (6 μg/kg/h) po dobu
přesahující 5 minut před zahájením bolestivého zákroku. Další úpravy dávek mohou
být prováděny každých 2-5 minut navýšením o 25%-50% podle další předpokladané
potřeby analgezie nebo dle odpovědi pacienta.
Během dráždivých bolestivých zákroků se k zajištění doplňkové analgezie používá
průměrná rychlost infuze 0,25 μg/kg/min (15 μg/kg/h), maximálně 0,74 μg/kg/min
(44,4 μg/kg/h).
Zavedení alternativní analgezie před ukončením podávání remifentanilu
V důsledku velmi rychlého odeznění účinku remifentanilu po přerušení, není po 5-10
minutách od ukončení podávání přítomna žádná reziduální opiodní aktivita, bez
ohledu na délku podávané infuze.
Po podávání remifentanilu je nutné vzít v úvahu možnost rozvoje tolerance a
hyperalgezie. Proto se musí pacientovi před ukončením podávání remifentanilu podat
v dostatečném časovém předstihu alternativní sedativa a analgetika, aby mohly léky
začít účinkovat, a tak předejít hyperalgezii a průvodným hemodynamickým změnám.
Proto se doporučuje výběr léků, jejich dávkování a dobu podání stanovit ještě před
ukončením podávání remifentanilu. Náhradní volbou k zajištění analgezie jsou dlouhopůsobící analgetika, intravenózní nebo lokální analgetika, dobře kontrolovatelná
zdravotnickým personálem nebo pacientem samotným a vyžadují pečlivý výběr podle
potřeb pacientů.
Déletrvající podávání μ-opioidních agonistů může vést k rozvoji tolerance.
Pokyny pro extubaci a ukončení podávání remifentanilu
Aby bylo zajištěno hladké vysazení remifentanilu doporučuje se postupně snižovat
rychlost infuze až na úroveň 0,1 μg/kg/min (6 μg/kg/h) a to 1 hodinu před extubací.
Po extubaci by měla být rychlost infuze snižována, alespoň v 10-ti minutových
intervalech, postupně o 25% až do úplného ukončení. Během odpojování od ventilace
se infuze remifentanilu nesmí zvyšovat, pouze snižovat event. dle potřeby doplnit
alternativními analgetiky.
Po přerušení podávání remifentanilu je nutné i.v. kanylu vyčistit nebo odpojit, aby se
zabránilo další možné neúmyslné aplikaci.
Pokud jsou podány v rámci přechodu na alternativní analgezii jiné opioidy, musí
být pacient pečlivě monitorován. Přínos přiměřené pooperační analgezie musí
vždy převažovat nad možným rizikem respirační deprese, vyvolávané těmito
látkami.
Intenzivní péče u pediatrických pacientů
Užití remifentanilu se v pediatrické intenzivní péči nedoporučuje, protože pro tuto
populaci pacientů nejsou dostupné dostatečné údaje.
Pacienti se sníženou funkcí ledvin vyžadující intenzivní péči
U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin včetně těch, kteří se podrobují filtraci nebo
dialýze, není třeba upravovat výše uvedené dávky, ačkoli je při poškozené funkci
ledvin snížena clearance metabolitu karboxylové kyseliny (viz bod 5.2 SPC).
Zvláštní skupiny pacientů
Starší pacienti (nad 65 let věku)
Celková anestezie
Podávání remifentanilu v této populaci vyžaduje obezřetnost. Protože byla u
této věkové skupiny pozorována zvýšená senzitivita na farmokokinetické účinky
remifentanilu rovná se počáteční dávka podávaného remifentanilu pacientům starším
65-ti let polovině doporučené dávky pro mladší dospělé a poté je titrována podle
individuální potřeby pacienta. Tato úprava dávek se týká aplikace ve všech fázích
anestezie včetně úvodu, udržování i bezprostřední pooperační analgezie.
Vzhledem ke zvýšené citlivosti starších pacientů k remifentanilu, cílová koncentrace
podávaného remifentanilu pomocí TCI má být u této skupiny 1,5 to 4 ng/ml s následnou titrací podle individuální odpovědi pacienta.
Anestezie během kardiochirurgických výkonů
Snížení počátečního dávkování není nutné (viz bod 4.2.2 SPC).
Intenzivní péče
Snížení počátečního dávkování není nutné (viz výše oddíl Intenzivní péče).
Obézní pacienti
Při manuálně kontrolované infuzi se doporučuje snížit dávkování a stanovit jej na
základě ideální tělesné hmotnosti, protože clearance a distribuční objem remifentanilu koreluje více s ideální tělesnou hmotností než tělesnou hmotností aktuální.
Při výpočtu množství aktivní tělesné hmoty (Lean Body Mass - LBM) s použitím farmakokinetického modelu dle Minta je předpokládané množství LBM pravděpodobně
podhodnoceno u žen s BMI vyšším než 35 kg/m2 a u mužů s BMI vyšším než 40 kg/
m2. Aby nedošlo k poddávkování těchto pacientů musí být TCI remifentanilu pečlivě
titrováno podle individuální odpovědi.
Pacienti s poruchou funkce ledvin
Na základě výzkumů provedených do těcho dnů není úprava dávkování u pacientů s
poškozením funkce ledvin, včetně pacientů na JIP, nutná; avšak u těchto pacientů se
projevuje snížení clearance metabolitu karboxylové kyseliny.
Pacienti s poruchou funkce jater
Jelikož u těchto pacientů zůstává farmakokinetický profil remifentanilu oproti
zdravým dospělým nezměněn, není nutná úprava počáteční dávky. Ale paciemti s
těžkým postižením jaterních funkcí mohou být citlivější k respiračně-depresivnímu
účinku remifentanilu (viz bod 4.4 SPC). Tito pacienti vyžadují pečlivé sledování a
titraci dávek remifentanilu podle jejich individuálních potřeb.
Neurochirurgičtí pacienti
Omezené údaje, získané od pacientů, kteří podstoupili neurochirurgický zákrok,
prokázaly že žádná zvláštní dávkovací doporučení nejsou nutná.
Pacienti s ASA III/IV
Celková anestezie
Jelikož lze očekávat u pacientů s ASA III/IV výraznější hemodynamické účinky silných
opioidů, je třeba při podávání remifentanilu těmto pacientům opatrnosti. Doporučuje
se snížení počáteční dávky a následná titrace k dosažení účinku.
Doporučení pro dávkování u dětí nebylo stanoveno, protože údaje jsou nedostatečné.
U pacientů s ASA III nebo IV se pro TCI doporučuje začít na nižší cílové hladině od 1,5
to 4 ng/ml a následně titrovat podle odpovědi.
Kardiochirurgická anestezie
Žádné snížení počáteční dávky není nutné (viz bod 4.2.2 SPC).
Pokyny pro rychlosti infuze remifentanilu při manuálně kontrolované infuzi
Tab.č. 7: Rychlost infuze remifentanilu (ml/kg/h)
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Aby bylo možno titrovat obě podávané látky, neměly by se podávat ve směsi.
Dopňková analgezie u ventilovaných pacientů podstupujících bolestivé zákroky
Aby byla zajištěna analgezie ventilovaných pacientů, kteří se podrobují dráždivým

Sedativum
Propofol
Midazolam

V podmínkách intenzivní péče se nedoporučuje podávání remifentanilu v podobě
injekčního bolusu.
Užití remifentanilu sníží nároky na dávky jakéhokoli současně podávaného sedativa.
Obvyklé počáteční dávky sedativ, pokud jsou zapotřebí, jsou uvedeny níže:
Tab. č.6: Doporučená úvodní dávka sedativ v případě potřeby

KONTINUÁLNÍ INFUZE REMIFENTANILU μg/kg/min (μg/kg/h)
Počáteční rychlost
Rozmezí
0,1 (6) až 0,15 (9)
0,006 (0,36) až 0,74 (44,4)

Úvod do anestezie
Po podání hypnotika k dosažení ztráty vědomí se má podávat infuze remifentanilu s
počáteční rychlostí 1 μg/kg/min. Použití injekčního bolusu remifentanilu se k úvodu
do anestezie v kardiochirurgii nedoporučuje. Endotracheální intubace by měla být
provedena nejméně po 5 minutách od začátku infuze.
Udržování anestezie
Po zavedení endotracheální intubace se má rychlost infuze remifentanilu titrovat
podle potřeb pacienta. V případě potřeby mohou být podány doplňkové dávky v
podobě injekčního bolusu.
Vysoce rizikovým kardiakům, kteří se podrobují operaci chlopní nebo těm, se špatnou
funkcí levé komory, se podává bolus maximálně 0,5 μg/kg.
Toto dávkování platí rovněž pro kardiopulmonární bypass v řízené hypotermii (viz
bod 5.2 SPC).
Souběžná medikace
Ve výše uvedených dávkách remifentanil výrazně snižuje množství potřebného
hypnotika k udržení anestezie. Aby se zamezilo zvýšení hemodynamických účinků
remifentanilu (hypotenze, bradykardie) má se proto isoflurane a propofol podávat
podle výše uvedených doporučení. Nejsou k dispozici údaje o dávkování pro souběžné
podávání jiných hypnotik s remifentanilem (viz výše Podávání manuálně kontrolovanou infuzí (MCI), souběžná medikace).
Doporučení pro pooperační podávání
Pokračování v podávání remifentanilu v pooperační fázi k zajištění analgezie před
extubací
Během převozu pacienta na oddělení pooperační péče se doporučuje udržovat infuzi
remifentanilu stejnou rychlostí jako v poslední fázi operace. Po převozu na toto
oddělení je nutné pečlivě sledovat u pacienta stupeň sedace a analgezie a infuzi
remifentanilu upravit tak, aby odpovídala individuálním potřebám pacienta (další
informace o péči na jednotce intenzivní péče viz bod 4.2.3 SPC).
Zajištění alternativní analgezie před přerušením podávání remifentanilu
V důsledku velmi rychlého odeznění účinku remifentanilu po přerušení, není po
5-10 minutách od ukončení podávání přítomna žádná reziduální opiodní aktivita.
Před přerušením remifentanilu se musí v dostatečném předstihu podat pacientům
alternativní analgetika a sedativa, aby se dostavil jejich terapeutický účinek. Proto se
doporučuje výběr léků, jejich dávkování a dobu podání stanovit ještě před odpojením
pacienta od ventilace.
Doporučení pro ukončení podávání remifentanilu
Vzhledem k velmi rychlému odeznění účinků remifentanilu byly u kardiochirurgických
pacientů zaznamenány bezprostředně po ukončení podávání remifentanilu hypertenze, třesavka a bolest (viz bod 4.8 SPC). K mimimalizaci rizika vzniku těchto projevů
musí být před přerušením infuze remifentanilu zavedena adekvátní alternativní
analgezie (jak je popsáno výše). Rychlost infuze až do ukončení má být snižována, v
nejméně 10 minutových intervalech, postupně o 25%. Během odpojování z ventilace
nesmí být infuze remifentanilu navyšována, je možná pouze sestupná titrace,
doplňovaná podle potřeby alternativními analgetiky. Hemodynamické změny jako je
hypertenze a tachykardie je v případě potřeby nutné léčit vhodnými přípravky.
Pokud jsou podány v rámci přechodu na alternativní analgezii jiné opioidy, musí
být pacient pečlivě monitorován. Přínos přiměřené pooperační analgezie musí
být vždy převažovat nad možným rizikem respirační deprese, kterou tyto látky
vyvolávají.
Podávání pomocí TCI
Úvod do anestezie a její udržování
Podání remifentanilu pomocí TCI se používá u dospělých, ventilovaných pacientů
při úvodu do anestezie a jejím udržování, společně s intravenózním nebo inhalačním
hypnotikem (viz tab. č.4 Doporučené dávkování pro anestezii v kardiochirurgii v bodu
4.2.2 SPC).V kombinaci s těmito látkami se dostatečné analgezie pro kardiochirurgické
výkony obvykle dosahuje na horní hranici rozmezí cílových koncentrací remifentanilu
v krvi doporučených pro užití při chirurgických výkonech obecně. V klinických studiích
bylo podle individuálních odpovědí pacientů tirací dosaženo koncentrací v krvi vyšších
než 20 ng/ml.
Ve výše doporučených dávkách remifentanil významně snižuje při udržování anestezie
množství požadovaného hypnotika. Proto se isofluran a propofol podává podle
výše uvedených doporučení, aby se zamezilo zvýšení hemodynamického účinku
remifentanilu (hypotenze a bradykardie), (viz výše tab.č.4. Doporučené dávkování pro
anestezii v kardiochirurgii). Informace o koncentracích remifentanilu v krvi po manuálně kontrolované infuzi viz tab.č.2 Koncentrace remifentanilu v krvi (nanogramy/ml)
určené pomocí Minto (1997) v bodě 4.2.1.1 SPC.
Zásady pro ukončení/pokračování podávání v časné pooperační fázi
Na konci zákroku, kdy je TCI infuze ukončena nebo je snížena cílová koncentrace,
dojde pravděpodobně ke spontánnímu obnovení respirace při vypočítané koncentraci
v rozmezí 1 to 2 ng/ml.
Jde-li o manuálně kontrolovanou infuzi, je zapotřebí pooperační analgezii dlouhodobě
působícími analgetiky zavést před ukončením zákroku (viz Zásady pro ukončení
podávání remifentanilu v bodě 4.2.1.1 SPC).
Kvůli nedostatečným údajům se nedoporučuje podávání remifentanilu pomocí TCI k
zajištění pooperační analgezie.
Intenzivní péče
Dospělí
Remifentanil je možné použít k analgezii na jednotce intenzivní péče u pacientů s
umělou ventilací. Podle potřeby je možné podat další sedativa.
Remifentanil byl předmětem klinického hodnocení pacientů na JIP po dobu až 3 dnů.
Jelikož pacienti nebyli sledováni déle než 3 dny, nebyla určena bezpečnost a účinnost
déletrvající léčby. Proto se užití delší než 3 dny nedoporučuje.
Vzhledem k chybějícím údajům se pacientům na JIP podávání remifentanilu pomocí
TCI nedoporučuje.
Doporučená úvodní dávka remifentanilu a rychlost infuze pro dospělé se pohybuje
mezi 0,1 μg/kg/min (6 μg/kg/h) a 0,15 μg/kg/min (9 μg/kg/h). Rychlost infuze by měla
být zvyšována postupně o 0,025 μg/kg/min (1,5 μg/kg/h) až k dosažení požadovaného
stupně sedace a analgezie. Mezi úpravou dávky má uplynout nejméně 5 minut.
Stupeň sedace a analgezie má být pečlivě sledován, opakovaně v pravidelných
intervalech vyhodnocován a podle toho infuze remifentanilu upravována. Při dosažení
rychlosti infuze 0,2 μg/kg/min (12 μg/kg/h) aniž by bylo dosaženo požadovaného
stupně sedace, doporučuje se zahájit podávání vhodného sedativa (viz níže). Dávkování sedativa je třeba titrovat tak, aby bylo dosaženo požadovaného stupně sedace.
Pokud je třeba dosáhnout vyšší úrovně analgezie, je možné další postupné navýšení
rychlosti infuze remifentanilu o 0,025 μg/kg/min (1,5 μg/kg/h).
Následující tabulka shrnuje počáteční rychlost infuze a typické dávkovací rozmezí při
zajištění sedace a analgezie u jednotlivých pacientů.
Tab. č.5: Doporučené dávkování pro použití remifentanilu v podmínkách intenzivní
péče.

sofluran (počáteční 0,5 až 1
dávka 0,4 MAC)
Propofol (počáteční 0,5 až 1
dávka 50 μg/
kg/min)
Pokračování v po- Nedoporučuje se
operační analgezii
před extubací
2,25
3,0
3,75
4,5
5,25
6,0

4,5
6,0
7,5
9,0
10,5
12,0

9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
24,0

13,5
18,0
22,5
27,0
31,5
36,0

18,0
24,0
30,0
36,0
42,0
48,0

1,5
3,0
6,0
9,0
12,0
18,0
24,0

1,2
2,4
4,8
7,2
9,6
14,4
19,2

50

0,9
1,8
3,6
5,4
7,2
10,8
14,4

0,3
0,6
1,2
1,8
2,4
3,6
4,8

0,6
1,2
2,4
3,6
4,8
7,2
9,6

Hmotnost pacienta (kg)
10
20
30
40
1,8
3,6
7,2
10,8
14,4
21,6
28,8

60
2,1
4,2
8,4
12,6
16,8
25,2
33,6

70

2,1
4,2
6,3
8,4
12,6
16,8
21,0
42,0
63,0
84,0
105,0
126,0
147,0
168,0

1,8
3,6
5,4
7,2
10,8
14,4
18,0
36,0
54,0
72,0
90,0
108,0
126,0
144,0

70

1,5
3,0
4,5
6,0
9,0
12,0
15,0
30,0
45,0
60,0
75,0
90,0
105,0
120,0

0,9
1,8
2,7
3,6
5,4
7,2
9,0
18,0
27,0
36,0
45,0
54,0
63,0
72,0

1,2
2,4
3,6
4,8
7,2
9,6
12,0
24,0
36,0
48,0
60,0
72,0
84,0
96,0

Hmotnost pacienta (kg)
30
40
50
60
2,4
4,8
7,2
9,6
14,4
19,2
24,0
48,0
72,0
96,0
120,0
144,0
168,0
192,0

80

0,72
1,08
1,44
1,80
3,60
5,40
7,20
9,00
10,80
12,60
14,40

0,96
1,44
1,92
2,40
4,80
7,20
9,60
12,00
14,40
16,80
19,20

1,20
1,80
2,40
3,00
6,00
9,00
12,00
15,00
18,00
21,00
24,00

1,44
2,16
2,88
3,60
7,20
10,80
14,40
18,00
21,60
25,20
28,80

Hmotnost pacienta (kg)
30
40
50
60
1,68
2,52
3,36
4,20
8,40
12,60
16,80
21,00
25,20
29,40
33,60

70
1,92
2,88
3,84
4,80
9,60
14,40
19,20
24,00
28,80
33,60
38,40

80
2,16
3,24
4,32
5,40
10,80
16,20
21,60
27,00
32,40
37,80
43,20

90
2,40
3,60
4,80
6,00
12,00
18,00
24,00
30,00
36,00
42,00
48,00

100

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ
Remifentanil smí být podáván pouze v podmínkách, kdy je plně zajištěno monitorování a podpora respirace a kardiovaskulárních funkcí a pouze osobami zvlášť
vyškolenými v aplikaci anestetik a rozpoznávání a léčbě očekávaných nežádoucích
účinků silných opioidů, včetně kardiopulmonální resuscitace. Výcvik těchto osob musí
zahrnovat také zprůchodnění a udržování průchodnosti dýchacích cest a umělou
plicní ventilaci.
Protože u pacientů s umělou ventilaci na JIP nebyla stanovena účinnost a bezpečnost
podávání po delší dobu než 3 dnů, proto se u pacientů na JIP delší podávání
nedoporučuje.
Rychlé odeznění účinku
V důsledku velmi rychlého odeznění účinku remifentanilu, pacienti se mohou z
anestezie rychle probrat a po 5-10 minutách od ukončení podávání není přítomna
žádná reziduální opiodní aktivita.
Při podávání remifentanilu, jako μ-opioidnímu agonistovi, je zapotřebí věnovat
pozornost možnému rozvoji tolerance a hyperalgezie. Proto se musí pacientovi před
ukončením podávání remifentanilu, k prevenci hyperalgezie a průvodních hemodynamických změn, podat alternativní analgetika a sedativa, a to v dostatečném
předstihu, aby se jejich terapeutický účinek mohl rozvinout.
Pacientům, u nichž se předpokládají pooperační bolesti, by měla být podána analgetika před ukončením přívodu remifentanilu. Dosažení maximálního účinku dlouhodobě
působících analgetik vyžaduje dostatečně dlouhou dobu. Výběr analgetik by se měl
řídit typem chirurgického zákroku a úrovně pooperační péče. Pokud jsou podány v
rámci přechodu na alternativní analgezii jiné opioidy, jejich přínos pro přiměřenou
pooperační analgezii musí vždy převažovat nad možným rizikem respirační deprese,
vyvolávané těmito látkami.
Ukončení léčby
Příznaky, které byly vzácně zaznamenány po náhlém ukončení podávání remifentanilu, zejména při podávání delším než 3 dny, zahrnovaly tachykardii, hypertenzi a
agitaci. Pokud se vyskytnou, je přínosné obnovit infuzi a snižovat ji pomalu. Použití
přípravku Remifentanil B. Braun delší než 3 dny se nedoporučuje u ventilovaných
pacientů na JIP.
Svalová ztuhlost – prevence a léčba
Svalová ztuhlost se může objevit i při doporučeném dávkování. Její výskyt závisí,
jako u ostatních opioidů, na velikosti dávky a rychlosti podávání. Proto injekční bolus
má být aplikován po dobu přesahující 30 sekund. Svalová ztuhlost vyvolaná remifentanilem musí být léčena komplexně, podle klinického stavu pacienta, s použitím
patřičných podpůrných opatření, včetně podpory ventilace.
Nadměrná svalová ztuhlost , kteá se objeví během úvodu do anestezie má být
ošetřena podáním neuromuskulárních blokátorů a/nebo doplňkovým hypnotikem.
Svalovou ztuhlost, pozorovanou během použití remifentanilu jako anlagetika, je
možné řešit zastavením podávání nebo snižováním rychlosti infuze remifentanilu.
Svalová ztuhlost po přerušení infuze remifentanilu odezní během minut. Jinak mohou
být podány antagonisté μ-opioidů, ale ty mohou zrušit nebo snížit analgetický účinek
remifentanilu.
Respirační deprese – preventivní opatření a léčba
Hluboká analgezie silnými opioidy je doprovázena výraznou respirační depresí. Proto
remifentanil má být podáván pouze tam, kde jsou k dispozici zařízení pro monitorování a zvládnutí respirační deprese.
Zvláštní pozornost vyžadují pacienti s postiženou funkcí plic a s těžkým postižením
funkce jater. Tito pacienti mohou být lehce citlivější na depresivní účinky remifentanilu na respiraci. Tyto pacienty je nutné pečlivě sledovat a dávky remifentanilu
titrovat podle individuálních potřeb pacienta.
Objeví-li se respirační deprese musí být řešena patřičným způsobem, včetně snížení
rychlosti infuze o 50% nebo dočasným přerušením infuze. Na rozdíl od jiných
analogů fentanylu, nebyla u remifentanilu pozorována rekuretní respirační deprese
dokonce ani po delším podávání. Za nevyjasněných okolností (např. při nechtěné
aplikaci dávek v podobě bolusu (viz oddíl níže) a současným podání opioidů s dlou-

KONTRAINDIKACE
Protože přípravek Remifentanil B. Braun obsahuje glycin je kontraindikován k
epidurálnímu nebo intrathekálnímu použití. (viz bod 5.3 SPC).
Podávání přípravku Remifentanil B. Braun je kontraindikován u pacientů se známou
přecitlivělostí na remifentanil, ostatní analogy fentanylu nebo jakoukoli jinou složku
přípravku.
Samostatné užití remifentanilu při úvodu do anestezie je kontraindikováno.

Rychlost
infuze
(μg/kg/min)
0,1
0,15
0,2
0,25
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0

3,0
6,0
9,0
12,0
18,0
24,0
30,0
60,0
90,0
120,0
150,0
180,0
210,0
240,0

100

3,0
6,0
12,0
18,0
24,0
36,0
48,0

100

27,0
36,0
45,0
54,0
63,0
72,0

2,7
5,4
10,8
16,2
21,6
32,4
43,2

90

2,7
5,4
8,1
10,8
16,2
21,6
27,0
54,0
81,0
108,0
135,0
162,0
189,0
216,0

90

2,4
4,8
9,6
14,4
19,2
28,8
38,4

Tab.č.11: Rychlost infuze remifentanilu (ml/h) pro roztok 250 μg /ml

Rychlost
infuze
(μg/kg/min)
0,025
0,05
0,075
0,1
0,15
0,2
0,25
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0

22,5
30,0
37,5
45,0
52,5
60,0

80

Tab.č.10: Rychlost infuze remifentanilu (ml/h) pro roztok 50 μg /ml

Rychlost
infuze
(μg/kg/min)
0,0125
0,025
0,05
0,075
0,1
0,15
0,2

Tab.č.9: Rychlost infuze remifentanilu (ml/h) pro roztok 25 μg /ml

0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
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PŘED POUŽITÍM PEČLIVĚ PROSTUDUJTE PŘÍBALOVOU INFORMACI!

ZPŮSOB ÚHRADY
Léčivý přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění při poskytování zdravotní
péče v rámci lékového paušálu.

ZPŮSOB VÝDEJE
Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis.

DATUM REVIZE TEXTU
13.10.2010

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
29.9.2010

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)
Remifentanil B. Braun 1 mg : 05/748/10-C
Remifentanil B. Braun 2 mg : 05/749/10-C

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Chraňte před chladem nebo mrazem.
Podmínky uchovávání rekonstituovaného/naředěného léčivého přípravku viz bod
6.3 SPC.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Nejčastějšími nežádoucími účinky spojenými s podáváním remifentanilu je přímé
zvýšení účinků μ opioidních agonistů. Tyto nežádoucí účinky odezní během několika
minut po přerušení nebo po snížení rychlosti infuze remifentanilu.
Četnost vyskytujících se nežádoucích účinků se klasifikuje takto:
Velmi časté t 1/10
Časté
t 1/100 až < 1/10
Méně časté t 1/1 000 až < 1/100
Vzácné
t 1/10 000 až < 1/1 000
Velmi vzácné < 1/10 000
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Výskyt podle jednotlivých tělesných systémů je uveden níže.
Poruchy imunitního systému
Vzácné:
hypersenzitivní reakce včetně anafylaxe byly hlášeny u pacientů, kteří
dostávali remifentanil v kombinaci s jedním nebo více anestetiky
Psychiatrické poruchy
Není známo: léková závislost
Poruchy nervového systému
Velmi časté: rigidita kosterních svalů
Vzácné:
sedace (v průběhu probouzení po celkové anestezii)
Není známo křeče
Srdeční poruchy
Časté:
bradykardie
Vzácné:
asystolie/zástava srdeční po předchozí bradykardii u pacientů léčených
remifentanilem v kombinaci s jinými anestetiky
Není známo: atrioventrikulární blok
Cévní poruchy
Velmi časté: hypotenze
Časté:
výskyt pooperační hypertenze
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté:
akutní respirační deprese, apnoe
Méně časté: hypoxie
Gastrointestinální poruchy
Velmi časté: nauzea, zvracení
Méně časté: zácpa
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté:
pruritus
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté:
pooperační třesavka
Méně časté: pooperační bolest
Není známo: léková tolerence
Přerušení léčby
Příznaky, objevující se po náhlém přerušení léčby, zejména při prodlouženém podávání přesahujícím 3 dny (viz bod 4.4 SPC), hlášené nepříliš často, zahrnují tachykardii,
hypertenzi a agitaci.
Inkompatibility
Přípravek Remifentanil B. Braun nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s
výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6 SPC.
Nesmí se mísit s injekčním roztokem Ringer-laktátu nebo injekčním roztokem Ringer-laktátu a glukózy 50 mg/ml (5 %). Remifentanil B. Braun se nesmí mísit s propofolem do jedné infuzní směsi . Informace o kompatibilitě při podávání permanentní i.v.
kanylou viz bod 6.6 SPC.
Podávání přípravku Remifentanil B. Braun jedním infuzním setem společně s krví/
sérem/plazmou se nedoporučuje, jelikož nespecifické esterázy přítomné v krevních
derivátech mohou vést k hydrolýze remifentanilu na neaktivní metabolity.
Přípravek Remifentanil B. Braun nelze před podáním mísit s jinými léčivými přípravky.

INTERAKCE S JINÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY A JINÉ FORMY INTERAKCE
Remifentanil není metabolizován plazmatickou cholinesterázou, proto se nepředpokládájí interakce s léky, které jsou tímto enzymem metabolizovány.
Remifentanil, jako ostatní opioidy, je-li podáván manuálně kontrolovanou infuzí
nebo TCI, snižuje potřebné množství nebo dávku inhalačních nebo i.v. anestetik a
benzodiazepinů, které jsou pro anestezii potřebné (viz bod 4.2 SPC). Pokud se nesníží
dávky současně podávaných léků tlumících CNS, může se u pacientů zvýšit výskyt
nežádoucích účinků těmito látkami způsobovanými.
Informace o lékových interakcích jiných opioidů ve vztahu k anestezii jsou velmi
omezené.
Kardiovaskulární účinky remifentanilu (hypotenze a bradykardie) se mohou zhoršit u
pacientů užívajících současně léky s kardiodepresivními účinky jako jsou beta-blokátory nebo blokátory kalciových kanálů (viz také body 4.4 a 4.8 SPC).

hým účinkem ) byl hlášen výskyt respirační deprese, která se projeví do 50 minut od
ukončení infuze. Jelikož pooperační zotavení ovlivňuje mnoho faktorů, je důležité se
ujistit, že došlo před propuštěním pacienta z bezprostřední pooperační péče k návratu
plného vědomí a spontánní ventilace byla obnovena v plném rozsahu.
Kardiovaskulární účinky
Vznik hypotenze a bradykardie, na jejichž základě může dojít k asystolii a zástavě
srdeční (viz bod 4.5 a 4.8 SPC), lze zvládnout snížením rychlosti infuze remifentanilu
nebo dávky současně podávaného anestetika nebo tam, kde je to vhodné, použitím
i.v. roztoků vasopresorických nebo anticholinergních léků.
Na kardiovaskulární účinky remifentanilu mohou být citlivější pacienti s hypovolemií,
celkově oslabení nebo pacienti starší.
Neúmyslné podání
Při propláchování infuzní hadičky i.v.roztokem nebo jiným lékem může dojít ke vzniku
respirační deprese, apnoe a/nebo svalové ztuhlosti, které může být vyvoláno určitým
množstvím remifentanilu v mrtvém prostoru infuzního setu a/nebo v kanyle. Tomu
lze předejít tím, že se remifentanil podává do přívodné kanyly rychle proudící infuzí
anebo samostatným žilním přístupem, který je po dokončení infuze remifentanilu
odpojen.
Novorozenci a kojenci
Dosud chybějí rozhodující údaje pro podávání novorozencům a kojencům mladším
1 roku.
Léková závislost
Remifentanil jako ostatní opioidy může vést ke vzniku závislosti.
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